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A vezetés pedagógiai-pszichológiai alapjai
Hogy az a …!!!
Az agresszív gyerek, pedagógus, igazgató, szülõ
Kósa György, dr. Takách Gáspár
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Management

L 1
L 1.1

Innováció és vezetés
Hogyan leszek, hogyan maradok igazgató?
A vezetéselmélettõl a pályázatig
dr. Benedek István

Iskolavezetés 2005. november

Tartalomjegyzék

L 3
L 3.1

L 3.2

L 5
L 5.1

L 5.2

L 5.3

L 6
L 6.1

L 6.2

L 7
L 7.1
L 8
L 8.1

L 9
L 9.1

L 10
L 10.1

L 10.2

L 10.3

Kiválasztás és felelõsség
Ki legyen az új kolléga?
Az igények kialakulásától a kinevezési szerzõdés
aláírásáig
dr. Szabó Mária
A jó osztályfõnök
Az osztályfõnöki megbízás mint vezetõi feladat
dr. Hoffmann Rózsa
Önmenedzselés
Menedzseljük magunkat!
Az átgondolt szakmai és személyes életkoncepció
Joerger, Gernot prof. Dr.
A sikeres – és nyugodt igazgató
A vezetõ és a stressz
Dr. Benedek István
Elééég!
Pedagógus-burnout
Dr. Kocsis György Gábor
Vezetési alapelvek, eszközök, stílusok
A tanár is ember
Az emberi erõforrás menedzselése az iskolában
dr. Bognár Anikó
Kerülj beljebb!
Az új kolléga bevezetése a munkába
dr. Bognár Anikó
Értekezletvezetés, párbeszédtechnika
A tárgyalás mûvészet, de megtanulható
Dr. Gerhard Pantel, Dr. Reinhard Pursian
Megbeszélések, személyzeti tanácsadás
Coaching
A vezetõi tanácsadás és a kliens személyiségfejlõdésének
egy lehetséges változata
Szabó Gyõzõné
Konfliktuskezelés
Mit kezdjünk – mit kezdhetünk a konfliktusokkal?
Az iskolavezetõ feladatai konfliktus esetén
dr. Szekszárdi Júlia
Információ, kommunikáció, kooperáció
Zeusz, Apolló, Dionüszosz…
Az iskola szervezeti kultúrája
Csapó Judit
EFQM
Minõségbiztosítás a gyõri Jedlik Ányos Informatikai
Szakközépiskola és Gimnáziumban
Nagy Péter
Mindenkinek ajánljuk!
Minõségbiztosítás Izsófalván
Dr. Csontos Jánosné
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Tanúsítva!
ISO 9001 szerinti minõségbiztosítás
a SZÁMALK Szakközépiskolában
dr. Bardócz-Tódor András, Körtvélyesi Gézáné,
dr. Zárda Sarolta
Jófer, NOM, ROST…
Minõségbiztosítási és minõségellenõrzési rendszer
Józsefvárosban
Csapó Judit
Irányított önértékelés
Esettanulmány
Kállai Mária–Mezei Csilla–Pesti Istvánné
Mentorszerep
Kompetenciaváltozások az intézményvezetésben,
a szervezeti kultúra
Benedek István dr.
INIS, avagy…
… az Innovatív Iskolák Nemzetközi Hálózata program
Brassói Sándor

M

Szervezés

M 1
M 1.1

Marketing
Marketing? Iskolában?! Képtelenség!
Vagy mégis?
Dr. Pavluska Valéria
Kopogtatunk
Információ iskolaválasztáshoz
dr. Telegdiné Tóth Mária
Tervezés
Iskolai szerkezetváltás
A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok
Balogh Lászlóné dr.
A siker titka: Ki? Mit? Hogyan? Mikor?
Munkakörtervezés, munkaköri leírás, minõsítés
dr. Benedek István
Munkaköri leírások
Lehmann László
Informatika
Digitális zsúrkocsi…
Az IKT és az oktatás minõsége
Sipos János
Informatikaoktatás és az iskolai információs rendszer
Mentler Gyula
Információkezelés a közoktatásban
A Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
Salomvári György
Világháló
Internet az oktatásban
Fehérvári Anikó
Tippek és trükkök
Iskolai számítógépes hálózat – másképpen
Hutai László
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Hogy láthassuk a fától az erdõt…
A vezetõi munkát segítõ statisztikák készítése
Petróczi Gábor
Magad uram…
(Aki a Sulinetrõl lemaradt…)
Hutai László
Micsoda nagyszerû dolog…
A számítógép alkalmazása az intézményvezetõi munka
hatékonyságának növelése érdekében
Petróczi Gábor
Szuperportál
Az iskolai honlapok generációváltása
Hutai László
Pingvin az asztalon
Linux az iskolában
Rózsár Gábor
Az idegölõ statisztika…
Az iskolai létszámstatisztikát segítõ Excel-táblák
Petróczi Gábor
Iskolatitkár
Tehermentesítés = iskolatitkár
A vezetõ és az ügyvitel
dr. Joachim Petersohn
Munkaterv
Csak módszeresen!
A tervezés követelményei, az iskola munkaterve
Dr. Mezei Gyula
Tantárgyválasztás, óraterv
Kiszámolós
Óraszámok, óratervek és a NAT
Lehoczky János
Vargabetû
Történelemtanítás 1999 szeptemberétõl
Balla Árpád
Hogyan tovább?
A földrajzoktatás aktuális kérdései
Ütõné Visi Judit
Fakultációs rendszer szervezése
Esettanulmány
Botka Lajosné
Szervezési feladatok
Új év, új igazgató…
A tanév legfontosabb feladatainak tervezése és ütemezése
Petróczi Gábor
Maximum három kilogramm
A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás
Szalay Sándor
Árvíz esetén (is) jól jön!
Polgári védelmi felkészítés a közoktatási intézményekben
Nánási Pál
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Gazdálkodás

N 1
N 1.1

Gazdasági egység
Hatáskör és finanszírozás
Az önkormányzat és az iskolai költségvetés kapcsolata
dr. Várfalvi István
Kopogtat a jövõ…
Az önkormányzatok és iskolák gazdálkodási kapcsolata
dr. Balogh Miklós
Kincsem, kincsem…
Önkormányzati kincstári modellek
Dr. Nagy József, Nagy Andrea
Önállóság
Tõzsdecápák, alkuszok…
Vállalkozás egy iskolában
Friss Péter – Sári Lajos
Az önállóság az igazi erõpróba!
Az önálló tevékenységet végzõ pedagógusok adózásával
kapcsolatos szabályok
Petróczi Gábor
Anyagellátás
Milyen padot vegyek?
Ergonómia az iskolában
Dr. Szabó Gyula, Mischinger Gábor
Biztonságosabb étel – egészségesebb élet
Gyermekétkeztetés a HACCP-rendszerben
Dobrotka Pál–Sándor Béla
HACCP a vendéglátásban és a közétkeztetésben
A módosított 80/1999 GM–EüM–FVM-rendelet értelmezése
Dr. Drábik László
Iskolagondnok
Biztonság mindenek elõtt!
Balesetvédelem és biztonságtechnika
Christian Dörnbrack, Erich Jesella
Külsõ források
Hogyan pályázzon az igazgató?
Pályázati alapismeretek pedagógiai programra
Feith Bence
Megújuló szakképzés
PHARE-iskolák Magyarországon
dr. Kóczián Ágnes
Pénzügyek, költségvetés
Gazdálkodj okosan!
Önálló iskolai gazdálkodás
Lénárt István
Fizetni csak pontosan, szépen…
Az oktatási intézmények adókötelezettségei
Dr. Hadi László
A pénz beszél…
Az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési
intézmények munkaerõ- és bérgazdálkodásáról
Pammerné Gaál Ágnes
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Mérlegen a mérlegem!
Controlling az iskolában
dr. Pucsek József
Az étkeztetéssel kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatok
Költségvetési intézmények konyhaüzemei
Varnyú Mária
Miért jobb?
Normatív iskolafinanszírozási modell Józsefvárosban
Semjén András
Változások a költségvetési törvényben
2004. évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl
Szentirmai László
Honnan jön a bérlista?
A Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálatok
dr. Lopussny István, Varga Mária
Mindent beterveztünk?
Költségvetés-készítési technikák
Szathmáry-Király Ádám
FEUVE, avagy …
… „folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés”
dr. Sebes József
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Iskola és társadalom

O 1
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Nyilvánosság, közvélemény
Adjuk el az iskolát!
Iskola és nyilvánosság
dr. Halász Gábor
Környezetvédelem
A környezetvédelem: szemléletmód
Az „ökológiai szemüveg” az iskola felelõssége
Csákiné Kiss Ilona
Egyházak és vallási közösségek
Hittel-lélekkel…
Hitoktatás az önkormányzati nevelési-oktatási
intézményben
Nagy Péter Tibor
Egészségügy
„Az vagy, amit megeszel.”
Élelmezésegészségügyi, táplálkozási ismeretek
a gyermek- és diákélelmezésben
Bártfai Zoltánné
Iskolaorvos, védõnõ, foglalkozás-egészségügyi orvos
az iskolában
Dr. Formaggini Margit
Szervezetek, egyesületek
Szervezkedjünk!
Az Iskolairányítók Magyarországi Egyesülete
Gergely László
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Multikulturális pedagógia
A cigányság és az iskola viszonya
A kulturális „másság” megértése és elismerése
Dr. Hegedûs T. András
Az iskola idegen nyelvi kapcsolatai
Egy gyakorlati példa
Márta Edit
We teach history in English!
Magyar–angol két tanítási nyelvû program
a Városligeti Általános Iskolában
Lacsny Bálintné, Tremmelné Druga Irma, Vizi Andrea
Ifjúsági szubkultúrák
Utcasarki társadalom
Kultúra, ifjúsági szubkultúra
Dr. Hegedûs T. András
Társadalmi veszélyforrások
Az addikció: szenvedélybetegség, függõség
Az iskoláskorú gyermekek és a drog
Hubainé Muzsnai Márta, Dr. Takách Gáspár
Mi a teendõ?
Veszélyhelyzetek, katasztrófaszituációk
Dr. Zellei Gábor
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Címek
Intézmények
Szervezetek, szakszervezetek
Tanácsadás
Pedagógusképzés, vezetõképzés
Taneszközök
Kalendárium
A 2005/2006-os tanév határidõnaplója
A 2005/2006-os tanév rendje
Joginfó
Törvény a közoktatásról
Az 1999. évi LXVIII. törvénnyel egységes szerkezetbe
foglalt szöveg (Részlet)
Ajánlatok
Képzés
Ajánlott irodalom
Önkéntes Nyugdíjpénztárak
Egyéb
A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok jegyzéke
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Felhasználók
Használati útmutató
Kiegészítő kötetek
Tárgymutató
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Jogi ismeretek
1. Általános tudnivalók
2. Jogi szabályozás
3. Iskolafenntartók
4. A gyermekek jogai
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Az oktatási rendszer
1. Társadalmi környezet
2. A szabályozás rendszere
3. A szabályozás területei
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Jogszabályok
1. A közalkalmazottakra vonatkozó szabályok
2. Közalkalmazotti jogviszony
3. A közalkalmazott jogai, kötelezettségei
4. Besorolás, díjazás, jutalmazás, kitüntetés
5. Anyagi, fegyelmi felelősség
6. Az intézmény kötelezettségei
7. A munkaügyi jogvita
8. Érdekképviselet
9. Nem költségvetési intézmények
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Társadalombiztosítás
1. Kötelezettségek
2. Jogosultságok
3. Betegségi és anyasági ellátás
4. Nyugellátás
5. Baleseti ellátás
6. Igényérvényesítés, jogorvoslat
7. Ártalmas munkakörök
A működés jogi keretei
1. Fenntartó és intézmény
2. Ingatlanok
3. Alapítványi és egyesületi iskolák
4. Gazdasági és polgári jog
5. Szabálysértés és bűncselekmény
6. Gyermekvédelem
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1. Belső szabályozás
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Iskolavezetés 1993. augusztus

Szerkezeti felépítés

I

Oktatási testületek
1. Iskolaértekezlet
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Szakmai szerkesztõk

Csécsei Béla
Tanár, Budapest VIII. kerületének, Józsefvárosnak a polgármestere. A Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakán és az Amszterdami Egyetemen folytatott tanulmányokat. Fõbb kutatási területei: az iskola
és társadalmi környezetének kapcsolata, a nehezen nevelhetõség
és az iskolai management. 1987-tõl megválasztásáig a budapesti
IX. kerületi József Attila Általános Iskola igazgatója.

Nagy Péter Tibor
A neveléstudományok és a történettudományok kandidátusa, az
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének Széchenyi-professzora és a Debreceni Egyetem pedagógiai doktori iskolájának
tanára, az Oktatáskutató Intézet fõmunkatársa. Az Educatio címû
folyóirat szerkesztõ bizottságának tagja. Tanulmányai rendszeresen jelennek meg a szakmai lapokban. Erdei Ferenc díjas.

Dr. Szebenyi Péter
A neveléstudományok doktora, a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
nyugalmazott igazgatója. Az 1978-as általános iskolai tanterv fõszerkesztõje, az oktatásfejlesztési reformtervek kidolgozásának
tevékeny részese, a Nemzeti alaptanterv egyik kezdeményezõje.
Több mint 250 publikációja jelent meg. Apáczai Csere díjas.

Szilágyiné dr. Szemkeõ Judit
Matematikus, programozó, fõ szakterülete a rendszerszervezés.
Ösztöndíjasként a Controll Data Institute-on tanult, majd programozóként, kutatóként és tanárként dolgozott. A Könnyûipari
Mûszaki Fõiskolán hét évig tanított. 1992-tõl 1994-ig az MKM felelõs szakembere, majd a SZÜV Rt. oktatási igazgatója, önkormányzati oktatási bizottsági tag. 1998-tól 2000-ig az Oktatási
Minisztérium, 2000-tõl 2002-ig a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára, majd szabadúszó közoktatási szakértõ.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:

*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Szerzõk

Szerzõk
Aáry-Tamás Lajos
az oktatási jogok biztosa
Oktatási Minisztérium
Arató Márta dr.
jogász,
az Oktatási Minisztérium munkatársa
Balla Árpád
tantervi szakértõ,
a BAZ Megyei Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese
Balogh Lászlóné dr.
középiskolai tanár,
az Oktatási Minisztérium Közoktatási
Szakmai Irányítási Fõosztályának fõtanácsosa
Balogh Miklós dr.
a KSH igazgatóhelyettese
Bardócz-Tódor András dr.
az OKI tudományos munkatársa,
a SZÁMALK OKK minõségügyi tanácsadója
Bánki Miklós dr.
parlamenti tanácsadó,
az Országgyûlés Jogi Titkárságának vezetõje
Bártfai Zoltánné
közegészségügyi felügyelõ,
a Békés Megyei ÁNTSZ fõtanácsosa
Benedek István dr.
tanár, egyetemi oktató, nevelés- és vezetéselméleti kutató,
a budapesti Ady Endre Szakkollégium igazgatója
Béres Károly
tanár,
a ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója,
a Zenemûvészek Szövetségének megalapítója, elnökségi tagja
Bíró Endre dr.
jogász, gyermekjogi szakértõ,
a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma elnökségi tagja
Bognár Anikó dr.
korábban az ELTE angol vezetõtanára,
a Karinthy Frigyes Gimnázium angol tagozatának vezetõje
Bokor Brigitta
az Oktatási Minisztérium munkatársa
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Bosch Márta dr.
adjunktus,
ügyvéd, közoktatási szakértõ
Botka Lajosné
a szolnoki Varga Katalin Gimnázium igazgatónõje,
a Holland-Magyar Vezetõképzõ Program oktatója
Brassói Sándor
osztályvezetõ-helyettes
Oktatási Minisztérium
Csapó Judit
a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Irodájának vezetõje
Csákiné Kiss Ilona
középiskolai tanár, vezetõtanár,
jelenleg a Bárczi Géza Általános Iskola tanára
Cseh Györgyi
pedagógiai szakértõ,
Qualitas Bt.
Csontos Jánosné dr.
az izsófalvi Izsó Miklós Általános Iskola igazgatónõje
Egri György
tûzvédelmi, biztonságtechnikai szakértõ
Dán Krisztina
vezetõ tanácsadó
Fõvárosi Pedagógiai Intézet
Deákné Kiss Terézia
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Békés Megyei Felügyelõségének
munkatársa
Dörnbrack, Christian
a Berlini Kereskedelmi Kamara szakértõje
Dudás Gábor dr.
jogász, egyetemi oktató
az adatvédelmi biztos irodájának munkatársa
Fedor Tibor dr.
jogász,
a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok
Titkáráságának fõosztályvezetõje,
az Egyházi Tulajdonrendezési Iroda vezetõje
Feith Bence
pedagógus, szociológus,
a Csepeli Önkormányzat alpolgármestere
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Fehérvári Anikó
szociológus,
az Oktatáskutató Intézet kutatója
Fejér Lászlóné dr.
vezetõtanár, önkormányzati képviselõ,
Budapest I. ker. Oktatási Bizottságának elnöke
Formaggini Margit dr.
címzetes egyetemi docens,
a Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Irodájának vezetõje,
kerületi fõorvos
Friss Péter
ügyvezetõ igazgató,
Budapest, Kontyfa Utcai 12 Évfolyamos Iskola
Gergely Árpádné dr.
jogász,
az Oktatási Minisztérium munkatársa
Gergely László
gimnáziumi igazgató,
az IME korábbi elnöke
Hadi László dr.
a Pénzügyminisztérium Adóigazgatási Fõosztályának
fõosztályvezetõ-helyettese
Halász Gábor dr.
a neveléstudományok kandidátusa, az oktatáspolitikai kutatás
szakértõje, az Országos Közoktatási Intézet igazgatója
Halász Sándorné dr.
tanár,
a Fõvárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztályának fõtanácsosa
Háziné dr. Varga Mária
parlamenti tanácsadó,
az Országgyûlés Jogi Titkárságának helyettes vezetõje
Hegedûs T. András dr.
egyetemi docens,
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pedagógiai Tanszékének
vezetõje
Hoffmann Rózsa dr.
az OKÉV fõigazgatója,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára
Horn György
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetõje
Hortobágyi Katalin dr.
pedagógus,
az Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési Központjának
tudományos munkatársa
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Horváth Ágnes dr.
jogász
Horváth Béla dr.
tanár,
a SOCRATES Nemzeti Iroda igazgatója
Horváth Erzsébet
középiskolai tanár,
a Pedagógusok Szakszervezete társadalombiztosítási szakértõje
Hubainé Muzsnai Márta
református teológus, pszichológus,
az OPNI Addiktológiai Osztályának munkatársa
Hutai László
igazgató
budapesti Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvû Gimnázium
Jesella, Erich
biztosítási szakértõ, Berlin
Joerger, Gernot prof. dr.
a Kehl-i (Németország) Államigazgatási Fõiskola tanára
Juhász József
az Oktatási Minisztérium fõtanácsosa
Kamarás István
egyetemi tanár
Veszprémi Egyetem
Karlovitz János Tibor
az Oktatáskutató Intézet csoportvezetõje,
az Educatio felelõs szerkesztõje
Dr. Király Bálintné
a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium tanára
Kis Norbert dr.
jogász, fõiskolai oktató,
az Oktatási Minisztérium Jogi Fõosztályának vezetõhelyettese
Kisida Erzsébet dr.
jogász,
az Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának munkatársa
Kollár József
a Csepel Mûszaki Szakközép- és Szakmunkásképzõ Intézet igazgatója,
a Magyar Polgári Nyugdíjpénztár Pedagógus Tagozatának vezetõje
Koller Lászlóné dr.
a Tankönyves Vállalkozók Kamarájának elnöke
Kóczián Ágnes dr.
a Fõvárosi Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese
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Kósa György
zenetherapeuta
Körtvélyesi Gézáné
fõiskolai adjunktus,
a SZÁMALK Szakközépiskola igazgatója
Kuknyó János dr.
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet nyugalmazott
igazgatója
Kunos József dr.
elnök-vezérigazgató,
Excellence Pénzügyi Tanácsadó és Területfejlesztési Rt.
Lehmann László
közoktatási szakértõ
Lehoczky János
a Fõvárosi Pedagógiai Intézet vezetõ szaktanácsadója
Lénárt István
igazgató,
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tanítási Nyelvû Gimnázium
dr. Lopussny István
a Fõvárosi TÁKISZ igazgatóhelyettese
Loránd Ferenc
egyetemi docens,
a Miskolci Egyetem tudományos fõmunkatársa,
az Iskolai Esélyegyenlõségért Egyesület elnöke
Madarász Sándor dr.
az Oktatási Minisztérium Szakoktatási Fõosztályának vezetõje
Majoros Anna dr.
középiskolai tanár,
a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója
Marton Béla
a balatonfûzfõi Jókai Mór Általános Iskola igazgatója
Mayerné dr. Bartal Andrea
a Budai Nagy Antal Gimnázium igazgatója
Márta Edit
igazgató
Magyar–Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
Máthéné Kacsinkó Katalin
a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium tanára
Mátrai Zsuzsa
a neveléstudományok kandidátusa
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Mentler Gyula
matematika-fizika-informatika szakos tanár,
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány rendszergazdája
Mester Sándor
tanár-szociológus,
Felsõvárosi Általános Iskola, Kiskunhalas
Mezei Gyula dr.
a neveléstudományok kandidátusa, egyetemi docens,
a BME Közoktatásvezetõi szakosító képzés vezetõje,
a Közoktatási Szakértõk Egyesületének elnöke
Mischinger Gábor
a BME Ergonómiai és Pszichológiai Tanszékének laborvezetõ mérnöke
Módláné Görgényi Ildikó
a Nemzeti Szakképzési Intézet igazgatóhelyettese
Nagy Péter
a gyõri Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola igazgatója
Nagy Péter Tibor dr.
kandidátus,
az Oktatáskutató Intézet fõmunkatársa
Nánási Pál
az Oktatási Minisztérium Biztonságszervezési és Üzemgazdasági
Fõosztályának szakfõtanácsosa
Palotás Zoltán
közoktatási szakértõ
Pammerné Gaál Ágnes
igazgatásszervezõ
Pantel, Gerhard dr.
bölcsész-pedagógus,
a berlini Raabe Kiadó szakmai vezetõje
Pavluska Valéria dr.
a Janus Panonius Tudományegyetem adjunktusa
Pálinkás László dr.
jogtanácsos, parlamenti fõtanácsos
Pálmay Lóránt
a Fõvárosi Pedagógiai Intézet matematika vezetõ szaktanácsadója
Pencz Lajos dr.
középiskolai kollégiumigazgató
Perendy László dr.
a Piarista Gimnázium és a Piarista Hittudományi Fõiskola tanára
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Pereszlényi Éva
Apáczai-díjas,
a Fõvárosi Pedagógiai Intézet vezetõ szaktanácsadója
Petersohn, Joachim dr.
a brandenburgi Oktatási Egyesület (Németország) munkatársa
Polonkai Mária dr.
a KLTE Pszichológiai Intézetének adjunktusa,
a Magyar Tehetséggondozó Társaság titkára
Pucsek József dr.
fõiskolai docens,
a Pénzügyi és Számviteli Fôiskola Controlling Tanszékének
tanszékvezetô-helyettese
Pursian, Reinhard dr.
pszichológus,
a braunschweigi Iskolapszichológiai Intézet igazgatója
Riechel Éva dr.
jogász, alapítványi szakértõ,
a Kurázsi címû lap szerkesztõje
Sádt Ede
a budapesti Kós Károly Középiskolai Kollégium igazgatója
Sári Lajos
az AURA fõigazgatója
Seereiner Imre dr.
a Magyar Országgyûlés Fõtitkári Szervezete Bizottsági Titkárságának
fõosztályvezetõje
dr. Seelmecziné dr. Csordás Mária
jogász
Pedagógus Szakszervezet
Semjén András dr.
közgazdász,
az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa
Siebel, Anselm prof. dr.
neveléstudományi szakértõ, Magdeburg
Sipos János
közoktatási szakértõ,
a bajai III. Béla Gimnázium igazgatója
Somfai Zsuzsa
vezetõ tanár,
a Fõvárosi Pedagógiai Intézet matematika szaktanácsadója
Somosi Jánosné
óvodavezetõ
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Sovány István
a budapesti Wesselényi Miklós Szakközépiskola igazgatója
Strauszné Simonyi Erzsébet
a Fõvárosi Pedagógiai Intézet vezetõ pedagógiai tanácsadója
Szabadka Péter
a budapesti Béke Nevelõotthon igazgatója
Szabó Gyula dr.
a BME Ergonómiai és Pszichológiai Tanszékének tanársegédje
Szabó Lajos
szakfõtanácsos,
Oktatási Minisztérium
Szabó László
középiskolai tanár,
a Vas Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója
Szabó Mária dr.
iskolaigazgató-helyettes,
az Iskolairányítók Magyarországi Egyesületének korábbi elnöke
Szalay Lászlóné
az Oktatási Minisztérium fõtanácsosa
Szebedy Tas
középiskolai tanár,
a Városmajori Gimnázium igazgatója
Szebenyi Péter dr.
a neveléstudományok doktora,
a Fõvárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott igazgatója
Szekszárdi Júlia
pedagógus,
az Országos Közoktatási Intézet
Iskolafejlesztési Központjának tudományos munkatársa
Szilágyi Imréné dr.
a Fóvárosi Pedagógiai Intézet alsó tagozatos vezetõ tanácsadója
Szilágyiné dr. Szemkeõ Judit
matematikus,
a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára
Szûcs Miklós
az Oktatási Minisztérium
Tanügyigazgatási Fõosztályának korábbi vezetõje
dr. Szûcsné Hobaj Tünde
tanár,
az Oktatási Minisztérium munkatársa
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Takách Gáspár dr.
ideg- és elmegyógyász, addiktológus, pszichotherapeuta,
az OPNI Addiktológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa
Takács Ernô
középiskolai tanár, kollégiumigazgató,
Középiskolai Kollégium, Békés
dr. Telegdiné Tóth Mária
az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetõje
Tiszavölgyi Kinga dr.
középiskolai tanár, fôiskolai adjunktus,
a budapesti Kosztolányi Dezsô Általános Iskola és Gimnázium
igazgatója
Tompa Klára
az OKI tudományos munkatársa
Tornyosiné Nagy Éva
mendzsment tutor, iskolavezetési szakértõ,
az FPI Közoktatási Vezetõ-Menedzser Központ vezetõje,
a BME Közoktatásvezetõ Szakosító képzés vezetõhelyettese
Tölgyszéky Papp Gyuláné
országos szakértõ,
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola
Gyakorló Általános Iskolájának igazgatója
Tremmelné Druga Irma
igazgató
Városligeti Általános Iskola
Tringel Judit
a Fõvárosi Hetes Gyermekotthon igazgatóhelyettese
Trócsányi Sára dr.
jogász,
az adatvédelmi biztos irodájának munkatársa
Udvardi-Lakos Endre
az Oktatási Minisztérium fõtanácsosa
Ütõné Visi Judit
tanár, közoktatási szakértõ,
az OKI tudományos munkatársa
Vajda Zsuzsanna
a JATE Pszichológiai Tanszékének tanszékvezetõje
Valent Györgyné
a budapesti Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatója
Varga Mária
a Fõvárosi TÁKISZ gazdasági igazgatóhelyettese

Iskolavezetés 2002. február

Szerzõk

Varga Mária Beáta dr.
jogász,
az Oktatási Minisztérium munkatársa
Varga Péterné dr.
jogász,
az Országgyûlés Jogi Titkárságának munkatársa
Varnyú Mária
revizor,
Békés Megyei Képviselõtestület Önkormányzati Hivatala,
Pénzügyi Osztály
Várdai György dr.
tender- és marketingszakértõ
a BME Mérnõktovábbképzõ Intézet vezetõ tanára
Várfalvi István dr.
címzetes fõiskolai docens, okleveles közgazdász,
a BM Somogy Megyei TÁKISZ igazgatója
Weglárz Bálint
a Fõpolgármesteri Hivatal munkatársa
Zárda Sarolta dr.
fõiskolai tanár,
a SZÁMALK OKK fõigazgatója
Zellei Gábor dr.
a Polgári Védelmi Oktatási Intézet igazgatója
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Felhasználók

Kedves Olvasó!

A pedagógia tanulhatja a menedzsmenttõl a szervezést, a menedzsment a pedagógiától az emberközpontú gondolkodást.
A közoktatási intézmény pedagógiai vezetése, felügyelete és menedzselése nem könnyû feladat, számos részterületet kell összehangoltan irányítani az eredményes mûködés érdekében.
A kézikönyv szerkezeti felépítése átfogja a közoktatás vezetõi és
irányítói számára szükséges valamennyi témakört. A tartalom
fontossági, illetve idõszerûség szerinti sorrendben bõvül.
A kézikönyv információs anyagát a kiadó és a szakmai szerkesztõk folyamatosan aktuális szinten tartják.
Kiknek készül a kézikönyv, kik a felhasználók?
· iskolaigazgatók
· oktatási intézmények, óvodák, nevelõotthonok, kollégiumok, tanszékek vezetõi
· az önkormányzat közoktatásért felelõs vezetõi
· az önkormányzati iskolák fenntartói
· pedagógusok, akik szívesen vállalnak a jövõben vezetõi feladatokat
Az egyes írások az adott témát életszerûen, szemléletesen mutatják be. A szerzõk és a szerkesztõk a gyakorlati felhasználhatóságot tartják a legfontosabb szempontnak.
A kézikönyv koncepciójának elkészítése során számos tanácsot,
javaslatot kaptunk. Konzultációs formában segítette munkánkat
Báthory Zoltán, Dobos Krisztina, Ficzere Lajos, Hársfalvi Rezsõ,
Honti Mária, Kusztosné Nyitrai Edit, Lukács Péter, Mihály Ottó,
Szentessy Éva – és természetesen a szerzõk. Köszönet érte!
A kiadó és a szakmai szerkesztõk szándéka az, hogy a gyakorlati
felhasználókkal, Önökkel, kölcsönös kapcsolatot építsenek ki. Kérjük, hogy kérdéseiket és javaslataikat juttassák el hozzánk levélben, vagy egyszerûen hívjanak fel bennünket telefonon.
Levélcím: 1439 Budapest, Postafiók 727.
Telefon: (06-1) 3200-750
Reméljük, hogy a kézikönyv hosszú ideig lesz az Ön hasznos segítõtársa!

A Kiadó munkatársai
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Használati útmutató

1. Hogyan épül fel a kézikönyv?
A „Korszerû iskolavezetés” cserelapos szerkezetû kézikönyv, amelyet a kiadó rendszeresen kiegészít és aktualizál. Az alapmûbe
azokat a cikkeket válogattuk be, amelyek a napi munkában leggyakrabban felmerülõ kérdések megválaszolásához adnak segítséget. Az írások másik része a CD-mellékleten található.
A könyv felépítése lehetõvé teszi, hogy a keresett információt a
felhasználó gyorsan és egyszerûen megtalálja. Kérjük, tanulmányozza át a következõ útmutatót!

1.1 Témakörök
A kézikönyv tematikailag 15 részbõl áll, ezeket egy-egy betûvel
jelöljük. A kézikönyv legelsõ oldalán megtalálható a témakörök
áttekintése.
Példa:

L

Management témakör

1.2 Fejezetek a témakörökön belül
Minden témakör szisztematikusan és folyamatos számozással
fejezetekre tagolt:
Példa:

L

= Management témakör

L1

= Innováció és vezetés

L2

= Döntéshozatal

1.3 Az egyes cikkek jelölése és felépítése
Minden fejezet több cikket tartalmaz. (Ezek egy része a CD-n található.) A cikkek egyenként, valamint a cikkek oldalai folyamatos
számozást kapnak. Minden cikknek és minden oldalnak tehát
egyéni jelölése van, ennek segítségével könnyen azonosítható,
hogy melyik oldalnak hol a kijelölt helye. Ez a jelölés az oldalak
szélén szürke négyszögben található.
Példa:

M
1.1
1

M = Szervezés témakör
1. = elsõ fejezet az M témakörben:
Marketing
1 = az elsõ cikk az elsõ fejezetben
1 = az elsõ cikk elsõ oldala
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A cikkek elsõ oldala minden esetben hasonló felépítésû. A témakör nevét a lap tetején egy szürke csíkba beépítve jelezzük. Ezután
következik a cím, az alcím, a szerzõ neve, egy gyakorlati hasznosságra utaló rövid tartalmi áttekintés és a tartalomjegyzék.

2. Milyen gyakorlati segédeszközöket
kínál a könyv?
Az információk érthetõsége, valamint a gyakorlatba való gyorsabb átültethetõsége érdekében a könyv felépítésénél olyan formai eszközöket használtunk, melyek a mindennapi munkát lényegesen megkönnyítik:

Önkontroll listák
A fontos információk, kérdések, elintézendõk összefoglalása.
o A listák „kipipálásával” bármikor ellenõrizhetjük magunkat, hogy minden lényeges kérdésre odafigyeltünk-e?

Figyelem!
ß A szerzõ és a szerkesztõk által legfontosabbnak ítélt
kijelentések, információk kiemelése.

Folyamatábrák, diagrammok, táblázatok
A jobb érthetõséget, áttekinthetõséget szolgálják.

Iratminták
Szerzõdések, nyomtatványok
A mintákat változtatás nélkül fénymásolhatja, saját szükségleteinek megfelelõen kiegészítheti.
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3. Hogyan találjuk meg azt, amit keresünk?
3.1 A tartalomjegyzék
Amennyiben egy konkrét témához keres információt, lapozza fel
a tartalomjegyzéket. Itt megtalálja a kötetben és a CD–ROM-on
szereplõ cikkek felsorolását. Elsõként mindig a könyvet érdemes
megnézni, így bizonyosan az adott írás legfrissebb változatát tanulmányozhatja. Ha a tartalomjegyzékben lévõ cikk nem található meg a kötetben, akkor azt a CD–ROM-ról olvashatja el.

3.2 Szerkezeti áttekintés
A szerkezeti áttekintés informálja Önt arról, hogy milyen fejezetekkel kívánunk egy-egy témakörön belül a jövõben foglalkozni.
Itt azok a fejezetek is szerepelnek, amelyek még egy cikket sem
tartalmaznak.

3.3 A tárgymutató
A tárgymutató segítséget nyújt ahhoz, hogy a keresett információt gyorsan megtalálja.1 A jegyzék a csak a CD-n hozzáférhetõ cikkek anyagát is tartalmazza. Ez utóbbiakban a megtekintéshez
használt Acrobat Reader olvasóprogram Edit/Find… menüpontját indítva tudunk a leghatékonyabban keresni, ide ugyanis bármilyen kifejezést beírhatunk.
A cserelapos kézikönyvet akkor tudja problémamentesen használni, ha a kiegészítõ kötetek lapjait rendszeresen és gondosan
befûzi kijelölt helyükre. Ezáltal biztosított a szisztematikus felépítés, és a kötet mindig aktuális marad.

1

Tárgymutatót nem minden kiegészítõ kötet tartalmaz.
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Használati útmutató

Az Ön kérdései a kézikönyv használatával kapcsolatosan:*

* Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!

Iskolavezetés 2002. február

Kiegészítõ kötetek

Kérjük, hogy az alábbi ellenõrzõ lap rendszeres vezetésével kísérje figyelemmel, melyik kiegészítõ kötetet mikor fûzte be helyére.
A kiegészítõ kötetek elsõ oldalán mindig megtalálja az útmutatót
a lapok behelyezéséhez.
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Aláírás
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Tárgymutató
A
adat
személyes A 1.2/2
közérdekû A 1.2/4, A 1.2/18
különleges A 1.2/3
adatbázis-kezelés M 3.2/7
adatgyûjtés M 3.6/5
adatszolgáltatási kötelezettség
B 2.6/4, N 6.2/13, B 2.10/22
változásjelentés B 2.10/22
adatvédelem A 2.3/1
adatvédelmi törvény A 1.2/2,
A 2.3/4
addikció O 12.1/2
adminisztráció L 3.2/4
adó
helyi N 1.1/4
központi N 1.1/4
adóbevallás rendje N 6.2/11
adóbírság N 6.2/18
adóhatósági ellenõrzés N 6.2/16
adóhatóságok N 6.2/3
adóigazgatási eljárás N 6.2/17
adókedvezmények D 2.1/12
adómegállapítás módjai N 6.2/7
adó-nyilvántartási kötelezettség
N 2.2/15
adózó bejelentkezési kötelezettsége
N 6.2/7
agresszió K 12.3/2
agresszivitás O 10.1/10
agresszív viselkedés K 12.3/8
befolyásoló tényezõk K 12.3/8
akkreditáció B 2.8/3
akkreditált vizsgatantárgy B 2.9/5,
B 2.9/19
alapfeladat C 2.1/2
alapfokú mûvészetoktatás G 2.6/2
alapfokú mûvészetoktatási intézmény
G 2.6/1
alapfokú oktatási kötelezettség
H 1.1/3
alapító okirat B 2.10/5
alapítvány N 6.1/9
alapító okirata F 2.1/4, F 2.3/6
célja F 2.1/7
iskolai N 2.1/7
kezelõje F 2.1/11
létrehozása F 2.1/2
megszûnése F 2.1/12
neve F 2.1/6
székhelye F 2.1/10
vagyona F 2.1/8
alapmûveltségi vizsga A 2.1/6
analfabétizmus O 10.1/2

anyagkiszabás O 8.1/17
anyagtárolás N 4.1/6
anyasági támogatás D 3.2/11
ARION E 8.1/15
asszimilációs kényszer O 10.1/3
autokratizmus L 5.2/10

Á
államháztartási törvény H 2.1/1
állami nyelvvizsga B 2.9/8
állami támogatás N 1.1/4
állandó helyettesítési rendszer
B 2.1/12, B 3.3/2
álláshely betöltése L 3.1/2
hirdetés L 3.1/4
általános nevelési kötelezettség
G1.5/3
ápolási díj D 2.1/6
árubeszerzés E 5.1/18
átlagkereset C 2.1/21
átmeneti tanterv M 6.1/19

B
baktériumok O 8.1/8
baleseti ellátás D 5.1/2
hozzátartozói nyugellátás D 5.1/12
járadék D 5.1/10
jogosultság D 5.1/4
rokkantsági nyugdíj D 5.1/11
táppénz D 5.1/8
baleseti nyilvántartás G 1.5/6
bázisalapú tervezés N 1.2/3
beiskolázás B 3.14/1
beszámoltató rendszerû oktatás
B 2.2/11
betéti társaság N 2.1/10, N 2.1/12
bélyegzõk G 1.1/18
béralap N 6.4/2
béralapképzés N 6.4/3
költségvetési elõirányzata N 6.4/3
bérfejlesztés C 2.1/6
bérfeszültség L 6.1/6
bérgazdálkodás N 6.4/2
bértömeg-gazdálkodás N 1.2/11
birtokháborítás-birtokvédelem
A 1.1/12
bizonyítási teher C 2.1/17
bizonyítvány G 1.5/10, G 1.5/17
honosítása B 3.7/8, G 1.5/21
külföldi B 3.7/13
másodlat G 1.5/13
másolat G 1.5/13
pótbizonyítvány G 1.5/13
bizonylat N 6.2/14
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biztonsági megbízott N 4.1/9
biztosíték E 4.1/10
bombariadó O 12.2/21
brainstorming G 1.4/22
bútorzat N 3.1/8
büntetlen elõélet C 2.1/2

C

fajtái O 12.1/4
-terápia O 12.1/11
-veszélyeztetettség O 12.1/8
drogfüggõség
megelõzés O 12.1/16

E

e-mail M 3.5/5
Educatio O 1.1/4
EFQM L 10.2/4
egészség G 1.6/2
egészségbiztosítás
kötelezõ D 3.1/2
~i ellátásra jogosult D 3.1/3
~i járulék D 1.1/16
egészséges életmód K 7.6/6
egészségkárosító tényezõk O 8.2/2
egészségtelen életmód O 8.2/3
egészségügyi hozzájárulás D 1.1/18
egészségügyi könyv O 8.1/6
egyesület F 2.2/3
Cs
alakuló közgyûlés F 2.2/5
alapszabálya F 2.2/6, F 2.2/15
családi nevelés O 10.1/9
alapszabály-módosítás F 2.2/9
családi pótlék D 2.1/2, D 3.2/4
elfogadó nyilatkozat F 2.2/14
csatolt fájl M 3.7/16
ellenõrzõ bizottsága F 2.2/9
cselekvõképesség A 4.1/2, A 4.2/15,
gazdálkodása F 2.2/11
E 4.1/5
képviselõi F 2.2/10
cselekvõképtelenség A 4.2/15,
közgyûlés jegyzõkönyve F 2.2/5
E 7.1/7
létrehozása F 2.2/2
megszûnése F 2.2/12
D
mûködtetésének feltételei F 2.2/6
nyilvántartásba vétele F 2.2/4,
Delphi-módszer G 1.4/24
F2.2/13
deviáns magatartás O 12.1/8
szervei F 2.2/8
diákigazolvány
székhelye F 2.2/7
beszerzése B 3.13/14
tisztségviselõi F 2.2/9
bevonása B 3.13/24
vezetõsége F 2.2/9
érvényesítése B 3.13/23
egyházi ingatlan
jogosultság B 3.13/5
egyeztetõbizottság H 5.1/21
kedvezmények B 3.13/6, B 3.13/26
igénylés bejelentése H 5.1/6
típusai B 3.13/7
visszaigénylése H 5.1/1
Diákjogi Charta I 8.1/7
egységes iskola K 1.5/1
diákjogok I 8.1/3
bokoriskola K 1.5/15
diákközgyûlés I 8.1/13
KOMP-csoport K 1.5/17
diákombudsman A 4.1/11
együttmûködés L 5.1/6
diákönkormányzat A 4.1/7, B 3.1/8,
elektromos berendezések és eszközök
I 8.1/1, N 2.1/4
N 4.1/3
egyetértési jog A 4.1/8
elektronikus levelezés M 3.7/2,
jogkörei I 8.1/5
M 3.8/10
kapcsolatai I 8.1/11
eljárási illeték G 1.5/20
SZMSZ I 8.1/16
pályázat N 5.2/5
diákpanasz A 4.1/10
ellátási kötelezettség H 5.1/18,
diákparlament A 4.1/7
N 1.2/1
diáksport-egyesület N 2.1/9
ellenõrzés H 1.1/5, M 6.3/2
diákszövetség I 8.1/15
belsõ K 2.2/1, N 6.1/3
diktálás L 5.1/10
célja K 2.4/2
drámajáték-oktatás
ellenõrzési terv K 2.2/12
feladata G 2.6/5
formái K 2.4/4
drog O 12.1/3
jellemzõi K 2.2/6, K 2.4/3
droghasználat jelei O 12.1/12
komplex K 2.2/8
elvonás O 12.1/11
külsõ K 2.2/1
CAD-CAM M 3.2/8
CD-meghajtó M 3.2/21
céltámogatás H 2.1/7
cigány O 10.1/2
nyelvek és nemzetségek O 10.1/11
nyelvû oktatás O 10.1/5
törvényszék O 10.1/12
Comenius E 8.1/7
Comenius 2000 programiroda
B 2.13/6
controlling N 6.5/1

Iskolavezetés 2001. szeptember

Tárgymutató

megfigyelési szempontok K 2.2/17
megtervezése K 2.2/6, K 2.2/14
tanóra elemzési szempontjai
K 2.2/18
típusai K 2.2/2
ellenõrzõ könyv G 1.5/22
elõírás G 1.6/2
elõleg E 4.1/11
elsõ fok – másodfok A 1.1/11
Erasmus E 8.1/5
ergonómia N 3.1/1
esélyegyenlõség A 4.2/11
eszköz- és felszerelési jegyzék
B 2.12/10, B 3.9/1
etikaoktatás K 5.2/1
értéksemlegesség K 5.2/3
EU-csatlakozás E 8.2/23
európai integráció E 8.2/2
Európai Közösség E 8.2/2
Európai Unió E 8.2/4
Európa Tanács E 8.2/5
European Forum on Educational
Administration O 9.1/10
EURYDICE E 8.1/15

É
élelmezés-egészségügy O 8.1/1
élelmiszer-felhasználási minimumok
O 8.1/14
ételfertõzés O 8.1/7, O 8.1/9
ételmérgezés O 8.1/7, O 8.1/9
ételminta O 8.1/4
mosogatás O 8.1/5
vegetáriánus étrend O 8.1/18
Élelmezési Szabályzat N 6.6/3
élelmezésvezetõ N 6.6/2
életkori sajátosságok K 11.1/15
érdekeltség L 6.1/4
érdemjegyek G 1.5/6
érettségi vizsga B 2.7/1
értékelés B 2.9/22
kötelezõ vizsgatárgyak B 2.7/10
menete B 2.9/17
nemzetközi B 3.7/14
részei és tantárgyai B 2.9/3
választható nem érettségi tárgy
B 2.7/11
választható vizsgatárgyak B 2.7/11
vizsgabizottság B 2.9/9
érettségi vizsgaszabályzat B 2.7/3,
B 2.9/1
értekezlet L 6.1/9
értekezleti kultúra L 5.2/7
évfolyam-értekezlet I 4.1/2
iskolaértekezlet I 1.1/1
nevelõtestületi I 2.1/5
osztályértekezlet I 3.1/1
osztály tantestületének L 6.1/11
szakmai munkaközösségi L 6.1/10
szaktárgyi I 5.1/2
szülõi I 6.1/2
tantestületi L 6.1/11

F
fakultációs rendszer M 6.4/3
fegyelmi B 3.1/2
fegyelmi büntetés C 5.1/16
próbaidõre felfüggesztése C 5.1/17
végrehajtása C 5.1/17
fegyelmi eljárás C 5.1/1
állásból felfüggesztés C 5.1/9
fegyelmi határozat C 5.1/13
fegyelmi tanács C 5.1/10
felfüggesztése C 5.1/9
lefolytatása C 5.1/5
megindítása C 5.1/3
megszüntetése C 5.1/15
mellõzése C 5.1/18
távolléti díj C 5.1/10
vizsgálóbiztos C 5.1/5
fegyelmi vétség C 5.1/2
feltételei C 5.1/2
fejkvóta G 1.5/17, N 1.1/7, N 1.1/10,
N 6.7/2
fejlesztési követelmények K 7.1/12
fejlesztési terv B 2.6/3
feladatellátási kötelezettség E 1.2/2,
E 1.2/5
feladatfinanszírozás N 1.2/8, N 1.3/18
feladatmutató N 6.8/6
felhasználási szerzõdés D 1.1/9
feljelentés A 1.1/12
fellebbezés C 7.1/11
felmondás E 4.2/6
azonnali hatállyal E 4.2/7
felnõttoktatás B 2.8/17, E 8.1/14
felsõfokú szakképzés B 2.8/1
beszámíthatóság B 2.8/7
engedélyezése B 2.8/9
képzési program B 2.8/4
kreditpont B 2.8/5
modulrendszer B 2.8/6
szakközépiskolák bekapcsolódása
B 2.8/11
felügyelet
állami H 1.1/7
fenntartói E 1.1/7, H 1.1/5
tanulói N 4.1/10
társadalmi szervezet felett F 2.2/10
felülvizsgálati kérelem A 1.1/11,
A 4.1/6
felvételi B 3.14/2, K 11.1/6
jelentkezési lap B 3.14/13
jogorvoslat B 3.14/17
fenntartó B 2.1/7
fenntartás gyakorlata H 1.1/2
fenntartói irányítás B 2.10/18
FEOR-szám B 3.10/5
feszültség L 5.2/4
finanszírozás N 1.1/1
fizetés L 6.1/3
fizetési meghagyás A 1.1/10
fizetési osztály C 4.1/2, C 4.1/7
fogadóóra I 6.1/6
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foglalkozás-egészségügyi ellátás
O 8.2/5
foglalkozási betegség D 5.1/2
foglalkoztatott D 1.1/7
foglalkoztató D 1.1/5
foglaló E 4.1/10
fogyasztóvédelem
adagolási tájékoztató E 5.1/21
étlaptervezet értékelése E 5.1/15
gyermekétkeztetés vizsgálatának
célja E 5.1/13
pénzbírság E 5.1/7
fogyasztóvédelmi hatóság
ellenõrzés területei E 5.1/3
jogosultságai E 5.1/4
fogyatékos gyermek A 4.2/10
tankötelezettsége E 1.1/3
formanyomtatvány G 1.5/16
Föld Napja O 4.1/10
földrajzoktatás M 6.3/2
frusztráció K 12.3/8
fûtõ- és szellõzõ berendezések
N 4.1/4

gyermekvédelem
ellátások E 6.1/6
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
B 3.1/6
Gyermekvédelmi törvény E 6.1/3
iskolai E 6.1/18
gyes D 3.2/8
gyógyszer O 12.1/4
gyûjtõköri szabályzat G 2.7/3,
G 2.7/9

H

HACCP O 8.1/10
hardver M 3.1/2
hatalomgyakorlás
kétszintû H 1.1/2
Hatályos Jogszabályok Gyûjteménye
A 1.1/3
határidõ C 2.1/10
határozat A 1.1/2
határozathozó szerv F 2.2/8
hatáskör A 1.1/10
hatósági jóváhagyás E 4.1/8
hátrányos helyzetû tanulók A 2.1/5
G
házirend B 3.1/9, E 1.1/18
garantált illetmény C 4.1/16
kollégiumi G 1.4/2
megállapítása C 4.1/21
szabályozási köre G 1.4/9
gazdasági tevékenység ágazata
struktúrája G 1.4/10
G 1.6/2
helyettesítés C 2.1/3, G 1.5/15,
gazdasági vezetõ N 1.1/16, N 6.1/2, G 2.1/5
N 6.1/5
helyi
gazdaságosság N 6.5/5
kisebbségi önkormányzat B 2.6/2
oktatásfejlesztés H 1.1/9
gazdálkodás B 1.3/4
oktatáspolitika H 1.1/8
gazdasági feladatkörök N 6.1/2
jóváhagyott költségvetés alapján
helyi adó N 6.2/2
N 6.1/6
helyi tanterv E 1.1/20, K 1.1/11, K 7.1/20,
önálló önkormányzati N 1.1/7
K 7.2/7
részben önálló költségvetés N 1.1/12
átmeneti tanterv H 6.1/37
személyi feltételek N 6.1/2
ellenõrzése, értékelése, minõsítése
gépjármûadó N 6.2/2
H 6.1/31
koherenciavizsgálat H 6.1/19
konzisztenciavizsgálat H 6.1/19
Gy
korrekciója K 7.1/24
követelmény H 6.1/20
gyámhatóság E 7.1/3, E 7.1/8
követelményminimum H 6.1/30
gyermekek jogai A 4.1/4, A 4.2/6
létrehozása K 1.1/20
Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény
szakértõi véleményezés H 6.1/1
A 4.1/4, A 4.1/9, A 4.2/2
tananyag H 6.1/20
Gyermekek Jogainak Bizottsága
tananyagválasztás K 5.1/7
A 4.2/13
taneszközök H 6.1/32
gyermekélelmezés
taneszközválasztás K 5.1/11
árképzés N 6.6/28
tankönyvválasztás elvei B 3.8/3
leltározás N 6.6/23
tartalma H 6.1/16, K 7.1/20
munkaköri leírás N 6.6/8
törvényességi vizsgálat H 6.1/18
önköltségszámítás N 6.6/25
helytelen életmód O 8.2/3
selejtezés N 6.6/24
heti óraszámok E 8.2/21
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
hierarchia L 9.1/5
C 4.1/7
hirdetés
gyermekgondozási díj D 3.2/14
álláshely meghirdetése L 3.1/4
gyermekgondozási segély D 2.1/4
gyermeknevelési támogatás D 3.2/9 hitoktatás O 7.1/1
helyiség biztosítása O 7.1/7
ideje O 7.1/8
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jelentkezés O 7.1/7
kezdeményezése O 7.1/6
lelkiismereti és vallásszabadság
O 7.1/2
meghirdetése O 7.1/7
hivatalos levelezés A 1.1/9
„nem kereste” A 1.1/9
ajánlott levél A 1.1/9
kézbesítõ A 1.1/9
tértivevény A 1.1/9
HOP K 7.3/2
elbírálása K 7.3/19
hozzájárulás szakirodalom
vásárlásához B 3.3/2
hulladék
eltávolítás, elszállítás N 4.1/7
veszélyes hulladék N 4.1/8
HUNDIDAC Szövetség K 3.2/20

World Wide Web (WWW) M 3.4/4,
M 3.4/8
Intervizitációs Program O 9.1/5,
O 9.1/11
intézmény megszüntetése H 5.1/13
intézményalapítás B 2.10/3
alapító okirat B 2.10/5
mûködési engedély B 2.10/6
nyilvántartásba vétel B 2.10/6
intézményértékelés K 2.3/1
aktorok K 2.3/4
alanya K 2.3/3
belsõ önértékelés K 2.3/16
felhasználása K 2.3/19
külsõ szakértõi értékelés K 2.3/16
megrendelõi K 2.3/4
módszerei K 2.3/16
tárgya K 2.3/2
területei K 2.3/10
intézményi autonómia H 1.1/1
I
intézményi beruházások H 2.1/1
intézményi beszámoló H 5.2/3
idõbeosztás L 5.1/11
intézményvezetõ
idõgazdálkodás L 5.2/5
feladata L 9.1/5, N 6.1/5
illetékesség A 1.1/10
intézményvezetõi megbízás B 3.2/1
illetmény C 2.1/5
feltételei H 6.2/5
garantált G 2.1/5
gyógypedagógiai intézmények B 3.2/3
illetményemelés C 2.1/6
nemzetiségi oktatás B 3.2/3
informatika M 3.2/2, M 3.3/12
szakközépiskolában B 3.2/3
információ L 5.1/7
többcélú intézményben B 3.2/4
beszerzésének módjai L 3.1/6
intézményvezetõi pályázat H 6.2/13
információrendszer
intézményvezetõi pályázat véleméadatbázis M 3.3/10
nyezése H 6.2/16
fõ információforrások M 3.3/6
szakértõ feladatai H 6.2/38
környezeti információ M 3.3/11
tartalma, követelményei H 6.2/18
közoktatás-statisztikai rendszer
intranet M 3.8/11
M 3.3/8
irat G 1.1/2
másodlagos információforrások
átvétele G 1.1/3
M 3.3/9
határidõs nyilvántartása G 1.1/14
statisztikai beszámoló M 3.3/11
iktatása G 1.1/4
információs rendszer A 1.1/5,
mutatózása G 1.1/9
L 5.2/8, M 3.1/5
nyilvántartásba vétele G 1.1/4
infrastruktúra L 5.2/2
selejtezése G 1.1/14
ingatlan-nyilvántartás E 4.1/8, H 2.1/7
téves iktatása G 1.1/7
ingyenes könyvtár- és múzeumtovábbítása G 1.1/13
látogatás B 3.3/2
iratkezelés G 1.1/1
integrált nevelés K 7.4/8
integrált tantárgy K 7.1/28, M 6.1/15 iratok hitelesítése G 1.5/20
irattári anyag G 1.1/2
intelligencia K 11.1/11
irattári terv G 1.1/23
interjú L 3.1/8
iskola
elõkészítése L 3.1/9
alapító okirata E 1.1/17
mûködési L 6.1/9
finanszírozása H 1.1/4
részei L 3.1/10
helyi fejlesztési koncepció O 1.1/6
internet M 3.4/3, M 3.2/4, M 3.2/38
kapcsolatrendszere B 1.3/5
bérelt vonal M 3.4/10
kistelepülési B 1.3/2
elektronikus levelezés (e-mail) M 3.4/6
magániskola H 1.1/2
FTP M 3.4/7
munkaerõ-szerkezete L 6.1/3
Gopher M 3.4/7
számítógépes rendszer M 3.1/3
ISDN M 3.4/10
világi H 1.1/2
keresõrendszerek M 3.4/13
iskolafelügyelet H 1.1/2
modem M 3.4/9
iskolafenntartás H 1.1/2
router M 3.4/10
iskolagondnok N 4.1/2
sávszélesség M 3.4/9
iskolagyûlés L 6.1/11
TCP/IP M 3.4/5
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iskolai autonómia N 2.1/5
iskolai könyvtár G 2.7/2
állományellenõrzés G 2.7/18
feladatai G 2.7/12
gyûjteményszervezés G 2.7/15
gyûjtõkör G 2.7/13
mûködési szabályzata G 2.7/8,
G 2.7/11
iskolai program N 5.2/2
iskolai sikertelenség O 10.1/2
iskolai sportkör K 7.6/13
Iskolairányítók Magyarországi
Egyesülete O 9.1/1
iskolakert O 4.1/9
Iskolakultúra O 1.1/4
iskolaszerkezet B 2.1/4
kialakítása N 2.2/2
iskolaszék B 1.3/9, E 7.1/10, H 1.1/11,
I 7.2/2, O 1.1/11
célok, feladatok I 7.2/6
elnöke I 7.2/9
jogosítványai I 7.2/11
létrehozása I 7.1/3
létszáma I 7.2/7
mûködése I 7.1/4
szervezete I 7.2/7
tagjai I 7.1/2
témái I 7.2/3
iskolatanács A 4.1/12
iskolaválasztás
információs kiadvány M 1.2/1
iskolaváltás
átjárhatóság K 7.2/2
iskolaváltoztatás G 1.5/19
iskoláztatási támogatás D 3.2/5

közigazgatási jog E 4.1/2
munkajog E 4.1/3
polgári E 4.1/3, E 4.1/4
rendelkezés joga E 4.1/6
szerzõdések joga E 4.1/7
társadalombiztosítási E 4.1/3
tulajdonjog E 4.1/5
utasítási E 4.2/2
jogalany A 4.1/1
jogerõs határozat A 1.1/11
jogforrás A 1.1/2, A 1.1/7
jogi kézikönyvek A 1.1/4
jogorvoslat A 1.1/10
jogszabály A 1.1/2, A 2.2/19
jogvita A 1.1/8
diákok jog- és érdeksérelmei A 1.1/8
közigazgatási per A 1.1/8
munkaügyi vita A 1.1/8
polgári jogi vita A 1.1/8
jótállás E 4.1/12
jótékonyság N 6.1/9
jövedelmezõség N 6.5/4
jubileumi jutalom C 4.1/28
juttatás
anyagi jellegû L 6.1/4
nem anyagi jellegû L 6.1/4

K

karrier N 2.2/3
kábítószer O 12.1/3
kedvezmények szolgálati idõ beszámításánál D 2.1/13
kedvezményezett D 4.1/37
kereset A 4.1/6
kereset benyújtása
keresetlevél A 1.1/11
Í
kereszttanterv K 7.1/5
írásbeliség A 1.1/9
kerettanterv A 2.1/6, B 2.1/6, K 7.1/8,
M 6.1/2, M 6.2/2
tantárgyi K 7.1/11
J
kezesség E 4.1/11
képviselõ-testület
járadékok
feladat- és hatáskörök A 2.2/2
rokkantsági D 2.1/7
képzési terv L 1.1/39
vakok személyi járadéka D 2.1/8
járulékfizetési kötelezettség D 1.1/15 képzõ- és iparmûvészeti oktatás
feladata G 2.6/4
jegyzõ
kérelem A 1.1/11
feladat- és hatásköre A 2.2/14
késedelmi pótlék N 6.2/19
jegyzõkönyv G 1.5/16
kiadványozás G 1.1/12
jelentkezési lap G 1.5/17, L 3.1/7
kiadványszerkesztés M 3.2/6
jog A 1.1/2
kiemelkedõen közhasznú szervezet
alkotmányjog E 4.1/2
F 2.3/7
birtoklás joga E 4.1/5
kiemelt munkavégzésért járó
családi E 4.1/2
keresetkiegészítés C 4.3/4
egyesülési F 2.2/2
KIFIR B 3.14/1
eljárási E 4.1/3
felmondási jog korlátozása E 4.2/7 kincstár N 1.3/5
kinevezés C 4.1/18
felügyeleti H 1.1/5
kisebbség A 4.2/8
gazdasági jog E 4.1/12
használat joga E 4.1/6
kisebbségi önkormányzat
jog nem ismerete A 1.1/6
feladat- és hatáskörök A 2.2/11
jogképesség A 4.1/2, E 4.1/5
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kistelepülés
iskola B 1.2/1
sajátosságok B 1.2/2
társulások B 1.2/3
kiválasztás L 3.1/8
kollektív munkaügyi vita C 7.1/2
kollektív szerzõdés C 2.1/5, C 4.3/4,
E 1.1/18, G 2.1/2
kollektívszerzõdés-minták
általános iskola G 2.2/9
kollégium, diákotthon G 2.2/30
nevelõotthon G 2.2/38
óvoda G 2.2/2
szakközép- és szakmunkásképzõ
iskola G 2.2/20
kollégium A 2.1/3, B 2.4/1, G 1.4/1
Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség B 2.4/2, B 2.4/4
KOMA H 6.2/4
kommunikáció L 5.1/8, L 5.2/8,
L 9.1/4
kommunikációs technikák L 5.1/7
testületen belül L 6.1/8
komprehenzív K 1.5/5
konfliktus E1.1/3, L 1.1/41, L 9.1/2,
L 9.1/8
diákok között L 9.1/3
etnikai színezetû O 10.1/6
feldolgozása L 9.1/10
forrásai O 10.1/6
ismérvei L 1.1/42
kezelése L 1.1/45, O 10.1/7
megelõzése, feloldása L 1.1/46,
E 1.1/16
megjelenése L 9.1/3
megoldás L 1.1/47, L 9.1/4
okai L 1.1/43
rejtett konfliktusok L 9.1/3
korlátozott cselekvõképesség
A 4.2/15, E 7.1/7
költségvetés
bevétel N 1.1/9
elõkészítése N 1.1/9, N 1.1/15
helyi N 1.1/6
intézményi N 1.2/6
iskolai N 1.1/8
kiadás N 1.1/9
költségvetési egyensúly N 1.1/13
központi N 6.8/2
különalku N 1.2/7
maradékelv N 1.2/7
önkormányzati N 1.1/8
tartalék tervezése N 1.1/12
tervezése N 6.1/4
költségvetési hozzájárulás B 3.3/11
folyósításának felfüggesztése B 2.10/25
igénylése B 2.10/27
igénylése és folyósítása B 2.10/20
igénylési lap B 2.10/21, B 3.3/11
költségvetési támogatás H 5.1/10
könyvtáros tanár
munkaköri feladatai G 2.7/23
Körlánc O 4.1/13

környezet
alkotóelemei O 4.1/3
környezeti nevelés
Környezeti Nevelési Program O 4.1/13
lehetõségei O 4.1/10
oktatási segédanyagok O 4.1/12
tanácsok O 4.1/11
környezetvédelem O 4.1/2
céljai O 4.1/3
hazai szervezetek O 4.1/14
környezetvédelmi nevelés O 4.1/3
kötbér E 4.1/11
kötelezõ
óra N 6.8/20
óraszám B 2.2/15
tanóra M 6.1/9
tantárgy M 6.1/9
kötött létszámgazdálkodás N 1.2/12
követelmény
névkizárólagossági F 2.2/7
névszabatossági F 2.2/7
névvalódisági F 2.2/7
közalkalmazott C 2.1/1
jogai B 2.3/10
közalkalmazotti alapnyilvántartás
A 2.3/1
közalkalmazotti igazolás C 2.1/23
közalkalmazotti illetmény elemei
C 4.1/24
közalkalmazotti jogviszony C 2.1/1,
G 2.1/5
áthelyezés C 2.1/8
egyoldalú elhatározás C 2.1/9
felmentés C 2.1/12
határozatlan idõre C 2.1/3
határozott idõre C 2.1/3, C 2.1/9
jogellenes megszüntetése C 2.1/19
kinevezés C 2.1/4
közös megegyezés C 2.1/8
lemondás C 2.1/10
létesítése C 2.1/2
megszûnése C 2.1/6
mentesítési idõ C 2.1/16
módosítása C 2.1/5
nem pedagógus alkalmazott L 6.1/3
nyugdíjjogosultság C 2.1/14
próbaidõ C 2.1/11
rendkívüli lemondás C 2.1/10
közalkalmazotti szabályzat E 1.1/19,
G 2.1/3
hatálya G 2.4/2
minta G 2.4/2
közalkalmazotti tanács G 2.1/2,
G 2.4/3
jogai G 2.4/4
közalkalmazotti törvény B 3.2/1
közbeszerzés H 2.2/1
ajánlati felhívás H 2.2/7, H 2.2/22
elbírálás H 2.2/8
értékhatár H 2.2/3
jogorvoslat H 2.2/25
részvételi felhívás H 2.2/5, H 2.2/20
Közbeszerzések Tanácsa H 2.2/4
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Közbeszerzési Döntõbizottság
H 2.2/25
közbeszerzési biztos H 2.2/26
Közbeszerzési Értesítõ H 2.2/4,
H 2.2/21, H 2.2/28
közbeszerzési törvény H 2.2/1
hatálya H 2.2/2
középfokú iskolák vizsgaszabályzatai
B 2.5/1
érettségi bizonyítvány B 2.5/10
észrevétel B 2.5/7
fakultatív tantárgyak B 2.5/10
felmentési lehetõség B 2.5/11
fogyatékos tanuló B 2.5/4
Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat (GÉV) B 2.5/3
javítóvizsga B 2.5/14
jegyzõkönyv B 2.5/6, B 2.5/7
két tannyelvû gimnáziumok B 2.5/9
két tannyelvû szakközépiskolák
B 2.5/13
kötelezõ tárgyak B 2.5/3, B 2.5/11
kötelezõen választható tárgyak
B 2.5/3, B 2.5/11
közös érettségi-felvételi vizsga B 2.5/9
melléklet B 2.5/12
nyelvvizsga B 2.5/4, B 2.5/10,
B2.5/13
szabálytalanság B 2.5/6, B 2.5/8
Szakmunkás Vizsgaszabályzat
(SZMV) B 2.5/13
SZÉV módosításai B 2.5/11
tájékoztatás B 2.5/7
Tájékoztató B 2.5/10
vallás- és erkölcstan B 2.5/3
választható tárgyak B 2.5/3, B 2.5/11
vizsgaidõszak B 2.5/12
közérdekû bejelentés A 1.1/12
közgyógyellátás D 2.1/7
közgyógyellátási igazolvány D 2.1/7
közhasznú szervezet F 2.3/2
befektetési szabályzat F 2.3/4
ellenõrzése F 2.3/9
kedvezmények F 2.3/7
közhasznú nyilvántartásba vétel
F 2.3/5
közhasznúsági jelentés F 2.3/4
összeférhetetlenség F 2.3/8
közhasznú tevékenység F 2.3/2
közigazgatási bírósági eljárás E 1.1/22
Közigazgatási Hivatal E 1.1/22
közigazgatási megállapodás B 2.2/16
közjogi funkciók H 1.1/11
közlönyök A 1.1/3, M 3.3/7
Köznevelés O 1.1/4
közokirat B 2.2/19, G 1.5/3, G 1.5/18
közoktatás-fejlesztési terv B 2.6/2,
B 2.10/26, H 6.1/3, H 6.1/14
közoktatási elõirányzatok N 6.8/4
közoktatási információs rendszer
K 4.2/6
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közoktatási intézmény C 2.1/4
fenntartói, tulajdoni jog átengedése
E 1.2/3
megszüntetése, átszervezése
E 1.2/2
megszûnése E 1.2/6
önállóságának megszüntetése E 1.2/8
többcélú intézmény megszüntetése
E 1.2/10
közoktatási megállapodás B 2.10/17,
H 5.1/10, N 2.2/6, N 2.2/8
közoktatási tásulás E 1.3/1
társulási megállapodás E 1.3/5,
E 1.3/11
Közoktatási törvény B 2.1/1, B 2.4/7,
B 2.10/2, B 2.10/17, B 2.12/2, G 2.7/2,
H 5.1/7, H 6.2/14, K 4.2/2,
K 7.4/2, M 2.1/2
módosítása B 2.1/1
pedagógiai program H 6.1/5
közös igazgatású közoktatási
intézmény B 3.4/2
elnevezése B 3.4/8
igazgatótanácsa B 3.4/4
intézményegység-vezetõi megbízás
B 3.4/4
közös megegyezés C 2.1/5
közügy O 1.1/2
közvélemény O 1.1/8
befolyásolása O 1.1/10
közvélemény-kutatás O 1.1/9
kreativitás K 11.1/11
kultúra
elemei O 11.1/2
jelentései O 11.1/2
kuratórium F 2.1/9
küldetésnyilatkozat K 2.3/10

L
leirat A 1.1/7
LEONARDO-program E 8.1/3
levelezési listák M 3.7/18
levéltári anyag G 1.1/2
létszámcsökkentés N 2.2/3
licit N 2.1/9
likviditás N 6.5/4
Lingua E 8.1/9
lobbizás E 1.1/21

M
Madarak és Fák Napja O 4.1/10
magasabb vezetõi beosztás
idõtartama B 3.2/5, B 3.2/9
nyilvános pályázat B 3.2/5
magatartásvizsgálat L 5.1/21
magánindítvány A 1.1/12
magánnyugdíj D 1.1/12, D 4.1/34
magántanuló B 3.6/2
Magyar Akkreditációs Bizottság
(MAB) B 2.8/2
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Magyar Közlöny A 1.1/3
Magyar Pedagógiai Irodalom O 1.1/4
Magyar Törvénytár A 1.1/3
marketing M 1.1/1, O 1.1/10, O 1.1/12
4P M 1.1/8
ajánlati csomag M 1.1/6
célpiac M 1.1/6
iskolai M 1.1/10
versenytársak M 1.1/6
marketingmenedzsment M 1.1/8
marketingmix M 1.1/8
marketingszemléletû iskola M 1.1/6
marketingterv M 1.1/8
maximális óraszám B 2.1/11
megbízás E 4.1/7, E 4.2/2, L 5.1/14
alkalmazásának esetei E 4.2/2
megbízási díj E 4.2/5
megbízott E 4.2/2
megbízott jogállása E 4.2/4
megbízó jogállása E 4.2/5
megszûnés okai E 4.2/7
megszûnése E 4.2/6
ügyvédi E 4.2/3
megfigyelés K 2.2/11
meghatalmazás E 4.2/3, E 4.2/8
megyei pedagógiai intézet K 4.2/2
menedzselés szempontjai L 6.1/2
mérés H 6.4/12, L 10.5/12
minimálbér D 3.1/10
minõségbiztosítás B 2.6/3, G 1.4/35,
K 2.3/7, L 10.2/1, L 10.4/1, L 10.5/10
folyamatszabályozás L 10.4/5
ISO 9000 szabványcsalád L 10.4/6
minõségügyi kézikönyv L 10.4/4
minõségbiztosítási rendszer B 2.1/13,
B 2.8/17, C 4.3/13
minõsítés A 1.2/17
monitor M 3.2/16
motiváció
motiváló feladatok L 6.1/5
tanulási O 10.1/3
motiválás L 1.1/30
módszer
együttmûködési L 5.1/6
kommunikációs L 5.1/8
munkaszervezési L 5.1/4
önmenedzselési L 5.1/2
projektmódszer K 3.1/2
pszichomódszerek L 5.1/15
módszertani szabadság K 2.2/6,
K 5.1/15
mulasztás
igazolatlan G 1.5/4
mulasztási bírság N 6.2/19
multimédia K 3.2/13, M 3.2/8
munkabaleset D 5.1/2
munkaerõ
felvétele L 3.1/14
iskola munkaerõ-szerkezete L 6.1/3
munkaerõ-gazdálkodás N 6.4/2
munkaerõ-tervezés M 2.2/20
munkahely G 1.6/2

munkahelyi légkör L 9.1/4
érdekszegény helyzet L 5.2/12
információszegény helyzet L 5.2/11
véleményszegény helyzet L 5.2/10
munkakör C 4.1/2
betöltése pályázat útján H 1.1/12
meghatározása L 3.1/3
munkaköri kötelesség G 1.5/17
munkaköri leírás C 4.1/19
amerikai munkaköri leírás M 2.2/18
gondnoki M 2.2/13
mentor M 3.2/10
osztályfõnök M 3.2/5
pedagógusi M 2.2/9
szaktárgyat tanító pedagógus M 3.2/3
szertárõr M 3.2/9
tagozatvezetõ M 3.2/2
tantárgyfejlesztési munkacsoportvezetõ M 3.2/7
munkakörtervezés M 2.2/2
munkakörülmény L 5.2/2
munkaközösség B 2.7/13
fajtái K 1.2/8
igazgató feladatai K 1.2/18
jellemzõi K 1.2/6
megalakulása K 1.2/5
munkaközösség-vezetõ K 1.2/11
munkaközösség-vezetõi pótlék
K 1.2/3
osztályfõnöki K 1.2/17
tevékenysége K 1.2/15
munkamódszer javítása L 5.1/19
munkaszervezés L 5.1/5
munkaterv K 2.2/5
jóváhagyása M 5.1/22
készítés menete M 5.1/17
tartalma M 5.1/10
munkaügyi bíróság C 7.1/10
munkaügyi jogvita C 7.1/1
békéltetés C 7.1/7
egyeztetés C 7.1/7
elévülési idõ C 7.1/8
felülvizsgálat C 7.1/13
keletkezése C 7.1/6
kereset C 7.1/8
munkavállaló G 1.6/2
munkavédelem G 1.6/1
balesetelhárítás G 1.6/2
baleseti napló G 1.6/6
bejelentési kötelezettség G 1.6/6
elévülés G 1.6/7
feladata G 1.6/2
foglalkozási megbetegedés G 1.6/6
iratanyagok G 1.6/7
jogszabályok G 1.6/7
kivizsgálás G 1.6/6
munkabaleset G 1.6/6
munkaegészségügy G 1.6/2
nyilvántartás G 1.6/5
oktatás G 1.6/5
munkavédelmi törvény G 1.6/3
munkáltató C 2.1/1
jogai H 1.1/4
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Munkáltatói Szabályzat G 1.6/3
Mûvelõdési Közlöny O 1.1/4

O

OAP K 7.3/2
célja K 7.3/3
N
OKÉV B 2.9/2, B 2.13/1, H 6.3/3
oktatás
napló G 1.5/3
alapfokú N 1.1/2
általános iskolai G 1.5/4
cigány nyelven O 10.1/5
baleseti G 1.6/6
emelt szintû M 6.1/16
beírási G 1.5/4, G 1.5/17
iskolai O 1.1/2
ellenõrzési G 1.5/6
kétnyelvû K 1.4/3
foglalkozási G 1.5/5
környezetvédelmi oktatás O 4.1/7
haladási rész G 1.5/6
középfokú N 1.1/2
helyettesítési G 1.5/6
nemzetiségi K 1.4/3
kollégiumi G 1.5/5
oktatási jogok biztosa B 2.14/1
középfokú iskolai G 1.5/4
Oktatási Minisztérium B 2.11/1
osztálynapló G 1.5/18
oktatásivezetõ-képzés O 9.1/5
osztályozó rész G 1.5/6
oktatásirányító O 1.1/12
óvodai G 1.5/3
orgver M 3.1/2
tûzrendészeti G 1.5/6
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
NARIC E 8.1/16
NAT B 2.1/2, H 6.1/8, K 7.1/3, K 7.2/5, B 2.8/2, B 3.10/3, K 7.5/4
Országos Közoktatási Értékelési és
K 7.4/2, M 2.1/2
Vizsgaközpont B 2.1/15
közös követelmények K 7.1/5
nemzetiségi önkormányzat B 2.6/5 Országos szakértõi névjegyzék
H 6.3/2, K 2.3/9
nevelés A 2.1/2
környezeti nevelés lehetõségei O 4.1/10 Országos Szakképzési Tanács
B 2.2/16, B 2.8/10
környezetvédelmi O 4.1/3
Országos vizsgáztatási névjegyzék
nevelési program A 2.1/2, K 1.7/1,
H 6.3/2
K 7.1/23
osztályfõnök L 3.2/1
beválásvizsgálat K 1.7/28
elvárások L 3.2/5
iskola K 1.7/24
kiválasztása L 3.2/6
kollégium K 1.7/14
nyilvántartások vezetése L 3.2/3
közös elvek K 1.7/9
osztályfõnöki megbízás L 3.2/6
óvoda K 1.7/12
személyiségjegyei L 3.2/4
nevelõtestület B 3.1/10
szerepe L 3.2/2
döntési joga E 1.1/11
osztályfõnöki óra K 7.1/17
hibák L 9.1/3
New York-i Egyezségokmány I 8.1/7 osztályozóvizsga B 3.1/10
névváltozás G 1.5/20
Nominális Csoport Módszer G 1.4/23
Ó
normatív állami támogatás N 1.1/7
órakeret M 6.1/5
normatív finanszírozás N 6.7/1
órarend G 1.5/15, L 3.2/2
átalánytámogatás N 6.7/12
fejkvóta N 6.7/11
óraszám M 6.1/5
kompenzációs normatíva N 6.7/12 óvoda B 2.12/2
pufferalap N 6.7/13
kapcsolatai K 7.3/9
üzemeltetési normatíva N 6.7/11
óvodai élet
normatív támogatás N 1.2/2
megszervezése K 7.3/8
normatív hozzájárulások
tevékenységformái K 7.3/10
kötetlen N 6.8/9
óvodai nevelés
kötött N 6.8/14
célja K 7.3/4
normák K 2.2/4
feladatai K 7.3/5
óvodai nevelési program B 2.12/6

Ny
nyilvánosság O 1.1/2
az oktatásban O 1.1/3
fórumai intézményen belül O 1.1/7
nyilvántartás L 3.2/3
táblázatkezelõ program M 3.1/3
nyugdíjbiztosítási járulék D 1.1/16
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Ö
ökológiai szemléletváltás O 4.1/2
önálló gazdálkodású intézmények
N 1.2/5
önálló tevékenység N 2.2/7
költségek elszámolása N 2.2/10
önellenõrzés N 6.2/15
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másodállás L 6.1/7
munkaköri kötelezettsége E 1.1/16
véleménye O 10.1/4
pedagógusigazolvány B 3.3/3
pedagógus-szakvizsga C 4.1/2
pedagógus-továbbképzés K 4.1/1,
K 4.2/2
akkreditálás K 4.2/4
beiskolázási terv K 4.1/8, K 4.2/8
indítási engedély K 4.2/6
nyilvántartás K 4.1/9
programbank K 4.2/12
továbbképzési dosszié K 4.1/5
továbbképzési program K 4.2/8
továbbképzési szabályzat K 4.1/6
ütemterv K 4.1/4
pedagógusok jogosultságai B 2.10/24
pedagógus vállalkozók N 2.2/6
önmenedzselés L 5.1/2
perújítás C 7.1/12
hibás L 5.1/17
pénzbeli követelések A 1.1/10
módszerek L 5.1/2
pénzügyi szabályozás N 1.1/5
összetett iskola K 1.5/2
PHARE-segély N 5.3/2
ötletkeresés L 5.1/10
célja N 5.3/2
formái N 5.3/2
polgári védelem
P
feladatai M 7.4/2
irányítása és szervezete M 7.4/3
panasz A 1.1/12
iskolai biztonsági program M 7.4/12
panaszfórum A 4.1/12
polgári védelmi felkészítés M 7.4/4
pályakarrier L 1.1/12
pályaválasztási tanácsadás E 1.1/5 polgármester
feladat- és hatásköre A 2.2/14
pályázat C 2.1/3, N 2.1/8
pótanyakönyv G 1.5/8
alapfeltételei N 5.2/2
pótlék C 2.1/5, C 4.2/2
célja N 5.2/3
idegennyelv-tudási C 4.2/6
költségvetése N 5.2/7
nemzetiségi C 4.2/6
pályázati dokumentum L 3.1/6
területi C 4.2/6
pályázati technikák N 5.2/6
pályázati eljárási szabályzat H 6.2/7 preventív medicina O 8.2/4
printer M 3.2/22
pályázati kiírás H 6.2/8
projekt K 3.1/2
pedagógiai cél O 4.1/9
projektötletek K 3.1/5
pedagógiai koncepció K 1.1/18
projektoktatás O 4.1/5
pedagógiai program A 2.1/2, B 2.6/3,
pszichológiai alapismeretek L 9.1/2
E 1.1/19, K 1.1/2, K 1.2/7, K 1.2/17,
K 2.2/5, K 7.2/7, K 10.1/11, N 2.1/2,
O 1.1/11
R
általános funkciói K 1.1/3
felülvizsgálata B 2.1/8, K 7.1/22
reklámtevékenység B 2.12/9, N 6.1/8
jóváhagyásának megtagadása H 6.1/6 rendszergazda M 3.2/32, M 3.7/14
készítése K 1.1/14, K 5.1/4
részmunkaidõs foglalkoztatás N 2.2/4
legitimációja K 1.1/24
rizikófaktor O 8.2/4
nevelési és oktatási célok H 6.1/12 Romani-Kris O 10.1/12
szakértõi véleményezés H 6.1/1
tartalma K 1.1/5
S
törvényességi vizsgálat H 6.1/10
vizsgálatának szempontjai K 10.1/19 segélyek
pedagógiai szabadság K 5.1/2
rendszeres szociális segély D 2.1/8
pedagógiai szolgáltató H 6.4/1
vakok rendszeres szociális segélye
pedagógiai-szakmai szolgáltatások
D 2.1/9
B 2.1/9
sikertelenség
pedagógus L 6.1/3, L 9.1/3
tanulmányi O 10.1/2
etikai kódex E 1.1/16
SOCRATES Nemzeti Iroda E 8.1/3
jogai és kötelességei I 8.1/7
SOCRATES-program E 8.1/1
kiégés L 6.1/7
középvezetõk L 6.1/3
önellenõrzési pótlék N 6.2/19
önkéntes nyugdíjpénztár D 4.2/1
a megfelelõ pénztár kiválasztása
D 4.2/8
elõnyei D 4.2/6
jogi alapok D 4.2/4
önkéntes pénztárak D 4.2/4
önkormányzat
feladatai O 1.1/5
feladatellátási kötelezettség E 1.1/13
kötelezõen ellátandó feladat N 1.1/2
önkormányzati rendelet N 1.1/14
önkormányzati törvény H 1.1/3,
N 1.1/2
pénzügyi szabályozás N 1.1/3
önkormányzati intézkedési terv
B 2.6/2
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statisztika M 3.3/7
statisztikai táblázatok N 6.1/7
táblázatkezelõ program M 3.1/3
stressz L 5.1/12, L 5.1/16, L 5.2/1,
L 5.2/4
fiziológiás jelzések L 5.2/4
okai L 5.2/2
stresszkezelési technikák L 5.2/5
Sulinet M 3.2/21
SWOT-analízis G 1.4/29

Sz
szabálysértés E 5.1/6, E 5.1/9
szakértõ H 1.1/11, H 6.3/1, K 2.2/1,
K 10.1/2
címlista K 10.1/15
követelmények K 10.1/11
módszerei K 10.1/22
Országos Szakértõi Névjegyzék
H 6.3/2, K 10.1/6
szakvélemény E 4.2/3
tevékenység jellemzõi K 10.1/4
szakértõi bizottság K 7.4/10
szakértõi jelentés K 10.1/36
formai követelményei K 10.1/38
írásos K 10.1/38
kísérõlevél K 10.1/45
szerkezete K 10.1/39
szóbeli K 10.1/37
szakértõi rendszer K 2.3/9
szakértõi vizsgálat
képességek mérése K 10.1/27
kulcseseményterv K 10.1/24,
K 10.1/40
mérés fázisai K 10.1/34
módszerei K 10.1/31
munkafázisai K 10.1/22
neveltségi szint mérése K 10.1/28
tudásszint mérése K 10.1/26
szakképesítés B 3.10/2
szakképzés B 2.2/2
feltételei és szabályai B 2.2/9
juttatások B 3.12/1
szakképzõ iskolák B 2.2/4
szakmai ellenõrzés K 10.1/9
szakmai elméleti ismeretek B 2.2/11
szakmai elõkészítõ ismeretek K 7.5/2
szakmacsoportok K 7.5/5
szakmai elõkészítõ tantárgy B 2.9/4,
B 2.9/8, B 2.9/43
szakmai felügyelet E 1.1/10
szakmai gyakorlati képzés B 2.2/13
szakmai szorzó C 4.1/21
szakmai tanácskozás O 1.1/4
szakkönyv-vásárlási támogatás
N 6.8/18
szakszervezet G 2.1/2
szaktanácsadó H 1.1/11, H 6.4/2
tanácsadói típusok K 10.1/3
szakvizsga B 3.2/10, B 3.11/2, K 2.3/9,
K 4.2/11
szavatosság E 4.1/12
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számítógép M 3.2/2, M 3.8/2
az oktatásban M 3.1/4
CAD M 3.2/26
floppy M 3.2/17
grafikus gyorsítókártya M 3.2/16
hálózat M 3.2/32
kiadványszerkesztés M 3.2/26
memória M 3.2/12
merevlemez M 3.2/13
modem M 3.2/19
órajel M 3.2/12
processzor M 3.2/9
számítógépes rendszer M 3.1/3
szerver M 3.2/11, M 3.2/36
szórt számítógéprendszer M 3.5/2
vírusvédelem M 3.5/14
személyes munkavégzés D 1.1/9
személyi specifikáció L 5.2/7
személyiségfejlõdés
veszélyeztetettsége O 12.1/8
szenvedélybetegség O 12.1/2
kialakulása O 12.1/9
szerkezetváltás M 2.1/3
szertár K 3.2/2
szervezet L 10.1/2
célja F 2.2/8
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) B 3.1/5, C 4.3/4, E 1.1/17,
G 1.5/17, G 2.3/2, G 2.7/3, I 7.2/6
alapfokú mûvészetoktatási intézmény
G 2.6/6
általános iratminta G 2.3/8
szakközépiskola G 2.3/72
szakmunkásképzõ G 2.3/84
tipikus hibái G 2.8/1
vázlata G 2.3/6
szervezeti kultúra L 1.1/10, L 10.1/1
elemzése L 10.1/30
megváltoztatása L 10.1/33
modelljei L 10.1/5
szerzõdés
díj kifizetése E 4.1/10
megbízási E 4.2/2, E 4.2/4, E 4.2/8
munkaszerzõdés E 4.2/2
szerzõdési feltételek E 4.1/8
tartalma E 4.1/9
vállalkozási E 4.2/2
szignálás G 1.1/3
szociálpszichológiai alapismeretek
L 9.1/2
szoftver A 1.1/4, M 3.1/2
szolgálati idõ D 4.1/13
szövegszerkesztés L 5.1/8, M 3.1/2,
M 3.2/5, M 3.2/26
szponzor N 6.1/8
szubkultúra
kialakulása O 11.1/5
összetartó erõi O 11.1/4
részei O 11.1/3
utcasarki társadalom O 11.1/6
szubszidiaritás elve G 1.4/21
szülõi felügyelet E 7.1/3
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szülõi jogok és kötelezettségek
E 7.1/2, E 7.1/9, E 7.1/10
szülõi munkaközösség E 7.1/10
szülõi szervezet B 2.6/5, I 7.1/5
szülõk L 9.1/6

T
takarékosság
költségkímélõ intézkedések N 6.1/8
tandíjfizetési kötelezettség B 2.1/14
taneszközjegyzék B 3.9/5
taneszközök B 2.6/4, K 3.2/4
tanév
tanévkezdés L 3.2/7
tankönyv
forgalmazás M 7.2/5
tankönyvkiadásra vonatkozó törvények
M 7.2/2
tankönyvvé nyilvánítás M 7.2/4
terjesztés M 7.2/6
tankönyvellátás
rendje B 3.8/4
tankönyvkölcsönzés B 3.8/4
tankönyvrendelés B 3.8/6, M 7.2/4
tankönyvrendelési határidõ B 3.8/6
tankönyvterjesztés rendje B 3.8/5
tartós tankönyv B 3.8/4
tankönyvjegyzék B 3.8/6, M 7.2/4,
M 7.3/9
tankönyvpiac M 7.3/2
tankönyvtámogatás B 3.8/4, M 7.3/4
tanköteles tanuló G 1.5/5
tankötelezettség B 2.1/5, E 1.1/3
beiratás E 1.1/6
felmentés E 1.1/6
költségtérítés E 1.1/5
tanmûhely B 2.2/12
tanórán kívüli foglalkozás B 2.1/10
tantárgyfelosztás C 4.1/18, G 1.5/15,
L 3.2/2, M 3.6/11
tantervi irányelvek K 7.4/2
fogyatékosok K 7.4/5
tantervi modul K 7.1/17, M 6.1/11
tantervi szabályozás E 8.2/19
tanulás K 3.1/3
tanulmányi szerzõdés K 4.1/9
tanuló
cigány tanuló O 10.1/2
tanulói panasz A 4.1/6
tanulószerzõdés B 3.12/3
tanú E 4.1/8
tanügy-igazgatási vizsgálat H 3.1/1
elrendelése H 3.1/3
szempontjai H 3.1/4
tanügyi nyilvántartás G 1.5/17
javítás G 1.5/18
kötelezõ nyomtatványok G 1.5/22
tanügyi nyomtatványok G 1.5/1
tartós tankönyv M 7.3/4
táblázatkezelés M 3.2/7
táblázatkezelõ program M 3.1/3

TÁKISZ N 6.9/1
támogatási pályázat H 2.1/7
táncoktatás
feladata G 2.6/4
táppénz D 3.1/5
baleseti D 3.1/12
tárgyalás L 3.1/11
tárgyalási technika L 5.2/7
üzleti E 4.1/9
tárgyi adómentes szolgáltatás N 6.2/2
társadalmi szervezet A 1.1/13,
F 2.2/3
jogi lehetõségei A 4.1/8
társadalombiztosítás
adatszolgáltatási kötelezettség
D 4.1/40
bejelentési kötelezettség D 4.1/39
ellátások D 1.1/11
járulék D 1.1/15
nyugdíjjárulék D 4.3/3
nyugdíjskála D 4.1/16
nyugdíjszolgáltatások D 4.1/5
nyugellátás D 4.1/3
távoktatás B 2.8/17, E 8.1/13
tehetség K 1.6/3
tehetséggondozás K 1.6/9
teljesítményalapú tervezés N 1.2/8
területi munkaközösség B 1.2/8
tervezés
éves gazdálkodás tervezése N 6.1/3
költségvetés N 6.1/7
követelményei M 5.1/2
testi nevelés K 7.6/5
tizenharmadik havi illetmény C 4.1/26
Total Quality Management (TQM)
K 2.3/7
továbbhaladás feltételei K 7.1/13
továbbképzés
iskolagondnoké N 4.1/9
többleteszköz N 1.1/11
történelemtanítás M 6.2/5
törvény A 1.1/7
törvényességi ellenõrzés B 2.10/14,
E 1.1/22, K 10.1/8
törvényességi felügyelet E 1.1/7
törvényességi kérelem A 4.1/6
törzslap G 1.5/7, G 1.5/17
záróvizsgák G 1.5/8
transzparencia E 8.2/15
tulajdon
közös E 4.1/7
tulajdonjog megszerzése E 4.1/6
túlmunka C 4.2/4, L 5.1/12
tûzriadó O 12.2/14
gyermekek mentése O 12.2/16
tûzvédelem G 1.6/1, G 1.6/9
felülvizsgálat G 1.6/13
jogszabályok G 1.6/14
megbízott G 1.6/10
oktatás G 1.6/9
Tûzriadó Terv G 1.6/10
tûzveszélyességi besorolás G 1.6/9
Tûzvédelmi Utasítás G 1.6/9
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U
utazási kedvezmények D 2.1/9

Ú
új kolléga L 3.1/2
Új Pedagógiai Szemle O 1.1/4
útiköltség-térítés D 2.1/11

Ü
ügyelet G 1.5/15
ügyeleti díj C 4.2/5, G 2.1/5
üzemi baleset D 5.1/2
vizsgálata D 5.1/7

V
vagyongazdálkodás H 2.1/2
beruházás H 2.1/5
beruházási elõirányzat H 2.1/4
beruházási javaslat H 2.1/6
beruházási program H 2.1/7
felújítási elõirányzat H 2.1/4
karbantartás H 2.1/4
területrendezési terv H 2.1/7
törzsvagyon H 2.1/2
tulajdonjog H 2.1/2
üzemeltetés H 2.1/4
vagyoni értékû jog H 2.1/2
vagyonkezelés H 2.1/4
vagyoni jog D 1.1/10
vagyonvédelem G 1.6/1, G1.6/15
biztosítás G 1.6/19
elektronikai védelem G 1.6/18
iratok, nyilvántartások G 1.6/22
jogszabályok G 1.6/22
mechanikai védelem G 1.6/18
pénzszállítás G 1.6/18, G 1.6/21
rendészeti tevékenység G 1.6/15
védelmi osztály G 1.6/19
valorizációs szorzók D 4.1/19
választható idõkeret M 6.1/13
vállalkozás E 4.1/7, N 2.1/6
vállalkozó pedagógusok N 2.2/1
munkaszerzõdés N 2.2/9
vállalkozási szerzõdés N 2.2/9
vállalkozói díj N 2.2/14
változásmenedzsment L 1.1/53
VEKEP O 8.1/10
vendégtanuló B 2.9/8
veszélyforrás O 12.1/7
társadalmi O 12.1/2
veszélyhelyzet
csoport vezetése O 12.2/9
gyermeki reakciók O 12.2/5
tömegpánik O 12.2/10
vezetés
döntés L 1.1/28
ellenõrzés L 1.1/34
funkciói L 1.1/15
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irányítás L 1.1/23
összehangolás L 1.1/33
tervezés L 1.1/19
vezetési technikák L 5.1/14
végrehajtás L 1.1/27
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Jogi ismeretek

Jog az iskolában
dr. Bíró Endre
Eligazítást kívánunk nyújtani a jogi alapfogalmak tartalmáról. Az
intézményvezető számára nélkülözhetetlen a jogforrás, jogszabály, egyéb jogi norma, jogképesség, cselekvőképesség, hatáskör,
illetékesség, jogorvoslat, jogvita jelentésének pontos ismerete.
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A jog az iskolában két dimenzióban létezik:
1. Vannak alkalmazandó jogszabályok, amelyekkel kapcsolatosan az iskola, az igazgató, a tanár, a gyerek vagy a szülő, mint
jogalkalmazó vagy jogalany jelenik meg.
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2. Léteznek jogszabályi felhatalmazáson alapuló, iskolán belüli
jogi normák, amelyekkel kapcsolatban az igazgató, tantestület, iskolatanács, mint jogalkotó, az iskolai jogalanyok pedig,
mint jogalkalmazók szerepelnek.
Az igazgató mindkét dimenziójú jogért (jogalkalmazásért
és belső jogalkotásért) felelős.

1. Jog, jogforrás, jogszabály, utasítás, jogi
iránymutatás
• A jog a széles értelemben vett állami hatalmat gyakorló szervek
normatív rendelkezése. Megsértése, kikényszerítése és végrehajtása széles értelemben vett állami, vagyis állami és önkormányzati erő(szak) alkalmazásával történik.
• Jogforrás
—egyrészt maga a jogot alkotó széles értelemben vett állami
szerv (országgyűlés, kormány, miniszter, önkormányzat), tehát az aki a jogot alkotja (nevezik „jogalkotónak” is);
—másrészt az a megjelenési forma, amelyben a normatív rendelkezés testet ölt: alkotmány, törvény, kormányrendelet,
miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet. (Ez utóbbiakat
nevezik jogszabálynak.)
• Jogszabálynak nem minősülő, az állami irányítást szolgáló
egyéb jogi eszköz az utasítás és a jogi iránymutatások: irányelv, tájékoztató.
Jogszabálynak minősül, de csak az alárendelt szervekre tartalmaz rendelkezést a határozat: országgyűlési határozat, kormányhatározat.
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2. Honnan ismerhetők meg a jogszabályok,
utasítások, jogi iránymutatások?
2.1 Magyar Közlöny
Az országos jogszabályokat a Magyar Közlönyben hirdetik ki, ez
tehát az elsődleges és hivatalos megismerési forrás. Ennek
ismerete azért nagyon jelentős, mert jogvita esetén például a
bíróság a Magyar Közlönyben kihirdetett szöveget fogadja el
fennálló jognak, s nem pedig egy gyűjteményben esetleg hibásan
megjelent szöveget.
2.2 Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye,
Magyar Törvénytár
A Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó) a Miniszterelnöki Hivatal Titkárságának közreműködésével készült cserélhető lapos kiadvány, amely tartalmazza
az összes hatályos jogszabályt, s kéthavonta a módosított, hatályon kívül helyezett vagy új jogszabályokat tartalmazó oldalak
megküldésével biztosítja a mindig hatályos szöveget.
Hasonló eredményt lehet elérni a Magyar Törvénytár (Unió Lapés Könyvkiadó) megrendelésével és folyamatos karbantartásával
is.

2.3 Ágazati közlönyök
Az utasítások és jogi iránymutatások az ágazati közlönyökben jelennek meg:
•
•
•
•
•

Művelődésügyi Közlöny
Sport Közlöny
Munkaügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Pénzügyi Közlöny

Az ágazati közlönyök a miniszter utasításai és jogi iránymutatásai
mellett rendszerint válogatást vagy kivonatokat közölnek az
adott ágazatot érintő, a Magyar Közlönyben már kihirdetett új
jogszabályokból — meghatározott tematikában és terjedelemben.
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2.4 Számítógépes programok
Több számítógépes program és adatállomány dolgozza már fel
folyamatosan a jogalkotás produktumait (KÖZLÖNYTÁR, ÁRBOC, JOG-ÁSZ, KARTOTÉK, TÖRVÉNYTÁR, IRÁNYTŰ).
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Mindegyik szolgáltat már szöveget is (vagy hatályosított szöveget,
vagy eredeti hiteles Magyar Közlöny-szöveget); különböző fokú
részletességgel tartalmaznak adatokat a jogszabályokról, és különböző e programok keresési szisztémája is. Egyesek a jogszabályokon kívül tartalmazzák a miniszteri utasítások és jogi iránymutatások, valamint a Legfelsőbb Bíróság határozatainak adatait
is, s ezzel mindenképpen tágabb körű eligazodást nyújtanak,
mint a szinte kizárólagosan jogszabályi szférát feldolgozó társaik.

2.5 Kódexpressz
A KÓDEXPRESSZ című kiadvány a Magyar Közlönyben megjelent
jogszabálymódosításokat egységes szerkezetben közli az alapjogszabállyal, ily módon minden módosított jogszabály hatályos
szövege a jogalkalmazó rendelkezésére áll.
Egy speciális terület jogalkalmazójának azonban általában nincs
szüksége a teljességre, a minden jogágazatot felölelő egységes
szerkezetű szövegtömegre.
2.6 Speciális jogi kézikönyvek
Az iskolák részére jelenleg egyetlen tematikusan összegyűjtött
kiadvány kapható, az „Óvodák, általános és középiskolák diákotthonok, gyermekintézmények jogi kézikönyve” (Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó). A kötet cserélhető lapos, így mindig hatályos.
Célja, hogy az intézményvezető, vagy a jogalkalmazásért felelős
más személy az iskolák működéséhez szükséges valamennyi
jogszabályt (oktatásit, szakmait, munkaügyit, pénzügyit, polgári
jogit, munkavédelmit, önkormányzatit, közigazgatásit, egészségügyit, rendészetit) egy helyen megtaláljon.

3. A jog megismerésének lehetősége
A fentiekben vázolt jogi megismerési lehetőségek közül az iskoláknál a közlönyökön kívül leginkább még a KJK jogi kézikönyve
található.
Az intézményeknek általában egy példány Magyar Közlöny és
egy példány Művelődésügyi Közlöny jár. A közlönyök gyűjtése
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sok helyen rendszer nélküli kupacokban történik. A „kupacok”
hiányosak, mert a munkatársak elviszik a példányokat a nekik
szükséges jogszabályok megkeresése végett.
Tematikus gyűjtést néhány lelkes intézményvezető végez ugyan
munkájának megkönnyítése végett, ám ezzel a többiek jogi információs esélyét rontja: a kupacból kivett és tematikus gyűjtésbe
rendezett néhány közlöny hiányozni fog a sorozatból. A változások
nincsenek átvezetve, az összefüggő szabályozásokat (végrehajtási
rendeleteket, értelmezéseket, módosításokat, helyesbítéseket)
úgyszintén nem tüntetik föl.
A meg nem rendelt, nem járatott közlönyök tartalmáról az
iskolának nincs tudomása. Társágazatok hasonló szabályozásairól, határterületek megítélése során a vonatkozó jogi normákról az iskola vezetése nem értesül, azokat nem hasznosítja. Jobb
esetben az ismerősök, esetleg azok ismerősei útján, telefonálgatva
próbálják megismerni a vonatkozó jogi normát. Belátható, hogy
így az eredmény esetleges, hiszen vagy jót mondanak, vagy nem,
vagy hatályosat, vagy nem, vagy jól értik a beszélgetők egymást,
vagy nem...
Ma még az iskolai vezetők többsége a „dossziés jogszabálygyűjteményt” részesíti előnyben. Ez azt jelenti, hogy az intézmény
vezetője vagy a részfeladatért felelős kolléga külön dossziékban
gyűjti a munkajogi, oktatásirányítási, gyámügyi, gazdálkodási,
pénzügyi s egyéb jogszabályokat. E folyamat eredményeként
dossziékba kerülnek a különböző tárgykörű „vonatkozó” jogszabályok, s e dossziék szép lassan önálló életre kelnek. A nem
ismert változások nem érintik az ilyen gyűjteményeket, a
módosított szöveg nem kerül a régi helyére, az aláhúzásokkal
és az értelmező értekezletek eredményeit jelző magánhasználatú
jelzésekkel „kicsipkézett” közlönypéldányokhoz már-már érzelmi
szálak fűzik a felhasználót. Nem meri eldobni. Szereti, mert
régóta, és jól lehet vele dolgozni. Szövege egy idő után már nem
hatályos, marad a bizonytalanság, marad a felettes szervtől való
segítségkérés. Ezzel együtt jár a kiszolgáltatottság, a megfelelő
tájékozottság hiánya, a függőség, a lassúság, a körülményesség.

4. Jogi információ az iskolában
Megbízható jogi információs rendszerre minden intézménynek szüksége van. Két megoldás lehetséges, ezek párhuzamos
alkalmazása tűnik a legmegbízhatóbbnak.
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4.1 Önálló információs rendszer kialakítása
Az iskola saját jogi információs rendszert alakít ki, vagy
átveszi egy másik intézmény működő gyakorlatát.
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Az önálló rendszer alapja lehet a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (illetve a Magyar Törvénytár), vagy lehet egy számítógépes
jogszabálynyilvántartó és szövegkezelő program. Ez teljes jogi
információs szolgáltatást nyújt, de ezzel arányosan több áldozatot
(anyagi fedezetet és szakértelmet) igényel a karbantartás és a
keresés.
A vezetőnek mérlegelnie kell, érdemes-e a bányajogtól a kisajátításig, büntető eljárástól a nemzetközi szerződésekig, csődtörvénytől a kitüntetési törvényig mindenben naprakész jogszabályszöveget biztosítani ahhoz, hogy hetente néhány jogalkalmazási
problémát megoldjon.

4.2 Speciális ágazati kézikönyv használata
Az iskola bekapcsolódik egy speciálisan neki készült jogi információs rendszerbe.
Jelenleg a KJK jogi kézikönyve az egyetlen folyamatosan karbantartott kötet. Ennek szakszerű kezelésével az intézményvezető (a
jogalkalmazó) mentesül a jogszabályok rendszerbegyűjtésének
feladata alól.
A leggyorsabb információforrás azonban a közlöny, ezek megrendelése mindenképpen szükséges.
A jogi megismerés iskolai rendszeréről szóló konkrét döntést minden iskolának saját adottságai alapján kell meghoznia. A jog nem ismerése semmi alól nem mentesít, a
jogi bizonytalanság pedig rossz döntéseket eredményez.

5. Jogalkalmazói tanácsok
5.1 A jog nem ismerése
Azt mindenkinek tudni kell, hogy a jog nem-ismerete nem
mentesít a felelősség alól. Az iskolai vezetésnek tehát abban a
helyzetben kell lennie, hogy a rá vonatkozó vagy aktuális jogaira
és kötelezettségeire irányuló jogszabályok hatályos szövegét ismerje. Ezek értelmezéséhez, egymáshoz való viszonyának tisztázásához, rendszerbeli elhelyezéséhez már lehet, hogy jogász kell,
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de a megismeréséhez biztosan nem, s sok esetben az alkalmazásához sem. Az első feltétel tehát a jogi információ.
5.2 Jogi ütközések
Ritkán, de előfordulhat, hogy két szabályozás ellentmond egymásnak, vagy kizárja egymást. Ilyen esetekben a „jogforrások
hierarchiája” dönt. Ez azt jelenti, hogy melyik jogalkotó szerv
jogszabálya helyezkedik el magasabb szinten.
A jogforrások hierarchiája a következő:
•
•
•
•

törvény,
kormányrendelet,
miniszteri rendelet,
önkormányzati rendelet.
Azonos szintű jogszabályok (például két kormányrendelet)
ütközése, ellentmondása esetén a későbben kelt jogszabályt kell alkalmazni.

5.3 Törvény és leirat
A törvény távoli, de erős. A leirat közeli, de gyenge...
Az igazgatók gyakran találják szembe magukat jogszabálynak
nem minősülő, írott szabályozási törekvésekkel: leirat, tájékoztatás, közlemény, ajánlás, körlevél, útmutató.
Az intézményvezetőnek tudnia kell, hogy a rendelet alatti
szintű jogi normák nem jogszabályok: az utasítás csak az erre
alapot adó jogviszonyban (például munkáltatói jogviszonyban)
kötelezi a címzettet, a jogi iránymutatások pedig csak és kizárólag
a jogalkotásról szóló 1987.évi XI. törvény által meghatározott
tartalmúak lehetnek:
• az irányelv ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának fő irányára
és módszerére
• a tájékoztató olyan tényt vagy adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelős szervnek a feladata teljesítéséhez
ismernie kell
Sem az irányelv, sem a tájékoztató nem állapíthat meg új
jogot vagy kötelezettséget, s a törvény vagy rendelet vonatkozó előírásait nem módosíthatja. Nem szűkítheti vagy
bővítheti az abban foglaltakat.
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Sokan azt gondolják, hogy ami nyomtatásban bárhol megjelenik,
az igaz, támadhatatlan és végrehajtandó. A nyomdai megjelenés
önmagában ma már kevés annak vélelmezéséhez, hogy szabályszerű jogi normát olvasunk-e.
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A jogi szabályozás csak akkor kötelező erejű, ha törvényes
jogforrásként, szabályszerű kihirdetettséggel, ránk vonatkozó hatállyal és más jogszabállyal konform tartalommal
jelenik meg.

8

5.4 A jogvita
Az alábbi típusú jogviták lehetségesek egy közoktatási intézmény
működésével kapcsolatban:
• Munkaügyi vita az igazgató, mint munkáltató és az iskola
egyik dolgozója, mint munkavállaló, vagy szakszervezete és
üzemi tanácsa, mint érdekképviseleti szerv között. A munkaügyi vitákat a megyei szinteken szerveződő Munkaügyi Bíróságok bírálják el a törvény által elő írt kötelező egyeztetés
eredménytelensége esetén.1
• Polgári jogi vita az igazgató, mint az iskola képviselője és
bármilyen másik jogalany között a Polgári Törvénykönyv szabályainak megsértése tárgyában. Polgári jogi vita2 alakulhat ki
többek között az alábbi esetekben:
—az iskola jóhírnevének sérelme
—kártérítés, kártalanítás
—megbízási vagy vállalkozási szerződés teljesítése.3
• Közigazgatási per indítható szinte minden az iskolára vonatkozó vagy azzal kapcsolatos egyedi államigazgatási (önkormányzati vagy ágazati) határozat ellen, amely ügyében már
közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak. A per tárgya
lehet akár az önkormányzat vagy bármely felettes szerv jogszabálysértő határozata vagy intézkedése is.
• A diákok jog- és érdeksérelmeivel kapcsolatos viták.

1
2
3

További információk: C 7.1
További információk: E 4.1
További információk: E 4.2
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5.5 Írásbeliség és hivatalos levelezés
A magyar közigazgatásban nagyon régi hagyománya van az írásbeliségnek. Az ügyek akkor válnak tényekké a hivatalban,
amikor aktaként tárgyiasulnak.
Az érkeztetett, vezető által kiszignált, ügyiratszámmal ellátott
akta letagadhatatlanul, visszavonhatatlanul, ellenőrizhetően és
számonkérhetően részévé vált a hivatali ügymenetnek.
Minden hivatalos ügyben legyen írásbeli nyoma az intézményvezető lépéseinek.
Ez még akkor is fontos, ha valószínűleg egyszerűen elintézhető
az ügy telefon vagy személyes ügyintézés útján. Munkánk biztonsága azonban ilyen ügyekben is megérdemli, hogy a telefonos és
személyes ügyintézéssel párhuzamosan az írásbeli ügyintézés is
megkezdődjön. Legfeljebb idejét múlttá válik, ha valóban gyors
volt a „rövid-utas” ügymenet.
Minden adatszolgáltatás, megrendelés, jelentés, igazolás, felterjesztés, kérelem, válasz történjen meg írásban is. Ha fontos
lehet a későbbiekben a postára adás ténye, akkor ajánlott levélben
célszerű ezeket elküldeni, ha pedig az válhat fontossá, hogy a
címzett átvette a küldeményt, akkor tértivevénnyel érdemes a
levelet ellátni. (Ez ugyanis az átvétel igazolásával visszajön a
feladóhoz.) A kézbesítővel történő személyes átvétel is ezt az
eredményt hozza.

5.6 „Nem kereste”
A hivatalos kézbesítés szabályai szerint az állami és önkormányzati szervek hivatalos küldeményei (idézés, határozat) akkor is kézbesítettnek veendők, ha a postás az ajánlott levél érkezéséről ismételten értesítőt hagyott, de az
értesítésre a küldeményt a címzett 5 napon belül nem vette
át, s ezért a posta „Nem kereste” jelzéssel a küldeményt
visszaküldte a feladónak.
A hivatalos küldemény a jogszabály szerint az értesítéshagyástól
számított 5. napon kézbesítettnek minősül.
Különös jelentősége van ennek például egy idézés elmulasztásánál, a határozat elleni fellebbezési határidők elmulasztásánál
— gondoljunk csak például az iskolai szünetek időtartamára.
Célszerű a folyamatos küldeményátvételt minden intézményben
a szüneti időszakokban is megoldani.
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5.7 Fizetési meghagyás

A
1.1
10

A pénzbeli követelések érvényesítésének és behajtásának
viszonylag egyszerűsített változata a fizetési meghagyásos
eljárás, amely a peres eljárásokat kívánja megelőzni és kiváltani.
A fizetési meghagyás iránti kérelem egy bíróságokon beszerezhető
nyomtatvány, amelyet 4 példányban kell kitölteni — beleírni a
megfelelő rovatokba, hogy ki, kinek, mennyivel, mióta és miért
tartozik, majd a kérelmező aláírásával benyújtani a kötelezett
(adós) lakhelye (székhelye) szerint illetékes bíróságon.
A bíróság a kérelmet megvizsgálja, s ha az nem a jogszabály által
kizárt követelést tartalmaz, lepecsételi és kiküldi a kötelezettnek
(adósnak). Amennyiben a kibocsátott fizetési meghagyás ellen a
kötelezett nem nyújt be 8 napon belül ellentmondást, a fizetési
meghagyás jogerőre emelkedik, s az ebben a tárgyban hozható
jogerős bírósági ítélettel lesz egyenlő erejű. Ha az adós ellentmondást nyújt be, akkor az eljárás perré alakul.

6. Jogi szakkifejezések
Hatáskör
Adott ügycsoportban vagy ügytípusban eljárásra jogosultság. (Az
önkormányzati iskola megszüntetése a települési önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az iskolába történő
felvétel az igazgató hatásköre.)

Illetékesség
Több hatáskörrel rendelkező szerv közül az általában területi
szempontból ejárásra jogosult szerv. (Az önkormányzati iskola
megszüntetése annak a településnek a képviselőtestületi illetékességébe tartozik, ahol az iskola működik. A felvételről szóló
döntés annak a konkrét iskola igazgatójának illetékességébe
tartozik, ahová a tanuló jelentkezett.)

Jogorvoslat
Fellebbezés, panasz, kérelem, kifogás, ellentmondás összefoglaló
neve. Azt a beadványt jelöli, amelyben egy már meghozott döntés
felülvizsgálatát kéri az ebben érdekelt személy.
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Jogerős határozat
Fellebbezéssel nem támadható, végrehajtható döntés. Azt is jelenti, hogy ugyanebben az ügyben ugyanilyen eljárás nem indítható.
A közigazgatási határozatok az államigazgatási jogerő után rendszerint bíróság előtt megtámadhatók.
Első fok — másodfok
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Első fokon jár el a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv,
másodfokon pedig az első fokú szerv határozata ellen benyújtott
fellebbezés (vagy más jogorvoslat) elbírálására jogosult felettes
szerv vagy bíróság.

Felülvizsgálati kérelem
A jogerős bírósági ítéletek (polgári, családjogi, munkaügyi, gazdasági, büntető és közigazgatási perekben) ellen igénybe vehető
„harmadfokú” jogorvoslati eszköz.

Hatály
A jogszabály időbeni, személyi és területi kiterjedését határozza
meg.
Példa:
• a jogszabály hatályba lép 1993. december 16. napján (ez az
időbeni hatály)
• a jogszabály vonatkozik a költségvetési rend szerint gazdálkodó
nevelési-oktatási intézményekre (személyi hatály)
• a jogszabály rendelkezéseit Fejér megyében lehet alkalmazni
(területi hatály)
Keresetlevél
A polgári per megindítását szolgáló beadvány.

Kérelem
Az államigazgatási eljárás megindítását szolgáló beadvány.
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Panasz
Más jogilag szabályozott (bírósági, államigazgatási) eljárásra nem
tartozó egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló
beadvány.
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Közérdekű bejelentés
Olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetve megszüntetése az adott közösség
vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.
Közérdekű javaslat
Társadalmilag hasznos cél elérésére irányuló kezdeményezés.

Feljelentés
A büntető eljárás vagy szabálysértési eljárás megindítását célzó
beadvány.

Magánindítvány
Kizárólag a sértett által a nyomozó hatósághoz vagy a szabálysértési hatósághoz benyújtott kérelem, amelyben az elkövető megbüntetését kéri. Csak magánindítványra büntethetők azok a
bűncselekmények és szabálysértések, amelyeknek erkölcsi tartalma olyan, hogy a sértett kifejezett kívánalma ellenére az elkövető nem büntethető (nemi bűncselekmény, becsületsértés, rágalmazás, magánlaksértés, könnyű testi sértés).

Birtokháborítás — birtokvédelem
Aki ténylegesen használja az ingatlant vagy ingóságot — azaz
„birtokon belül van”, azt megilleti mindenki mással szemben a
birtokvédelem. (Kivéve azzal szemben, akitől a birtok tárgyát
korábban ő maga is tilos önhatalommal szerezte: a birtoksértőt
tehát nem illeti meg a volt birtokossal szemben a birtokvédelem.)
Birtokvédelemre akkor van szükség, ha a birtokost birtokától
jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják (tilos
önhatalom), függetlenül tulajdonjogi, lakásbérleti vagy bármilyen
más jogi kérdéstől. A jogszabály az egyoldalú magán-jogérvényesítést is tilos önhatalomnak minősíti (tulajdonos a bérlővel szem-
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ben), s a birtokvédelmet minden más jogi kérdéstől függetlenül
biztosítja a tényleges birtokosnak.
A birtokvédelem két dolgot jelent:
• A birtokos a birtoka elleni támadást — a birtok megvédéséhez
szükséges mértékben — önhatalommal is elháríthatja. (Ez a
jogos önhatalom a birtoksértő tilos önhatalmával szemben.)
• Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a
települési önkormányzat jegyzőjétől egy éven belül kérheti az
eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző határozatának megváltoztatása iránt az érdekelt
fél bíróságon pert indíthat.
Társadalmi szervezet
A társadalmi szervezet olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet (egyesület, szakszervezet, érdekvédelmi szervezet, tömegmozgalom), amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és
céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Korhatár nincs,
a társadalmi szervezet az egyesülési jog, mint állampolgári jog
gyakorlásának szervezeti kerete. A társadalmi szervezet létrehozásához tíz alapító tag (magánszemély,jogi személy vagy ezek jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetei) elhatározása, az alapszabály megállapítása, ügyintéző és képviseleti szerv választása
szükséges.
Társadalmi szervezet működhet az iskolában, a gyermekszervezetek és diákönkormányzat tevékenysége pedagógiai szempontból is kívánatos. Elterjedt, de alapvetően téves az a nézet, hogy
társadalmi szervezet az iskolában nem működhet. Ez a megkötés
csak a politikai pártokra igaz, a társadalmi szervezetekre nem.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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„Személyes és különleges…”
A
1.2

Adatkezelés a közoktatási intézményekben

1
Petróczi Gábor

2003. június 23-i ülésnapján a parlament elfogadta a személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény módosításáról szóló törvényt1. A szóban
forgó jogszabály2 alapvetõ megváltoztatása Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében vált elengedhetetlenül szükségessé, mert az egyénnek
a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelmérõl és
ezeknek az adatoknak a szabad áramlásáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 95/46/EK sz. irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
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2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról
A továbbiakban: adatvédelmi törvény
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A törvény által szabályozott eddigi kötelezettségek és szabályok
2004. január 1-jétõl számos ponton bõvültek, illetõleg módosultak,
így ezek átgondolása minden közoktatási intézményben elengedhetetlen. A közoktatási törvény 40. §-ában, illetve 2. számú mellékletében szabályozza a közoktatási intézményekben nyilvántartandó,
illetõleg nyilvántartható adatok körét. A közoktatási törvény azt is
elõírja, hogy az intézmények kötelesek adatkezelési szabályzatban meghatározni az adatkezelés és -továbbítás rendjét. Az
adatkezelési szabályzat a szervezeti és mûködési szabályzat kötelezõ részét képezi.
A következõkben az adatvédelmi és a közoktatási törvény adatkezelésre vonatkozó elõírásainak végrehajtása érdekében áttekintjük az intézmények feladatait, hogy az igazgatók és egyéb tisztségeket ellátó pedagógusok segítségére legyünk a kötelezettségek
számbavételével, illetõleg támpontokat nyújtsunk az adatkezelés
intézményi szabályainak kialakításához.

1. Az adatvédelmi törvény legfontosabb elõírásai
Az egyértelmû szóhasználat érdekében állapodjunk meg abban,
hogy a következõkben a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló1 1992. évi LXIII. törvényt a rövidség kedvéért „adatvédelmi törvény” vagy „az adatok
védelmérõl szóló törvény” szóhasználattal illetjük.
Az adatvédelmi törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira
vonatkozik, valamint amely közérdekû adatot vagy közérdekbõl nyilvános adatot tartalmaz.2
A fenti meghatározás azt jelenti, hogy az adatvédelmi törvény elõírásai a közoktatási intézményben kezelt adatok közül feltétlenül
vonatkoznak az alábbiakra3:
· az intézmény tanulóinak személyi adatai
· az intézmény közalkalmazottainak személyi adatai
· az intézmény vezetõjének személyi adatai

1
2
3

A 2003. évi XLVIII. törvénnyel 2003. június 23-án módosított jogszabály
Lásd az adatvédelmi törvény 1/A §-át.
Lásd az adatvédelmi törvény 2. §-ának elsõ, negyedik és ötödik szakaszát.
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· az intézmény mint állami vagy helyi önkormányzati feladatot
ellátó szervezet tevékenységére vonatkozó, a személyes adat
fogalma alá nem esõ adatok
· az intézmény tevékenységének a közérdekû tevékenység fogalmába nem tartozó olyan adatai, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetõvé tételét törvény közérdekbõl elrendeli
Mikor lépnek életbe az adatvédelmi törvény módosított elõírásai?
A módosított adatvédelmi törvény által életbe léptetett változások többségének határideje 2004. január 1. Az e dátummal életbe lépett változások Magyarországnak az Európai
Unióhoz való 2004. május 1-jei csatlakozását követõen is
érvényben maradtak.

1.1 Fogalmak és meghatározások a törvény alkalmazásában
Az adatvédelmi törvény 2. §-ában fontos értelmezõ rendelkezéseket közöl, amelyeket a törvény további értelmezéséhez, az elõírások végrehajtásához és a késõbbiekben az intézményi adatkezelési szabályzat elkészítéséhez egyértelmûen és pontosan kell
használnunk. A közérdekû adat és közérdekbõl nyilvános adat
fogalmát itt nem citáljuk, mert az elõzõ felsorolás utolsó két szakaszában meghatározásuk szerepelt. Tekintsük át a fogalmak
közül a legfontosabbakat!
Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt – közvetlenül vagy közvetve –
név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ
tényezõ alapján azonosítani lehet.
Különleges adat
· A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra,
a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
· az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre
vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adat.
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Hozzájárulás
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Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.
Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését kéri.
Adatkezelõ
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett
bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.
Adattovábbítás
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik.
Nyilvánosságra hozatal
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik.
Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatzárolás
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának

Iskolavezetés 2004. május

Jogi ismeretek

és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idõre történõ lehetetlenné tétele.
Adatmegsemmisítés
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
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Adatfeldolgozás
Az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl.
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány
Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval.
Kik az értelmezõ rendelkezésekben szereplõ alábbi jogi személyek a közoktatásban?
Adatkezelõ: maga a közoktatási intézmény, illetõleg annak képviseletében eljáró vezetõje vagy meghatalmazottja
Adatfeldolgozók például:
· a fenntartó – a pedagógusokra vonatkozó egyes illetményadatok, normatív adatok körében
· a Magyar Államkincstár – az illetmények kifizetõjeként, társadalombiztosítási kifizetõhelyként
· Egészségbiztosítási és Nyugdíjfolyósító Intézet – a járulékok,
nyugdíjak kezelése területén
· az Oktatási Minisztérium szervei – tanulói nyilvántartás (KIFIR),
pedagógusok adatai (KIR-INFO), pedagógusigazolvány
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1.2 Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozó elõírások
Az adatkezelésre vonatkozó szabályok
A személyes adatok kizárólag akkor kezelhetõk, ha
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· ahhoz az érintett hozzájárul, illetve ha
· azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
A tanulók és pedagógusok személyes adatainak nyilvántartását a közoktatási törvény 40. §-a és a törvény bevezetõnkben említett 2. számú melléklete írja elõ.
A személyes adatok kezelésérõl a késõbbiekben értekezünk.
Különleges adat akkor kezelhetõ a közoktatásban, ha
· az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
· azt törvény elrendeli.
Az iskolában különleges adatokat általában nem szükséges,
nem célszerû, sõt nem is szerencsés kezelni. Ez alól kivételt képez a pedagógusok egészségi állapotára – a munkaalkalmasság megítéléséhez szükséges mértékig1 – vonatkozó
adatok nyilvántartása, amelynek kötelezõ nyilvántartását
törvény írja elõ.
Megjegyezzük, hogy a tanulók egészségi állapotával kapcsolatos
adatok kezelése nem az iskola, hanem az iskola-egészségügyi feladatkört ellátó szervezet feladata.
Nyilvánosságra hozhatók-e az intézmény tanulóinak, alkalmazottainak személyes adatai?
A személyes adatok nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni,
hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg2.

1

2

A pedagógus egészségi állapotára vonatkozó konkrét adatok nyilvántartása
nem a közoktatási intézmény feladata, hanem a munkaalkalmassági vizsgálatot végzõ egészségügyi intézményé, az oktatási intézmény csak az alkalmasság, korlátozott alkalmasság vagy alkalmatlanság tényét tartja nyilván.
Lásd az adatvédelmi törvény 3. § elõírásait.
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Gondoljunk erre a törvényszakaszra például az alábbi esetekben:
· az intézmény pedagógusainak képzettségére, életkorára vonatkozó elektronikus adatok megküldése a KIR-INFO közoktatási
tájékoztató rendszer számára1 csak a pedagógusok (az ellenõrizhetõség okán írásos) beleegyezésével lehetséges
· az iskola weblapján szereplõ esetleges személyi adatok, fényképek ügyében
· az iskola pedagógusairól írott cikkek, tudósítások anyagainak
szerkesztésekor
· tudományos és statisztikai célú adatgyûjtésekre való felkérések érkezésekor
A törvény elõírása szerint a hozzájárulását megadottnak kell tekintetni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Hogyan kell szabályosan eljárnunk a tanulók, alkalmazottak
személyes adatainak felvételekor?
Az érintettel az adat felvétele elõtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelezõ. Kötelezõ adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelõ jogszabályt is.

Figyelem!
Az érintettet – egyértelmûen és részletesen – tájékoztatni kell2 az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen
ß
ß
ß
ß

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl,
az adatkezelés idõtartamáról, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
ß adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
ß jogorvoslati lehetõségeire is.

1
2

Tájékoztató a közoktatási intézményekrõl, mûködése a 20/1997. (II. 13.)
kormányrendelet alapján.
Lásd az adatvédelmi törvény 6. § (1)–(2) bekezdését.

Iskolavezetés 2004. május

A
1.2
7

Jogi ismeretek

A
1.2
8

Ez a közalkalmazottak esetében azt jelenti, hogy amikor a dolgozók alkalmazását követõ 30 napon belül a jogviszony legfontosabb
tudnivalóit tartalmazó kötelezõ írásos tájékoztatást1 elkészítjük,
akkor ennek egy pontja célszerûen utalhat a személyes adatok átadásának törvényi kötelezettségére vagy az adatkezelési szabályzatnak a közalkalmazott számára kötelezõen elrendelt megismerésére.
E kötelezettségeket az intézményi adatkezelési szabályzat tárgyalása során fogjuk részletezni.
Az adatfeldolgozás szabályai
Az itt szereplõ elõírások nem az intézményre mint adatkezelõre,
hanem az adatkezelõ megbízásából – ideértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzõ harmadik személyre (fenntartó, államkincstár,
tb, nyugdíjbiztosító) vonatkozik. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait az adatvédelmi
törvény és az adatkezelõ (tehát a közoktatási intézmény) határozza meg.
Tekintsük át e helyütt a statisztikai vagy tudományos célokra gyûjtött adatokkal kapcsolatos tudnivalókat! Általában nem a közoktatási intézmény feladata a statisztikai és tudományos adatok gyûjtése, de az iskolában gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy egyes
szervezetek – akár jogszabály által elrendelt – adatgyûjtését kell támogatnunk.
Az e célokból gyûjtött adatok más célokra (például marketing, reklám, kereskedelem) való felhasználását a törvény
tiltja.2
Az ilyen célból fölvett személyes adatot – mihelyt a kutatási cél
megengedi – anonimizálni kell. Ameddig ez nem lehetséges, addig
külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott
vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az kutatás céljára szükséges.
Lehetséges-e a tudományos vagy statisztikai célokra fölvett személyes adatok más célra történõ felhasználása?

1
2

Lásd a munka törvénykönyve 76. § (6)–(7) bekezdése, valamint a 76/B §
szakaszait.
Lásd az adatvédelmi törvény 32–33. §-t.
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A tudományos kutatás vagy statisztika céljára felvett vagy
tárolt személyes adat csak tudományos kutatás, illetõleg
statisztika céljára használható fel1.

1.3 Az adatvédelmi biztos feladatköre, az adatvédelmi
nyilvántartás
Az adatok védelmérõl szóló törvény elõírásai deklarálják, hogy
a törvényben és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályokban elõírtakat az adatvédelmi biztos ellenõrzi.
Az adatvédelmi biztos feladata, hogy
· ellenõrizze az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megtartását,
· kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket,
· elõsegítse a személyes adatok kezelésére és a közérdekû adatok nyilvánosságára vonatkozó rendelkezések egységes alkalmazását.
Az adatvédelmi törvény 28. §-a az adatkezelõ számára általában
kötelezõvé teszi, hogy tevékenysége megkezdése elõtt az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezzen.
A közoktatási intézményeknek mint adatkezelõknek az
adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelentkezniük, mert
kizárólag a velük munkaviszonyban, tanulói jogviszonyban, ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait kezelik.2

2. A közoktatási törvény adatkezelésre vonatkozó
rendelkezései
A közoktatási törvénynek „A mûködés rendje” címû fejezete, valamint a törvény 2. számú melléklete tartalmazza az intézményi
adatkezeléssel foglalkozó szakaszokat.

1
2

Lásd az adatvédelmi törvény 32. és 32/A §-ban.
Lásd az adatvédelmi törvény 30. §-át.
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2.1 A kötelezõ adatkezelési feladatok köre

Figyelem!
A közoktatási törvény 40. § (5) bekezdése a közoktatás intézményei számára kötelezõvé teszi az adatok kezelésével kapcsolatos alábbi feladatokat:

A
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ß jogszabályban1 elõírt nyilvántartások kötelezõ vezetése (például osztálynapló, törzskönyv, beírási napló, diákigazolványok nyilvántartása)
ß részvétel az országos statisztikai adatgyûjtésben2,
ß adatok szolgáltatása az Országos Közoktatási Információs
Rendszer (KIFIR) számára3,
ß helyi önkormányzati rendeletben meghatározott adatok
közlése,
ß tanuló- és gyermekbalesetek nyilvántartása, bejelentése.

A közoktatási törvény szabályozza továbbá az iskolai nyomtatványok, bizonyítványnyomtatványok használatát, az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott rendszer révén mûködteti az állami
vizsgák teljesítésérõl kiállított bizonyítványok nyilvántartási rendszerét úgy, hogy eközben a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelményeket betartja.

2.2 A nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
A közoktatási törvény 40. §-ához készült 2. számú melléklet tartalmazza a közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt
személyes és különleges adatok körét, valamint azokat a szabályokat, amelyek az adatok harmadik személynek való továbbítását szabályozzák.

1
2
3

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. sz. melléklete
Elõírja a közoktatási törvény 40. § (5) bekezdése.
Az információs rendszer a nemzetgazdasági szintû tervezéshez szükséges
adatokat tartalmazza, mûködését a tárgyalt 2. sz. melléklet „A közoktatás
információs rendszere” c. szakasza részletezi.
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Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott adatok:
· név, születési hely és idõ, állampolgárság
· állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám
· munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
— iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek
igazolása
— munkában töltött idõ, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idõ, besorolással kapcsolatos adatok
— alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
— munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történõ megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi
büntetés, kártérítésre kötelezés
— munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény,
továbbá az azokat terhelõ tartozás és annak jogosultja
— szabadság, kiadott szabadság
— alkalmazott részére történõ kifizetések és azok jogcímei
— alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei
— alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai,
azok jogcímei
— a többi adat az érintett hozzájárulásával
A fentebb felsorolt adatokat a magasabb vezetõ tekintetében
a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
A felsorolt adatok továbbíthatók
·
·
·
·
·
·
·
·

a fenntartónak,
a kifizetõhelynek,
bíróságnak,
rendõrségnek,
ügyészségnek,
helyi önkormányzatnak,
államigazgatási szervnek,
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenõrzésére jogosultaknak,
· a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
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A gyermekek, tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott adatok:

A
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· gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma
· szülõ neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe,
telefonszáma
· a gyermek óvodai fejlõdésével kapcsolatos adatok
· a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
— felvételivel kapcsolatos adatok,
— a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minõsítése, vizsgaadatok,
— a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
— a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
— beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ
gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,
— a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
— a tanuló diákigazolványának sorszáma,
— a tanuló azonosító száma1,
— a többi adat az érintett hozzájárulásával.
Az adatok továbbíthatók
· fenntartó, bíróság, rendõrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat
· sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitõl a nevelési-oktatási intézménynek, illetve vissza
· az óvodai fejlõdéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel
kapcsolatos adatok a szülõnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának
· a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos
adatok az érintett osztályon belül, a nevelõtestületen belül,
a szülõnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezõjének, a tanulószerzõdés kötõjének, illetve, ha az értékelés

1

Az azonosító számra vonatkozó rendelkezések bevezetésérõl a 2003. évi
LXI. törvény 88. § (3) szakasza szerint külön kormányrendelet intézkedik
majd.
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·

·

·

·

·

nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az
új iskolának, a szakmai ellenõrzés végzõjének
a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelõje részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi
adat
a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az
érintett óvodához, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsõoktatási intézménybe történõ
felvétellel kapcsolatosan az érintett felsõoktatási intézményhez és vissza
az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló egészségügyi állapotának megállapítása
céljából
a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek,
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából
az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat,
amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetõk, amelyekbõl megállapítható a jogosult
személye és a kedvezményre való jogosultsága.
Nyilvántarthatók-e a pedagógusok, tanulók olyan adatai, melyek
a 2. számú melléklet felsorolásában nem szerepelnek?
Igen, nyilvántarthatók, de az ott felsoroltakon kívül egyéb
adat csak az érintett hozzájárulásával tartható nyilván, illetõleg kezelhetõ.
Példa: az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultság nyilvántartása.
Nem szerepel a felsorolásban a tanuló családjának szociális helyzetére, a diák egészségi állapotára vonatkozó adat nyilvántarthatósága, tehát ilyen adat általában nem tartható nyilván. Ugyanakkor jogszabály írja elõ azokat az eseteket, amelyek teljesülésekor
a tanulót ingyenes tankönyvellátás illeti meg. Ennek igénybevételéhez a családjára, betegségére vonatkozó adatokat (gyermekek
száma, egyedülálló szülõi státusz igazolása, a gyermek tartós betegsége) nyilván kell tartani, sõt errõl igazoló dokumentumot kell
õrizni az iskolában. Ezt teszi lehetõvé a tanulókra vonatkozó felsorolás utolsó bekezdésében szereplõ kitétel.
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2.3 Adatkezelés a közoktatási intézményekben

A
1.2

A közoktatási törvény már tárgyalt 2. számú melléklete fontos eljárási szabályokat tartalmaz az iskolában és óvodában kötelezõen kezelt adatokkal kapcsolatban. Ezek között elsõ helyen szerepel a pedagógusok titoktartási kötelezettsége, amelyrõl itt
nem szükséges részletesen értekeznünk.

14
Figyelem!
A 2. számú melléklet rögzíti, hogy a közoktatási intézmény
a gyermekek, tanulók adatait csak az alábbi célokból kezelheti:
ß a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások
ß pedagógiai célok
ß pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása
ß gyermek- és ifjúságvédelmi célok
ß folyamatban lévõ büntetõeljárások, szabálysértési eljárások esetén a célnak megfelelõ mértékben

Az elõzõ szakaszban tárgyaltuk azokat az eseteket, amelyekben
a tanuló adatai harmadik személynek átadhatók. Tekintsük át
most az adatok továbbításának módját!
A közoktatási intézményben ki jogosult az adatok továbbítására?
Adattovábbításra a közoktatási intézmény vezetõje és –
a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezetõ vagy más alkalmazott jogosult. Ez azt jelenti,
hogy – további meghatalmazás nélkül – tanulók adatainak
továbbítására kizárólag az intézmény vezetõje jogosult.
Az igazgató meghatalmazhat ugyanakkor az adatok kezelésével
foglalkozó alkalmazottakat az adatok (bizonyos vagy akár teljes
körének) továbbítására. Tekintettel az ügy adatvédelmi fontosságára, mindenképpen tanácsos a meghatalmazást írásba adni!
A meghatalmazás lehetséges az intézményi adatkezelési szabályzatban rögzítettek szerint,1 esetleg a dolgozók munkaköri leírásában rögzített formában.
1

E szabályzatról jelen cikk utolsó szakaszában írunk. Föl kívánjuk azonban
hívni a figyelmet, hogy a szóban forgó szabályzat az intézményi SZMSZ kötelezõ részét képezi!
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Megfontolandó javaslatok1:
· Az iskolatitkárnak adjunk meghatalmazást az iskola tanulói
személyi adatainak kezeléséhez és a diákigazolvány kiállításához szükséges adatok továbbításához!
· Az igazgatóhelyettesnek adjunk felhatalmazást a felvételi adatok továbbításához!
· Az osztályfõnököknek adjunk felhatalmazást a továbbtanuláshoz szükséges adatok továbbításához!
· Az osztályfõnököknek adjunk felhatalmazást a bíróság, rendõrség, ügyészség, államigazgatási szerv részére történõ adattovábbításhoz!
· Bízzunk meg adatkezelõ személyt az adminisztrációval foglalkozó alkalmazottak közül!
· A gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsnek adjunk meghatalmazást az illetékes gyermekjóléti szolgálat értesítésére, ha a tanuló súlyos veszélyhelyzetbe került!
· Az érettségivizsga-bizottság jegyzõjének adjunk meghatalmazást a szükséges adatkörnek a vizsgabizottság számára való
továbbításához!

3. Az intézmény adatkezelési szabályzatának
elkészítése
Cikkünk eddigi szakaszaiban számos fontos információt igyekeztünk nyújtani az intézményekben folyó adatkezelési tevékenység
tervezéséhez és végrehajtásához.
Hogyan összegezzük az intézmény adatkezelési tevékenységének
legfontosabb szabályait?
Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét iratkezelési szabályzatban2, ha ilyen nem kötelezõ, a közoktatási
intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni!3

1
2

3

Kérem, gondolja tovább saját mûködési területén!
A közoktatási intézményekben nem kötelezõ iratkezelési szabályzat készítése. Kivételt képeznek ez alól az Oktatási Minisztérium szervezeti keretei között mûködõ intézmények.
A közoktatási törvény 2. számú mellékletének az adatkezeléssel foglalkozó
része 6. pontja szerint.
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Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál
nevelési-oktatási intézményben a szülõi szervezetet (közösséget)
és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot egyetértési jog illeti
meg. Az adatkezelési szabályzat elkészítésére vonatkozóan
a jogszabályok nem határoznak meg határidõt.

3.1 Minta egy iskola adatkezelési szabályzatának
elkészítéséhez

Az adatkezelési szabályzat mintáját lásd a következõ oldaltól!
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......................... Iskola

Tel./fax: 510-050

.........………......

E-mail: ..............................
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Adatkezelési szabályzat
a szervezeti és mûködési szabályzat … sz. melléklete

Elfogadta:

a ……………………... nevelõtestülete 2004. ………… hó ….-n

Jóváhagyta 2004. ………… hó ….-n:

…….………………..
polgármester
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A Magyar Köztársaság Országgyûlése Magyarország európai uniós
jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII. törvényt a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról.
1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat határozza meg.
a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján
készült:
— A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”)
— A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény módosításáról
— A közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény
b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:
— a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása
— az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak
rögzítése
— azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket az
iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart
— az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése
— az adatok továbbítási szabályainak rögzítése
— a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása
— az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése
Összefoglalva tehát szabályzatunk célja1 az adatkezelésben érintett személyek egyértelmû és részletes tájékoztatása az adataik
kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adat1

Követve az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. tv.) 6. § (2) bekezdésének
elõírásait.
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kezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,
megtekintése
a) A ………………….. Iskola mûködésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetõjének elõterjesztése
után a nevelõtestület 2004. ………… hó ....-i értekezletén
elfogadta.
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta az iskola szülõi munkaközössége és a diákönkormányzat, véleményezési jogát gyakorolta az intézmény
közalkalmazotti tanácsa, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal
igazolnak.
b) Jelen adatkezelési szabályzatot a fenntartó, ……….……….
Város Önkormányzata hagyta jóvá, melyet a címlapon dátumozott idõpontban aláírásával ismer el.
c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola könyvtárában a könyvtár nyitva tartása
alatt, valamint az igazgatói irodában. A dokumentumok megtekinthetõk az iskola informatikai hálózatán a J:\Diakok\Szabalyzatok könyvtárban. Tartalmáról és elõírásairól a tanulókat
és szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvilágosítást.
1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és idõbeli hatálya
a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelezõ érvényû.
b) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának idõpontjával lép hatályba, és határozatlan idõre szól.
c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követõ dátummal
létesített közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott
köteles tudomásul venni, errõl a munka törvénykönyve 76. §
(6)–(7) bekezdése, valamint a 76/B § szakaszai szerint készült
írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni.
2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a közoktatási törvény 2. számú
mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és
kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ezek az
adatok kötelezõen nyilvántartandóak az alábbiak szerint.
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2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok:
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d) név, születési hely és idõ, állampolgárság
e) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám
f) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
— iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek
igazolása,
— munkában töltött idõ, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idõ, besorolással kapcsolatos adatok,
— alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
— munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történõ
megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
— munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény,
továbbá az azokat terhelõ tartozás és annak jogosultja,
— szabadság, kiadott szabadság,
— alkalmazott részére történõ kifizetések és azok jogcímei,
— az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
— az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
— a többi adat az érintett hozzájárulásával.
A törvény által kötelezõen kezelendõ adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak
bankszámlájának számát.
2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok1:
g) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és
a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma
h) szülõ neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe,
telefonszáma
i) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
— felvételivel kapcsolatos adatok,

1

A jogszabály eredeti betûzését felsorolásunkban a késõbbi hivatkozások
megkönnyítése érdekében megváltoztattuk.
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— a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minõsítése, vizsgaadatok,
— a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos
adatok,
— a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
— beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ
gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,
d) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok
e) a tanuló diákigazolványának sorszáma
— a tanuló azonosító száma1
f) a többi adat az érintett hozzájárulásával

3. Az adatok továbbításának rendje
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetõhelynek,
bíróságnak, rendõrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenõrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
3.2 A tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a közoktatási törvény
2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti.
Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
A tanulók adatai továbbíthatók:
a) fenntartó, bíróság, rendõrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat
b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok
a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek

1

Az azonosító számra vonatkozó rendelkezések bevezetésérõl a 2003. évi
LXI. törvény 88. § (3) szakasza szerint külön kormányrendelet intézkedik,
ennek hatálybalépését követõ 30. napig e feladatot nem kell végrehajtani.
A tanuló azonosító száma a diákigazolványán szerepel (majd), lásd közoktatási törvény 2. sz. melléklet, „A diákigazolvány” c. fejezet.
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c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos
adatok az érintett osztályon belül, a nevelõtestületen belül,
a szülõnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenõrzés végzõjének
d) a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelõje részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi
adat,
e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett
iskolához, felsõoktatási intézménybe történõ felvétellel kapcsolatosan az érintett felsõoktatási intézményhez és vissza
f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi állapotának megállapítása
céljából
g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek,
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából
h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából
Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek
a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (például ingyenes tankönyvellátás, tanulók 50%-os étkezési kedvezménye) elbírálásához és igazolásához szükségesek.
E célból azok az adatok kezelhetõk, amelyekbõl megállapítható
a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az intézmény igazgatója az
egyszemélyi felelõs. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább
szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltõ pedagógusokat, a gazdaságvezetõt és az iskolatitkárt hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos
feladatokat az intézmény igazgatója személyesen vagy – utasítási
jogkörét alkalmazva – saját felelõsségével látja el.
Az igazgató személyes feladatai:
· a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása
· a 3.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása
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· a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének
rendszeres ellenõrzése
· a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenõrzése
· a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenõrzés végzõjének
· a 2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelõi feladatokat látnak el az alábbi közalkalmazottak a beosztás
után részletezett tevékenységi körben.
Igazgatóhelyettesek:
· a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelõsek a 2.2 fejezet c), f) szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,
· a 3.2 fejezet e), f), h) szakaszaiban szereplõ adattovábbítás.
Gazdaságvezetõ:
· beosztottjainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az adatkezelõi feladatkörért azonban személyes felelõsséggel tartozik az alábbi körben
· a 2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó összes adat kezelése
· a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott esetekben
· kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát
Iskolatitkár:
· tanulók adatainak kezelése a 2.2 a), b), e) szakaszai szerint
· a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 a) és
b) szakaszai szerint
· a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése
· a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása
· adatok továbbítása a 3.2 d) szakaszában meghatározott esetben
Osztályfõnökök:
· a 3.2 fejezet c) szakaszában szereplõk közül az alábbiakat:
a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos
adatok az érintett osztályon belül, a nevelõtestületen belül,
a szülõnek
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· a 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket
a tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi
felelõsnek
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Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs:
· a 2.2 fejezet d) szakaszában szereplõ adatok,
· a 3.2 fejezet g) szakaszában szereplõ adattovábbítás.
Munkavédelmi felelõs:
· 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok jogszabályban elõírt továbbítása.
Az érettségivizsga-bizottság jegyzõje:
· a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása az érintett osztályon belül, a nevelõtestületen belül,
adattovábbítás a vizsgabizottság számára.
Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógus:
· beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülõ olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülõktõl, akikrõl a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg
· beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülõ olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikrõl kiemelten a személyüket ábrázoló
fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken szereplõ
személyektõl hozzájárulást kérni nem szükséges)
· a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus
esetekben írásos

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5.1 Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következõ lehet:
· nyomtatott irat
· elektronikus adat
· az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép
Az adatkezelõ lapok hagyományos nyomtatott formában vagy
számítógépes módszerrel is vezethetõk. Az oktatási miniszter az
elektronikus módszert kötelezõen is elrendelheti.
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5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése
5.2.1 Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszûnésekor, illetve azt követõen keletkezik, és a közalkalmazott
személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
· a közalkalmazott személyi anyaga1
· a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat2
· a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ egyéb iratok (például illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok)
· a közalkalmazott bankszámlájának száma
· a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott
adatokat tartalmazó iratok
5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethetõ, amelynek alapja:
·
·
·
·

a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése
bíróság vagy más hatóság döntése
jogszabályi rendelkezés

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek
jogosultak:
· az intézmény vezetõje és helyettesei
· az intézmény gazdasági vezetõje és – munkaköri leírásuk alapján – beosztottai
· az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója
· a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenõr, tb-ellenõr, revizor)
· saját kérésére az érintett közalkalmazott

1
2

Személyi anyagon a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. számú melléklete szerint kötelezõen vezetendõ adatok körét értjük.
Lásd a munka törvénykönyve 76. § (6)–(7) bekezdése, valamint a 76/B §
szakaszait.
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5.2.4 A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelõi kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
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· az intézmény igazgatója
· az intézmény gazdaságvezetõje
· az adatok kezelését végzõ iskolatitkár
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes
adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelõnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenõrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való
törlés) kell tennie.
5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetõje
gondoskodik a közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint
kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak
megfelelõen csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra
személyenként kialakított gyûjtõben zárt szekrényben kell õrizni.
A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás, amely szabályzatunk mellékletét képezi. A közalkalmazotti alapnyilvántartás elsõ alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban
számítógépes módszerrel is vezethetõ. A számítógéppel vezetett
közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következõ
esetekben:
·
·
·
·

a közalkalmazotti jogviszony elsõ alkalommal való létesítésekor
a közalkalmazott áthelyezésekor
a közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor
ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak

A közalkalmazott az adataiban bekövetkezõ változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetésérõl.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenõrzéséért az intézmény vezetõje a felelõs. Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a gazdaságvezetõ
és az iskolatitkár végzik.
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5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése
5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelõi kizárólag az alábbiak lehetnek
·
·
·
·

az
az
az
az

A
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intézmény igazgatója
igazgatóhelyettesek
intézmény gazdaságvezetõje
iskolatitkár
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Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelõnek és az adat továbbítójának
külön védelmi intézkedéseket (ellenõrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie.
5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetõje gondoskodik a tanulók személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A diákok
személyi adatai között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más
anyag nem tárolható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell õrizni:
·
·
·
·
·
·

összesített tanulói nyilvántartás
törzskönyvek
bizonyítványok
beírási napló
osztálynaplók
a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az
összesített tanulói nyilvántartás a következõ adatokat tartalmazhatja:
·
·
·
·

a tanuló neve, osztálya
születési helye és ideje, anyja neve
állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma
a tanuló általános iskolájának megnevezése
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A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár
vezeti. A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig elsõ
alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethetõ. A számítógéppel vezetett tanulói
nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelõs. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus
formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történõ tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülõje a tanuló adataiban bekövetkezõ változásokról
8 napon belül köteles tájékoztatni az osztályfõnököt, aki 8 napon
belül köteles intézkedni az adatok átvezetésérõl.
5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és
szülõk jogai és érvényesítésük rendje1
5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak
módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele elõtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelezõ.
Kötelezõ adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést
elrendelõ jogszabályt is.
A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselõje tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelésérõl, valamint kérheti személyi
adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelõ köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselõje jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították.
A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését csak közokirat,
illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének
az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselõje kérésére
az intézmény vezetõje tájékoztatást ad az intézmény által kezelt,
illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthetõ formában köteles megadni a tájékoztatást.
1

Lásd az adatvédelmi törvény 11–12. §-át.
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5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat1 személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik,
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé
teszi.
Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatni. Amennyiben
a tiltakozás indokolt, az adatkezelõ köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni
és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetõleg az annak
alapján tett intézkedésekrõl értesíteni mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért
egyet, az ellen – annak közlésétõl számított 30 napon belül – az
adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat.
5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetõsége
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett közalkalmazott, tanuló vagy annak
gondviselõje az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat2. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.

1
2

Lásd az adatvédelmi törvény 16. § (1) bekezdését.
Lásd az adatvédelmi törvény 17. §-át.
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Záró rendelkezések
Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának melléklete.

A
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Az adatkezelési szabályzatot a nevelõtestület módosíthatja
a jogszabályokban meghatározott és e szabályzatban jelzett
közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával.

30
…………………, 2004. ……………….

.................................
igazgató

A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

.................................................
a közalkalmazotti tanács elnöke

Az iskola szülõi munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és
elfogadásakor egyetértési jogunkat gyakoroltuk.
..….…………………………….
a szülõi munkaközösség elnöke
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Közalkalmazotti alapnyilvántartás a Ságvári Endre Gimnázium közalkalmazottai számára az 1992. évi XXXIII. törvény
5. sz. melléklete szerint
I.
Név, születési név:

Állampolgárság: magyar

Anyja neve:

Taj-száma:

Állandó lakcím és tartózkodási hely:
Születési hely és idõ:

Családi állapota:

Telefonszáma:

Gyermekeinek szül. ideje:

Adóazonosító jele:

Egyéb eltartottak száma:
Az eltartás kezdete:

II.
Legmagasabb iskolai végzettsége, több végzettség esetén
valamennyi:
Iskolarendszeren kívüli oktatatásban szerzett szakképesítése, meghat. munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai:

Szakképzettsége(i):

Tudományos fokozata:

Idegennyelv-ismerete:
III.
Korábbi munkaviszony(ok),
a megszûnés módja és idõpontja:

Korábbi munkahely(ek)
megnevezése:

IV.
A közalkalmazotti jogviszony
kezdete:

Erkölcsi bizonyítvány száma:
Erkölcsi bizonyítvány kelte:

Jubileumi jutalom, végkielégítés alapjául szolgáló
idõtartamok:
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V.

A
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A közalkalmazottat foglalkoztató szerv:
Ságvári Endre Gimnázium,
Kazincbarcika

Székhelye:
3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét u. 2.
Statisztikai számjele:

A közalkalmazotti jogviszony
kezdete az intézményben:
év
hó
nap

Jelenlegi besorolása:
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14

Besorolásának idõpontja:
év
hó
nap
év
hó
nap
év
hó
nap
Címadományozás, kitüntetés
adatai:

FEOR-száma:

Jutalmazás:

A minõsítések idõpontja (a minõsítések tartalma e nyilvántartás melléklete):

Hatályos fegyelmi büntetése, kártérítésre kötelezés:

VI.
Személyi juttatások:
A gazdasági irodában bérkartonon folyamatosan nyilvántartva.
VII.
A közalkalmazotti munkából való távollét jogcíme,
idõtartama:
A gazdasági irodában folyamatosan nyilvántartva, az IMI programban az adatok rögzítve és tárolva.
VIII.
A közalkalmazotti jogviszony megszûnésének idõpontja:
A közalkalmazotti jogviszony megszûnésének módja:
A végkielégítés adatai:
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IX.
A közalkalmazotti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynyal összefüggõ adatok (Kjt. 41. §):
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Kazincbarcika, 2004. ………….

A fenti adatok nyilvántartását tudomásul vettem:
.......................................
iskolatitkár s.k.

.......................................
közalkalmazott

Felhasznált irodalom
Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról
CompLex CD-jogtár, 2003. november 30.
A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról
CompLex CD-jogtár, 2003. november 30.
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
CompLex CD-jogtár, 2003. november 30.
A 233/2001. (XII. 10.) kormányrendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelésrõl…
CompLex CD-jogtár, 2003. november 30.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Vezérfonal
A pedagógiai program és a helyi tanterv elkészítésénél kötelezõen figyelembe veendõ jogszabályok
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Dr. Bosch Márta

A közoktatásról szóló törvényt a parlament 1999-ben több területen módosította. Ezek között az egyik legfontosabb a tartalmi,
szakmai tevékenység központi és helyi szabályozóinak új szemléletet tükrözõ átalakítása.
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1. A nevelés kiemelt szerepe
Az iskolában a nevelõ-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magában foglalja
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· a nevelési programot és
· a helyi tantervet, továbbá
· a szakképzésben részt vevõ iskolákban a szakmai programot.
Az óvodákban, iskolákban folyó pedagógiai tevékenység
szerves része a nevelés.
A pedagógiai programok felülvizsgálatánál az eddiginél nagyobb
hangsúlyt kell fordítani a gyermekek és a tanulók erkölcsi, érzelmi, értelmi fejlõdésével összefüggõ feladatok ellátására.
48. §
(1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
– az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
– a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
– a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
– a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggõ pedagógiai
tevékenységet,
– a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységet,
– a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
– a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ programot,
– a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységet.

Önkontroll!
A pedagógiai programban – az iskolák helyi tanterve mellett –
hangsúlyosabb szerepet kap a nevelési program, amelyben
meg kell határozni
o az iskolákban folyó nevelõ-oktató munka
— pedagógiai alapelveit,
— célját,
— feladatait,
o a személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
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Önkontroll! (folytatás)
o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ pedagógiai
tevékenységet,
o a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ programot.
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2. A pedagógiai program kiegészítése
A pedagógiai programba kell foglalni:
· az iskolában folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési,
értékelési, minõségbiztosítási rendszerét
· a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét
· a szülõ, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit
Újraszabályozta a törvény a kollégium szakmai tartalmi feladatait is.
Ennek lényege, hogy a kollégium pedagógiai programjának nemcsak
a nevelés alapelveit és célkitûzéseit kell meghatároznia, hanem
·
·
·
·
·

a tanuló fejlõdését,
tehetséggondozását,
felzárkóztatását,
pályaválasztását, továbbá
középiskolai kollégium esetén az önálló életkezdést

elõsegítõ tevékenységnek az alapelveit.
Ezenkívül még ki kell dolgozni a tanuló életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elveit.
49. §
(1) A kollégium – a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak alapján – pedagógiai programot készít, figyelembe véve az érdekelt iskolák pedagógiai programját.
(2) A kollégium pedagógiai programja tartalmazza:
a) a kollégium nevelési alapelveit, célkitûzéseit,
b) a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai
elveit,
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c) a tanulók fejlõdését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, középiskolai kollégiumok esetén az önálló életkezdést elõsegítõ tevékenység elveit,
d) nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén
a nemzeti, etnikai kisebbség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatait,
e) a hátrányos helyzetû tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítõ foglalkozások tervét,
f) a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a mûvelõdési és sportolási tevékenység szervezésének elveit,
g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ tevékenységet,
h) a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének tervét,
i) az iskolával, a szülõvel való kapcsolattartás és együttmûködés formáit,
j) a kollégiumban folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét,
k) a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét.

A törvény elõírja minden iskolának és kollégiumnak, hogy segítse elõ az egyén fejlõdése mellett a közösségi élet kialakulását és
fejlõdését is. E tevékenységhez megfelelõ idõt is rendel, amely
beszámít a pedagógus kötelezõ óraszámának a teljesítésébe.
Iskola
52. §
(7) Az iskola a tanulók érdeklõdése, igénye szerint nem kötelezõ (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítõ ismeretek átadása céljából (a továbbiakban: nem kötelezõ tanórai foglalkozás). Ha az
igazgató a fenntartó egyetértésével nagyobb idõkeretet nem állapít meg,
a nem kötelezõ tanórai foglalkozások heti idõkerete – osztályonként –
a (3)–(5) bekezdésben az évfolyamra meghatározott heti kötelezõ tanórai
foglalkozások
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az elsõ–negyedik évfolyamon tíz,
az ötödik–hatodik évfolyamon huszonöt,
a hetedik–nyolcadik évfolyamon harminc,
a kilencedik–tizedik évfolyamon negyvenöt,
a tizenegyedik–tizenharmadik évfolyamon hatvan,
a szakképzési évfolyamon öt

százaléka. Ha az összevont osztályban az egyes évfolyamokra a (3) bekezdés eltérõ mértékû heti kötelezõ tanórai foglalkozást állapít meg,
a nem kötelezõ tanórai foglalkozás heti idõkeretét a magasabb évfolyamra megállapított heti kötelezõ tanórai foglalkozás mértéke alapján
kell meghatározni. A heti idõkeret az egyes évfolyamok, osztályok, taní-
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tási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. Az iskola a nem
kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló idõkeretet a tanórán kívüli foglalkozások megtartásához és az osztálybontáshoz is igénybe veheti. Az e bekezdésben meghatározott idõkeretbõl
az iskolában igénybe vehetõ osztályonként heti egy óra az osztály
közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törõdés feladatainak megoldásához.
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Kollégium
53. §
(7) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi elhelyezésben részesülõ tanulók részére felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális
ismereteket adó felkészítõ foglalkozásokat, továbbá a szabadidõ eltöltését szolgáló, a (2) bekezdés b) és d) pontjában felsorolt foglalkozásokat
és a tanulóval való egyéni törõdést biztosító foglalkozásokat szervez.
A kollégiumi felkészítõ foglalkozások szervezéséhez rendelkezésre álló
idõkeret nem lehet kevesebb – kollégiumi csoportonként – heti tizennégy óránál, a többi kollégiumi foglalkozásra rendelkezésre álló idõkeret
pedig – kollégiumi csoportonként – heti tíz óránál. A heti idõkeret a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. A kollégiumi foglalkozásokat csoportos és egyéni foglalkozás keretében lehet megszervezni. Az egyéni
foglalkozások szervezésénél az e törvény 52. §-a (10) bekezdésének
b) pontjában és (11) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

3. Hátrányos helyzetû tanulók
A törvény egyik kiemelkedõ feladatának tekinti a hátrányos helyzetû tanulókkal való foglalkozást.
· Lehetõséget biztosít ezért arra, hogy az egészségi állapota, fejlettsége miatt hátrányos helyzetben lévõ tanuló az elsõ évfolyamot az általános iskolában elõkészítõ évfolyamként végezze,
amelynek során játékos keretek között készül fel az iskolai tanulmányok megkezdésére. A pedagógus nem osztályozza tudását, nem kéri számon felkészültségét, lényegében átmenetet
teremt az óvoda és az iskola között.
· Másik lehetõség, hogy az elsõ–negyedik évfolyamon ezek a tanulók egyedi elõrehaladás szerint teljesítsék az iskolai évfolyamok követelményeit. Nem kell a tanulót évismétlésre kötelezni, ha kevesebbet tud, mint az osztálytársai, mivel a törvény
alapján lehetõség lesz arra, hogy csak a negyedik évfolyam végére érje el azoknak a követelményeknek az elsajátítását, amelyeket az iskola kerettantervre épített helyi tanterve elõír.
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· Azok részére, akik tizenhat éves korukig nem tudták befejezni
az általános iskola nyolcadik évfolyamát, lehetõség nyílik arra,
hogy egyidejûleg készüljenek fel az általános mûveltséget megalapozó ismeretekbõl, valamint a szakmai vizsga letételéhez
szükséges ismeretekbõl.
· Lényeges változás az is, hogy az alapmûveltségi vizsga a törvény
szerint nem a szakképzésbe való bekapcsolódás, hanem – egyes
szakmák esetében – a szakmai vizsga letételének lesz az elõfeltétele. Ennek megfelelõen a tanuló bekapcsolódhat a szakképzésbe, felkészülhet a szakmai vizsgára, és csak a vizsgára jelentkezés idõpontjára kell, hogy alapmûveltségi vizsgát tegyen. Az
alapmûveltségi vizsga letételére azt követõen kerülhet sor, hogy
elsajátította a tizedik évfolyam követelményeit.

4. Kerettantervek
A törvény az iskolai nevelõ-oktató munka alapjául szolgáló dokumentumokat kiegészíti a kerettantervekkel.
A Nemzeti alaptanterv szolgál alapul a kerettantervek elkészítéséhez. A Nemzeti alaptanterv meghatározza a kötelezõ és közös célokat, ismereteket, készségeket és készség jellegû követelményeket.
A kerettanterveket az oktatási miniszter adja ki rendeletben.

Figyelem!
A kerettanterv tartalmazza
ß
ß
ß
ß

a nevelés-oktatás célját, tartalmát,
a tantárgyak rendszerét,
a kötelezõ és közös követelményeket,
a kerettantervben található tananyag elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámokat.

Az iskolák a helyi nevelési-oktatási sajátosságaikhoz igazodó
tananyaggal egészíthetik ki a kerettantervben található követelményeket. Ezek idõkeretét, valamint az idõkeret felhasználásának szabályait is meghatározza a kerettanterv.
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A kerettanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
a 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet elõírásai minden közoktatásban érintett szervre és személyre kötelezõ szabályként jelent meg.
1. §
A rendelet hatálya – a fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed
a) az általános iskolákra,
b) a szakmunkásképzõ iskolákra és szakiskolákra (a továbbiakban együtt:
szakiskola),
c) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra [a továbbiakban a gimnázium és a szakközépiskola együtt: középiskola; a szakiskola és a szakközépiskola együtt: szakképzésben részt vevõ iskola; az a)–c) pont
alatt felsorolt iskolák együtt: iskola],
d) az iskola tanulóira,
e) a tanulók szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülõk).
2. §
(1) A közoktatásról szóló törvény 45. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, az iskolai pedagógiai program részét képezõ helyi tanterv elkészítéséhez
a) az általános iskolák az alapfokú nevelés-oktatás elsõ évfolyamon induló és a negyedik évfolyamon befejezõdõ elsõ szakaszára, valamint
az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon induló és a nyolcadik
évfolyamon befejezõdõ második szakaszára,
b) a szakiskolák és a középiskolák a középfokú nevelés-oktatás kilencedik, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamaira,
c) a hat és nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumok az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon induló és a nyolcadik évfolyamon befejezõdõ második szakaszára és a középfokú nevelés-oktatás szakaszára,
d) az iskolarendszerû felnõttoktatásban részt vevõ iskolák
e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott kerettanterveket alkalmazzák.
(2) A szakképzésben részt vevõ iskola a helyi tanterv elkészítésénél az általánosan képzõ évfolyamain figyelembe veszi a pályaorientáció, szakmai
elõkészítõ ismeretek, szakmai alapozó, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozás kerettantervi programjait, amelyek 2000. december 31-ig
jelennek meg.
(3) Az egységes iskola az (1) bekezdésben felsorolt kerettantervek alkalmazásával készíti el helyi tantervét, a közoktatásról szóló törvény 48. §-ának
(3) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak megtartásával.
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(4) A helyi tanterv elkészítésénél
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a) a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásában részt vevõ iskola
a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében,
b) a két tanítási nyelvû iskolai nevelésben és oktatásban részt vevõ iskola a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvében,
c) a fogyatékos tanulók iskolai nevelésében és oktatásában részt vevõ
iskola a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvében,
d) a középiskola az érettségi vizsga vizsgakövetelményeiben,
e) a szakképzésben részt vevõ iskola a központi programban
foglaltakat is figyelembe veszi.
(5) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás tantárgyainak (az anyanyelv és
irodalom, a népismeret) kerettantervei és moduljai, valamint a 11. §
(9) bekezdésének figyelembevételével készült óratervek elsõ alkalommal
2000. december 31-ig, a továbbiak folyamatosan jelennek meg.

Az iskolák a kerettantervben foglaltakat figyelembe véve korrigálják helyi tantervüket, illetõleg a kerettanterv alapján más által
készített helyi tantervet is elfogadhatnak és beépíthetnek a pedagógiai programjukba.
A Nemzeti alaptantervben meghatározott tartalom iskolai átadása nem fejezõdik be a tizedik évfolyamon. A kerettantervek a tizenkettedik évfolyamig szabályoznak oly módon, hogy összhangban álljanak az alapmûveltségi vizsga, illetve az érettségi vizsga
vizsgakövetelményeivel.

5. Az új követelményrendszer bevezetése
Az új követelményrendszer bevezetése fokozatosan, felmenõ
rendszerben történik. Elsõ lépésként 1999. szeptember 1-jén
a Nemzeti alaptanterv alapján elkészített helyi tantervet az iskolák már csak az elsõ évfolyamon vezették be. A helyi tanterv szerinti nevelõ és oktató munka ennek megfelelõen az iskolák elsõ
és második évfolyamán folytatódik.
Azokon az évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv nem került
bevezetésre, a nevelõ és oktató munkát a miniszter által kiadott,
illetõleg engedélyezett tantervek szerint kell végezni. Azok az iskolák, amelyek a hetedik évfolyamon 1998. szeptember 1-jén bevezették a Nemzeti alaptantervre épülõ helyi tantervet, a kerettantervek kötelezõ alkalmazásáig – 2001. szeptember 1-jéig –
választhatnak, hogy a hetedik, illetve nyolcadik évfolyamon a helyi tantervük alapján, vagy a miniszter által kiadott nevelési-oktatási terv alapján végzik a munkájukat.
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A hat és nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumok, továbbá az
általános iskolai és középiskolai vagy szakiskolai feladatot is ellátó többcélú intézmények ugyancsak választhattak: 1999. szeptember 1-jétõl kezdõdõen vagy a helyi tantervük alapján végzik-e
a hetedik és nyolcadik évfolyamon a nevelõ és oktató munkát,
vagy a miniszter által kiadott, illetõleg jóváhagyott nevelési oktatási tervben foglaltak alapján.
A pedagógiai programok és a helyi tantervek átalakítására a kerettantervek kiadását követõen kell sort keríteni. A kerettantervre épülõ helyi tantervet kötelezõen 2001. szeptember 1. napjától
kell bevezetni az elsõ, az ötödik és a kilencedik évfolyamon.
A tartalmi szabályozás új rendszere kihat az egyes iskolatípusokra is.
· Az általános iskola az elsõ–nyolcadik évfolyamig mûködhet.
Megfelelõ türelmi idõ biztosításával a 2000/2001-es tanítási
év végéig a tíz évfolyammal mûködõ általános iskoláknak át
kell alakulniuk.
· A szerkezetváltó középiskolákban – a 6-8 osztállyal mûködõ
gimnáziumokban – a nevelést-oktatást 4 évfolyamon is meg
kell szervezni.

6. Melléklet
A pedagógiai program készítésénél és módosításánál alkalmazott
jogszabályok:
· a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
· a 130/1995. (X. 25.) kormányrendelet a Nemzeti alaptantervrõl
· a 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
· a 24/1997. (VI. 8.) MKM-rendelet az alapmûveltségi vizsgaszabályzatról
· a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet az érettségi vizsgaszabályzatról
· a 23/1997. (VI. 4.) MKM-rendelet a fogyatékos gyermekek
óvodai nevelésének irányelvérõl és a fogyatékos tanulók iskolai
oktatásának tantervi irányelvérõl
· a 26/1997. (VII. 15.) MKM-rendelet a két tanítási nyelvû iskola oktatási irányelveirõl
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· a 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet az alapfokú mûvészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról
· a 7/1993. (XII. 30.) MÜM-rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl
· a szakképzésért felelõs miniszterek rendeletei a szakmai követelményekrõl1
· a szakképzésért felelõs miniszter engedélye a tantárgyi programról

1

Például a 16/1994. (VII. 8.) MKM-rendelet, a 18/1995. (VI. 6.) IKM-rendelet,
a 27/1996. (X. 4.) FM-rendelet, a 38/1996. (XI. 5.) NM-rendelet.
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Az önkormányzat, a jegyzõ, a polgármester
közoktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei

1
Marton Béla

Az önkormányzati rendszer elmúlt másfél évtizedében folyamatosan változtak, bõvültek a képviselõ-testület, a polgármester és
a jegyzõ feladat- és hatáskörei. Ezeket több jogszabály is rögzíti. Az
intézményvezetõk gyors tájékozódását segítve az alábbi anyagban
felsoroljuk a megfelelõ paragrafusokat, röviden megjelölve, hogy
milyen témával foglalkoznak.
A feldolgozás alapja a Belügyminisztérium hivatalos kiadványa,
mely a Helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri
jegyzéke címet viseli (IX. évfolyam 2/1. szám, 2005. április).
A benne található anyagból itt csak a közoktatási ágazat szabályozási anyagát dolgozzuk fel.
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Az 1990-ben létrejött helyi önkormányzati rendszer széles körû
felelõsséggel és feladatokkal rendelkezik a helyi közszolgáltatások, így a közoktatás megfelelõ szintû biztosításában, a helyi
közoktatási feladatok ellátásában.
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban az Ötv.) utal e témával kapcsolatban a település nagyságára, azonban a feladat- és hatáskör-telepítést nem, illetve nem
csak ez befolyásolja. A községek, városok (ideértve a megyei jogú
várost is), a fõváros és kerületei, a megyei önkormányzat egymástól eltérõ feladat- és hatáskörei a helyi igényektõl, az önkormányzatok teljesítõképességétõl, anyagi lehetõségeitõl függnek,
az önkormányzat által önként vállalt, illetõleg kötelezõen elõírt és ellátandó feladatokból állnak.

1. A képviselõ-testületek feladat- és hatáskörei
1.1 A megyei, a fõvárosi, a megyei jogú városi közgyûlés,
a fõvárosi kerületi, városi, községi képviselõ-testületek
feladat- és hatáskörei
1993. évi LXXIX. tv. 3. § (2) bekezdés
Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása
1997. évi CXXVIII. tv. 9. § (2) bekezdés c) pont
Egyházi jogi személyek közötti közoktatási megállapodás fenntartására nyilatkozat
1998. évi XC. tv. 87. § (5) bekezdés
A keresetkiegészítés fedezetének megtervezése, szétosztása
2002. évi XXI. tv. 5. § (2) bekezdés
Tanítási hetek hat tanítási nappal, idõkeretet meghaladó tanítás
Kt. 4. § (1) bekezdés
Vallási és világnézeti meggyõzõdésnek megfelelõ oktatásban és
nevelésben részesülés joga
Kt. 4. § (6) bekezdés
Kiegészítõ anyagi támogatás
Kt. 25. § (7) bekezdés
Iskolák együttmûködési megállapodása
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Kt. 40. § (3) bekezdés
Az intézmények szervezeti és mûködési szabályzata a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé
Kt. 40. § (5) bekezdés
A közoktatási intézmény kötelezõ adatszolgáltatása
Kt. 40. § (9) bekezdés

A
2.2
3

Házirend jóváhagyása
Kt. 40. § (10) bekezdés
Intézményi minõségirányítási program jóváhagyása
Kt. 42. § (5) bekezdés
Fenntartói gyakorló közoktatási intézmény létrehozása
Kt. 43. § (1) bekezdés
Kiemelkedõ képességû tanulókkal foglalkozó kollégium kijelölése
Kt. 44. § (1) bekezdés
A nevelési, illetve pedagógiai program jóváhagyása elõtt független szakértõi vélemény kérése
Kt. 52. § (7) bekezdés
A nem kötelezõ tanórai foglalkozások nagyobb heti idõkeretének
megállapítása
Kt. 52. § (15) bekezdés
Tanítási hetek hat tanítási nappal
Kt. 54. § (1) bekezdés
Rendkívüli szünet elrendelése
Kt. 60. § (1) bekezdés
Részvétel iskolaszék alakításában
Kt. 60. § (3) bekezdés
Képviselõ delegálása az iskolaszékbe
Kt. 61. § (4) bekezdés
Iskolaszék véleményének kikérése a pedagógiai program elfogadása, továbbá közoktatási megállapodás megkötése elõtt
Kt. 81. § (1) bekezdés e) pont
Közoktatási megállapodás
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Kt. 81. § (13) bekezdés
Kötelezõ közoktatási megállapodás kötése az átvevõ egyházi jogi
személy megkeresésére
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Kt. 83. § (5) bekezdés
Kérelem elutasítása, jogszabálysértés esetén megváltoztatása, új
döntés meghozatalára való utasítás
Kt. 83. § (10) bekezdés
A diákönkormányzat, a nevelõtestület, az iskolaszék javaslatára
adandó válasz
Kt. 84. § (1) bekezdés
Nevelési, pedagógiai, pedagógiai-mûvelõdési program, szervezeti
és mûködési szabályzat jóváhagyásának kötelezõsége
Kt. 85. § (4) bekezdés
Intézkedési terv elkészítése
Kt. 85. § (5) bekezdés
Nem saját intézményfenntartás esetén a kötelezettség teljesítése
Kt. 85. § (7) bekezdés
Önkormányzati minõségirányítási program elkészítése
Kt. 86. § (3) bekezdés
A megyei és a fõvárosi önkormányzat kötelezõ feladatellátása
Kt. 88. § (3) bekezdés
A fejlesztési terv négyévenkénti, illetve az érdekeltek legalább
öt százalékának kezdeményezésére kötelezõ áttekintése
Kt. 88. § (4) bekezdés
Feladatellátás társulással vagy megállapodás útján
Kt. 88. § (5) bekezdés
Új közoktatási intézmény létesítése, meglévõ intézmény feladatbõvítésének feltételei
Kt. 88. § (6) bekezdés
Intézmény átszervezése, részben vagy egészben való megszüntetése
Kt. 88. § (7) bekezdés
Intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogának átengedése világnézeti alapon szervezõdõ vagy más fenntartónak
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Kt. 88. § (8) bekezdés
Intézmény megszüntetéséhez, tulajdoni, fenntartói jog átengedéséhez minõsített többségre van szükség
Kt. 88. § (12) bekezdés
Nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés, oktatás esetén az illetékes helyi kisebbségi önkormányzat egyetértésének, az országos
kisebbségi önkormányzat véleményének beszerzése
Kt. 88. § (13) bekezdés
A nevelési-oktatási intézmények jogutód nélküli megszûnése
Kt. 90. § (1) bekezdés
Az óvoda, iskola, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény
mûködési (illetõleg felvételi) körzetének meghatározása, továbbá
az óvoda nyitva tartásának rendje
Kt. 90. § (2) bekezdés
A fogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvoda, iskola, mûködési
(felvételi) körzetének megállapítása
Kt. 93. § (2) bekezdés
Szakmai ellenõrzés, pedagógiai-szakmai mérés, átvilágítás, elemzés
Kt. 102. § (1) bekezdés
Közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság létesítése és mûködtetése
Kt. 102. § (2) bekezdés a) pont
Döntési jogkörök
Kt. 102. § (2) bekezdés b) pont
A közoktatási intézmény költségvetése, kérhetõ költségtérítés,
tandíj, szociális alapon adható kedvezmények
Kt. 102. § (2) bekezdés c) pont
Indítható csoportok számának, létszámának meghatározása
Kt. 102. § (2) bekezdés d) pont
Minõségfejlesztési rendszer mûködtetése
Kt. 102. § (2) bekezdés e) pont
Vezetõi megbízás, munkáltatói jogok gyakorlása
Kt. 102. § (2) bekezdés f) pont
A közoktatási intézmény dokumentumainak jóváhagyása
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Kt. 102. § (2) bekezdés g) pont
Pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelése
Kt. 102. § (3) bekezdés
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A közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetõjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggõ döntés elõtt beszerzendõ vélemények
Kt. 102. § (4) bekezdés
A magyar nyelvi elõkészítés, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igény felmérése
Kt. 102. § (5) bekezdés
Új feladat megállapítása a közoktatási intézmény részére
Kt. 102. § (7) bekezdés
A pedagógiai program vizsgálata iskolaváltásra vonatkozóan
Kt. 102. § (8) bekezdés
Az iskolaszék, a szülõi szervezet (közösség), továbbá az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzat mûködési feltételeirõl való gondoskodás
Kt. 102. § (9) bekezdés
Iskolaindítás, átszervezés, megszüntetés, fenntartói jog átadása,
feladatváltoztatás
Kt. 102. § (11) bekezdés
A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben közremûködõ nevelési-oktatási intézmény, az érintett gyermekek, tanulók ellátásában
közremûködõ, pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményekkel
kapcsolatos ügyek
Kt. 103. § (1)–(2) bekezdés
Szervezeti és mûködési szabályzat, valamint nevelési, illetve pedagógiai program jóváhagyása
Kt. 103. § (4) bekezdés
Ütemterv meghatározása a dokumentumok benyújtására ötnél
több intézmény esetén
Kt. 104. § (2) bekezdés
Törvényességi ellenõrzés
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Kt. 104. § (4) bekezdés
A nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtásának, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességének
értékelése
Kt. 104. § (6) bekezdés
A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggõ értékelés
nyilvánossága
Kt. 110. § (6) bekezdés
Szabályok meghatározása a fizetendõ díjak csökkentésére, elengedésére
Kt. 117. § (2) bekezdés
A térítési díj tanulmányi eredménytõl függõ csökkentése
Kt. 117. § (4) bekezdés
A 114. §-ban meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátás,
térítési díj és tandíj összegének, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményeknek
és a befizetés módjának meghatározása
Kt. 118. § (9) bekezdés
Egyházi jogi személy részére kiegészítõ támogatás átutalása
Kt. 128. § (16) bekezdés
Alapító okiratok áttekintése, módosítása
Kt. 128. § (17) bekezdés
A kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak
késõbbi teljesítésére irányuló kérelem
Kt. 129. § (5) bekezdés
Önkormányzati intézkedési terv elfogadása, felülvizsgálata
Önkormányzati minõségbiztosítási program elkészítése, megküldése az intézményeknek
Kt. 129. § (6) bekezdés
Ütemterv a dokumentumok benyújtására
Kt. 129. § (8) bekezdés
Ütemterv a házirend felülvizsgálatára
Kt. 129. § (15) bekezdés
2006/2007. tanév kezdõ napjára a meghatározott technikai létszám kötelezõ biztosítása
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Kt. 131. § (3) bekezdés
Engedély benyújtása alternatív iskolára
Kt. 131. § (5) bekezdés
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Kerettanterv benyújtásának lehetõsége
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Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények fenntartói felülvizsgálata

Kt. 132. § (8) bekezdés

Kt. 132. § (11) bekezdés
A kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósításának ütemterve
Kt. 132. § (12) bekezdés
A kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzék megvalósításának ütemtervét megküldik az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak (OKÉV)
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. § (18) bekezdés
Magasabb vezetõi megbízás
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés
Hozzájárulás kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 10. § (3) bekezdés
Helyettesítõ pedagógusok nyilvántartása
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 11. § (6) bekezdés c) pontja
Kifogás az adatokkal kapcsolatban 5 munkanapon belül
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 12/A § (3) bekezdés
Belépési nyilatkozat és adatlapok elküldése a Közoktatási Információs Irodának
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 12/B § (4) bekezdés
A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott adatok változásának a megküldése
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 12/B § (5) bekezdés
Intézmény megszûnésének bejelentési kötelezettsége a Közoktatási Információs Irodának 8 napon belül
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 6. § (9) bekezdés d) pont
Akkreditált vizsgatantárgy
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100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 7. § (3) bekezdés
Vizsgatantárgy akkreditálásának kezdeményezése
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 7. § (5) bekezdés
Akkreditálási eljárási díj befizetése a vizsgaközpont számlájára
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdés
Vizsgatantárgy követelményeinek általános vizsgakövetelményként történõ kiadása
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 8. § (3) bekezdés
Díjfizetés vizsgatantárgy követelményeinek általános vizsgakövetelményként történõ kiadása ügyében
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 13. § (7) bekezdés
Felügyelõ tanár, vizsgáztató tanár és a vizsgabizottság jegyzõjének megbízása igazgató vizsgáztató esetén
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 17. § (3) bekezdés
Részvétel a vizsgabizottság munkájában
22/1999. (VI. 09.) OM-rendelet 7. § (2) bekezdés
Iskolai felvétel, szóbeli vizsga szervezése
42/1999. (X. 13.) OM-rendelet 2. § (9) bekezdés
Okiratokról másolat kiadása jogutód nélküli intézménymegszûnés esetén
54/1999. (III. 31.) kormányrendelet 2. §
Szakirodalom vásárlásához nyújtott évenkénti hozzájárulás kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása
54/1999. (III. 31.) kormányrendelet 5. §
A normatív költségvetési hozzájárulásról való kötelezõ elszámolás
78/2002. (IV. 13.) kormányrendelet 33. §
Adatok megváltozásának 30 napon belüli megküldése
60/2002. (XII. 19.) OM-rendelet 7. §
Tantervi szakértõk véleményének beszerzése a pedagógiai programmal kapcsolatos döntésekhez
196/1999. (XII. 21.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdés
Nyilatkozat megküldése az információs rendszerbe történõ bekapcsolódásról
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196/1999. (XII. 21.) kormányrendelet 1. § (4) bekezdés
Változások bejelentése 30 napon belül
196/1999. (XII. 21.) kormányrendelet 5. § (2) bekezdés
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Rendelet megküldése 30 napon belül OM-azonosító hiányában
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Iskolaszövetkezeti felügyelõbizottsági tagság

159/2001. (IX. 12.) kormányrendelet 8. § (3) bekezdés

159/2001. (IX. 12.) kormányrendelet 8. § (4) bekezdés
Tanácskozási jog az iskolaszövetkezetben
20/1997. (V. 8.) MKM-rendelet 4. § (3) bekezdés
Egyetértési jog tanítási szünetek módosításánál
20/1997. (V. 8.) MKM-rendelet 7. § (2) bekezdés
Elõzetes felvételi eljárás
20/1997. (V. 8.) MKM-rendelet 7. § (10) bekezdés
Intézményfenntartók megállapodása a felvételi eljárásról
20/1997. (V. 8.) MKM-rendelet 8. § (4) bekezdés
Felvételi kérelem elutasítása elleni kérelemnek helyt adhat
24/1997. (VI. 5.) MKM-rendelet 5. § (2) bekezdés
Tanterv készítésének lehetõsége
24/1997. (VI. 5.) MKM-rendelet 6. § (1) bekezdés
Vizsgatantárgy akkreditálásának kezdeményezése
24/1997. (VI. 15.) MKM-rendelet 6. § (4) bekezdés
Akkreditálási eljárási díj fizetése
24/1997. (VI. 15.) MKM-rendelet 7. § (1) bekezdés
Vizsgatantárgy követelményei
24/1997. (VI. 15.) MKM-rendelet 7. § (3) bekezdés
Díj fizetése eljárás megindításakor
24/1997. (VI. 15.) MKM-rendelet 17. § (3) bekezdés
Tanácskozási jog a vizsgabizottság munkájában
24/1997. (VI. 15.) MKM-rendelet 50. § (1) bekezdés a) pont
Helyi tanterv jóváhagyása a tizennegyedik évfolyam végére áthelyezett alapmûveltségi vizsgára
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24/1997. (VI. 15.) MKM-rendelet 50. § (1) bekezdés b) pontja
Tanterv jóváhagyása értelmi fogyatékos tanulóknak
8/2001. (III. 9.) OM-rendelet 1. § (1) bekezdés
Helyi tanterv fenntartói jóváhagyása két tanítási nyelvû gimnázium és szakközépiskola nyelvi elõkészítõ évfolyamára, illetve tizenharmadik évfolyamon történõ befejezésre vonatkozóan
32/1997. (XI. 15.) MKM-rendelet 4. §
Nyelvi elõkészítõ évfolyam lehetõsége kisebbségi nevelésben részesülõk részére
22/1999. (VI. 9.) OM-rendelet 7. § (2) bekezdés
Felvételi eljárás egységes követelmények szerint magas számú
jelentkezõ esetén
22/1999. (VI. 9.) OM-rendelet 9. § (1) bekezdés
Elõzetes felvételi eljárás szervezése
42/1999. (X. 13.) OM-rendelet 2. § (9) bekezdés
Igazolások kiadása jogutód nélküli megszûnés esetén
23/2001. (VII. 20.) OM-rendelet 1. § (2) bekezdés
Óraszám növelésének lehetõsége
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet 3. § (4) bekezdés
Szerzõdés megkötése hardvereszközökre, ezek megrendelése
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet 3. § (5) bekezdés
Elállás a szerzõdéstõl
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet 3. § (6) bekezdés
Az (5) bekezdésben levõ jog gyakorlása 2005. november 15-ig
meghatározott feltételekkel
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet 3. § (7) bekezdés
Elállás joga intézményenként külön-külön is
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet 4. § (4) bekezdés
Egyeztetõ tárgyalások a szoftvereszközökrõl az intézmények mindegyikének részvételével, megrendelés
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet 5. § (2) bekezdés
Kis értékû hardvereszközök beszerzése
27/2004. (IX. 28.) OM-rendelet 1. §
Fejlesztési terv ellenjegyzéssel történõ érvényesítése

Iskolavezetés 2005. szeptember

A
2.2
11

Jogi ismeretek

13/2004. (IV. 27.) OM-rendelet 9. § (1) bekezdés
Tag delegálása a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba
13/2004. (IV. 27.) OM-rendelet 13. § (4) bekezdés k) pontja
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Írásbeli nyilatkozat pályázat benyújtása esetén
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Mindennapi testedzés feltételeinek biztosítása

16/2004. (V. 18.) OM–GyISM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés

16/2004. (V. 18.) OM–GyISM együttes rendelet 4. § (2) bekezdés
Más iskola tornatermének rendelkezésre bocsátása
16/2004. (V. 18.) OM–GyISM együttes rendelet 4. § (5) bekezdés
Sportlétesítmény ingyenes igénybevétele
2/2005. (III. 1.) OM-rendelet 3. §
Helyi tanterv jóváhagyása értelmi fogyatékos tanulók foglalkoztatására
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet 3. § (1) bekezdés
Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására

1.2 Csak a megyei, fõvárosi közgyûlés feladat- és hatáskörei
A megyei önkormányzat azokat a feladatokat köteles ellátni,
amelyek megoldására a települési önkormányzatok nem kötelezhetõek. Törvény teheti a megyei önkormányzat feladatává
az olyan körzeti jellegû közszolgáltatás biztosítását, amely a megye egész területére, vagy nagy részére kiterjed.
Egyébként a megye irányítási funkcióját ma már mindössze
a megyei fejlesztési terv „testesíthetné” meg, melyet azonban
a megyei önkormányzat legfeljebb ajánlás formájában tehet közzé. Ez sem formai, sem tartalmi szempontból nem ad eszközt, jogosítványt a kötelezõ betartás, betartatás érdekében. A megye
nem irányít, hanem ugyanúgy szolgáltat, mint a többi közszolgáltatást végzõ önkormányzat.
A fõváros speciális helyzetének jellemzõi közül emelünk ki néhányat:
· a fõváros hazánkban betöltött különleges szerepére hívja fel
a figyelmet
· a fõvárosi önkormányzat kétszintû, a fõvárosi és a kerületi önkormányzatokból áll
· a fõváros és a kerületi önkormányzatok mind önálló feladat- és
hatáskörû önkormányzatok
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· a fõváros azokat a kötelezõ és önként vállalt feladatokat látja
el, melyek a fõváros egészét, vagy egy kerületet meghaladó részét érintik, valamint azokat, melyek az országban betöltött
különleges szerepköréhez kapcsolódnak
· a fõvárosi önkormányzat közoktatási feladat- és hatásköre különösen az, hogy gondoskodik az egynél több kerületet, illetve
a fõváros területét is meghaladó ellátási kötelezettség körében
— a középiskolai, a szakiskolai és a kollégiumi ellátásról, ha
a feladat ellátását a kerületi önkormányzat nem vállalja,
— részt vesz a közoktatási tevékenység összehangolásában,
— a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatási, nevelési és kulturális feladatok ellátásáról
A rendszerváltozást követõen a közoktatás irányítása – döntõen
a megyék szerepének átrendezésével – jelentõsen átalakult. Közjogi értelemben a megye mint területi irányítási szint megszûnt.
Azonban a részben saját maga által fenntartott iskolák, intézmények irányítási feladatait továbbra is ellátja, szakmai szolgáltató
intézményei által a területi irányításban is mind hatékonyabban
közremûködik. Ezáltal a megye a közoktatás irányításának – ha
korlátozott feladatellátással is, de – részese maradt.
A közoktatási törvény módosításával a megye funkciói – döntõen
koordinációs feladatai növekedésével – tovább gazdagodtak, megerõsödtek.
Ötv. 69–70. §
Középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás
Kt. 66. § (2) bekezdés
Szakiskola mint kötelezõ felvételt biztosító iskola
Kt. 86. § (5) bekezdés
Kisebbségi oktatás megszervezése az anyanyelvre és a népismeretre vonatkozóan
Kt. 87. § (1) és (4) bekezdés
Feladatellátási kötelezettségek
Kt. 88. § (1) bekezdés
Fejlesztési terv készítése
Kt. 88. § (10) bekezdés
Intézményi vagyon elidegenítése
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Kt. 88. § (11) bekezdés
Közoktatási intézmény megszüntetése, tulajdoni, fenntartói jog
átengedése
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Kt. 89. §
Együttmûködési megállapodások kezdeményezése
Kt. 90. § (3) bekezdés
Fogyatékos tanulók nevelését, oktatását több megyére, országrészre kiterjedõen ellátó nevelési-oktatási intézmény mûködési
(felvételi) körzetének meghatározásakor követendõ eljárás
Kt. 107. § (8) bekezdés b) pont
Szakmai ellenõrzés indítása
Kt. 119. § (1) bekezdés
Pénzalap létesítésének kezdeményezése a fõváros, megye területén mûködõ önkormányzatok közötti együttmûködési megállapodás megkötésekor
Kt. 132. § (7) bekezdés
A fejlesztési terv áttekintése, szükség esetén átdolgozása
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdés
A pedagógusok fõvárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerének létrehozása és mûködtetése
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 8. § (3) bekezdés
Együttmûködési megállapodás kezdeményezése az állandó helyettesítési rendszer mûködtetésére

1.3 Csak a megyei, fõvárosi közgyûlés és a fõvárosi kerületi
képviselõ-testület feladat- és hatáskörei
Kt. 81. § (1) bekezdés e) pont, (3) és (7) bekezdés
Közoktatási megállapodás megkötése
Kt. 86. § (3) bekezdés
Feladatellátási kötelezettségek
20/1997. (II.13.) kormányrendelet 10. § (6) bekezdés
Az állandó helyettesítési rendszer mûködésével és az igénybevétellel kapcsolatos tájékoztatás
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 7. § (4) bekezdés
Pedagógiai szakszolgálat fenntartójával megállapodás kötése
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1.4 Csak a fõvárosi kerületi, a megyei jogú városi közgyûlés,
városi, községi képviselõ-testületek feladat- és hatásköre
Kt. 65. § (2) bekezdés
Óvodai felvételi bizottság szervezése
Kt. 66. § (4) bekezdés
Beiratkozási idõszak meghatározása, közzététele
Kt. 81. § (11) bekezdés
Az egyházi jogi intézményfenntartó nyilatkozatának elfogadása
Kt. 85. § (6) bekezdés
Intézkedési terv készítésekor szakvélemény bekérése az összhang vonatkozásában
Kt. 86. § (1) és (2) bekezdés
Feladatellátási kötelezettségek
Kt. 90. § (2) bekezdés
Szakvélemény beszerzése mûködési (felvételi) körzet megállapításakor
Kt. 91. § (9) bekezdés
Utazási költségtérítés, kísérõ személy a gyermek, tanuló részére
Kt. 107. § (8) bekezdés c) pont
Szakmai ellenõrzés indítása
Kt. 132. § (7) bekezdés
Intézkedési terv készítése, megküldése a fõvárosi, megyei önkormányzat részére
20/1997. (V. 8.) MKM-rendelet 6. § (1) bekezdés
Meghirdeti az elsõ évfolyamra való kötelezõ beiratkozást

1.5 Csak a fõvárosi kerületi, városi, községi képviselõtestület feladat- és hatáskörei
Kt. 88. § (9) bekezdés
Feladatátadással kapcsolatos eljárás
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1.6 A megyei, fõvárosi közgyûlést és a fõvárosi kerületi,
a városi, valamint a községi képviselõ-testületet
megilletõ hatáskör
Kt. 90. § (4) bekezdés
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A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai,
iskolai nevelését és oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény
mûködési (felvételi) körzetének meghatározása elõtt követendõ
eljárás

1.7 A megyei jogú városi önkormányzat képviselõ-testületét
megilletõ hatáskör
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 8. § (2) bekezdés
Állandó helyettesítési rendszer

1.8 A fõvárosi közgyûlést és a fõvárosi kerületi képviselõtestületet megilletõ hatáskör
Kt. 86. § (4) bekezdés
Feladatellátási kötelezettségek

1.9 Fõvárosi kerületi képviselõ-testület hatásköre
Kt. 87. § (2) bekezdés
Feladatellátási kötelezettség

1.10 Fõvárosi közgyûlést megilletõ hatáskör
Kt. 87. § (3) bekezdés
Feladatellátási kötelezettség

2. Kisebbségi önkormányzat
2.1 A helyi és az országos szerv feladat- és hatásköre
1993. évi LXXVII. tv. 47. §
A kisebbséghez tartozók nevelésében, oktatásában való részvételi jog
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Kt. 3. § (2) bekezdés
Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása
Kt. 4. § (6) bekezdés
Költségvetési támogatás nyújtása
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Kt. 37. § (8) bekezdés
Közoktatási intézmény nyilvántartásból való törlése
Kt. 52. § (16) bekezdés
6 tanítási napból álló tanítási hét megszervezése
Kt. 60. § (3) bekezdés c) pont
Kisebbségi képviselõ delegálása az iskolaszékbe
Kt. 85. § (4) bekezdés, 1999. évi LXVIII. tv. 40. §
Egyetértési jog gyakorlása az intézkedési terv készítésekor
Kt. 88. § (3) bekezdés
Fejlesztési terv áttekintésének kérése
Kt. 102. § (4) bekezdés
Igény felmérésében való közremûködés
Kt. 102. § (10) bekezdés
Egyetértési jog fenntartó helyi önkormányzat döntése elõtt
Kt. 102. § (11) bekezdés
Egyetértési jog intézményi dokumentumok jóváhagyása elõtt,
a végrehajtás értékelésekor
Kt. 102. § (12) bekezdés
Egyetértés hiányában 9 tagú bizottság létrehozása
Kt. 107. § (4) bekezdés
Szakmai ellenõrzés megállapításait megkapja
Kt. 132. §
Ütemterv készítése a Kt. 124. § (20) bekezdésében meghatározottak szerint
Az ütemterv 15 napon belüli megküldése az OKÉV-nak
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet
Fenntartói kötelezettségek
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20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 12/A §
Intézményfenntartói feladatok
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 13. § (1)–(6) bekezdés
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Normatív hozzájárulási igény bejelentése

18

Új fenntartó esetén az eljárás szabályozása

20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 13. § (7)–(8) bekezdés

20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 14. §
Fenntartói eljárások határideje
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 16. §
Elszámolási kötelezettség (normatívák, támogatások)
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 17/B §
Az OKÉV hatósági ellenõrzése
32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet 4. §
Tanterv jóváhagyásával nyelvi elõkészítõ, 13. évfolyam engedélyezése
54/1999. (III. 31.) kormányrendelet 2. §
A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás kifizetéséhez
fedezet igénylése, biztosítása
22/1999. (VI. 09.) OM-rendelet 9. § (1) bekezdés
Elõzetes felvételi eljáráshoz egyetértési jog
159/2001. (IX. 12.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdés
Iskolaszövetkezet gazdasági társasággá való átalakulásával kapcsolatos teendõk
34/2001. (IX. 14.) OM–ISM együttes rendelet 4. § (1)–(5) bekezdés
A mindennapos testedzéssel kapcsolatos intézkedések
78/2002. (IV. 13.) kormányrendelet 2. §
Érettségi vizsgatantárgy akkreditálásának kezdeményezése, melyet legalább 276 órában kell tanítani a teljes tanulmányi idõ
alatt
78/2002. (IV. 13.) kormányrendelet 3. §
Érettségi vizsgatantárgy központi követelményként történõ kiadásának kérése
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19/2002. (V. 8.) OM-rendelet 2. §
A közoktatási intézmény épülete mikor felel meg a követelményeknek
25/2002. (V. 17.) OM-rendelet 2. §
Nem állami fenntartású kollégium fenntartója évente megállapodást köthet az Oktatási Minisztériummal a támogatásról
28/2002. (IX. 21.) OM-rendelet 12. § (1) bekezdés [módosította
a 60/2002. (XII. 19.) OM-rendelet 7. §-a]
Tantervi szakértõ véleményének beszerzési kötelezettsége a pedagógiai program módosításakor

2.2 Országos szerv feladat- és hatásköre
1993. évi LXXVII. tv. 38. § (4) bekezdés
Egyetértési jog – a felsõoktatást kivéve – a törzsanyag kialakításában
Kt. 8/A–8/B § (2) bekezdés, 93. § (1) bekezdés a) pont, 95/A §,
98. § (1) bekezdés
Országos Kisebbségi Bizottság tagjai, feladatai
Kt. 8. § (12) bekezdés
Egyetértési jog a kisebbségi nevelõ-oktató munkát érintõ kérdésekben
Kt. 81. § (10) bekezdés
Közoktatási megállapodás megkötése
Kt. 86. § (5) bekezdés
Kiegészítõ kisebbségi oktatás kezdeményezése
Kt. 88. § (12) bekezdés
Véleménynyilvánítási jog a Kt. 88. § (6)–(7) és (9) bekezdésében
meghatározott kérdésekben
Kt. 90. § (4) bekezdés
Egyetértés mûködési (felvételi) körzet meghatározásakor
Kt. 93. § (1) bekezdés b) pont
Közremûködés nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai neveléséhez,
iskolai neveléséhez és oktatásához tartozó óvodai nevelési programok és iskolai tantervek kidolgozásánál
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Kt. 94. § (1) bekezdés a) pont
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Egyetértési jog a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatása irányelve, a kerettantervek és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja kiadásakor
Kt. 94. § (5) bekezdés
Egyetértési jog a 94. § (3) bekezdés a)–c) és f) pontjaiban meghatározott kormányrendeleteknek a kormány részére történõ benyújtásakor
Kt. 97. § (2) bekezdés f) pont
Négy-négy tag delegált képviselõje a Közoktatás-politikai Tanácsnak
Kt. 107. § (8) bekezdés a) pont
Szakmai ellenõrzés indításának lehetõsége
Kt. 122. § (11) bekezdés
Kisebbségi kiegészítõ oktatást biztosító iskola létesítése. Utazópedagógus-hálózat mûködtetése. Megállapodás a fenntartóval
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdés
Véleményt nyilvánít a részletes érettségi vizsgakövetelmények kiadása elõtt
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 7. § (6) bekezdés
Véleményt nyilvánít akkreditált vizsgatantárgyakkal kapcsolatban
22/2001. (VII. 18.) OM-rendelet 1. § (1) bekezdés e) pont
Hallgatói sport- és kulturális normatíva
58/2002. (XI. 29.) OM-rendelet 2. §
Vendégtanulói jogviszony keretében megszervezett kisebbségi iskolai nevelés, oktatás

2.3 A helyi szerv feladat- és hatásköre
Kt. 46. § (1) bekezdés
Együttmûködés a helyi önkormányzattal az oktatásra irányuló
igények felmérésében, az oktatás megszervezésében
Kt. 47. §
Oktatási intézmény átvétele más szervtõl az addigi elért színvonal biztosításával
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Kt. 88. § (1) bekezdés
Feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terv
elkészítése
Kt. 88. § (12) bekezdés
Egyetértési jog gyakorlása a Kt. 88. § (6)–(7) és (9) bekezdésében
meghatározott döntések meghozatalakor
Kt. 90. § (4) bekezdés
Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelését,
oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény mûködési körzetének meghatározása
Kt. 102. § (3) bekezdés
Közoktatási intézmény megszüntetése, átszervezése, feladatváltozás, költségvetés meghatározása, módosítása
Kt. 107. § (8) bekezdés c) pont
Szakmai ellenõrzés indításának lehetõsége
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 17. § (1) bekezdés
Érettségi vizsga elõkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel kísérése
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 57. § (3) bekezdés
Törvényességi ellenõrzés kezdeményezése az iskola fenntartójánál, illetve egyéb intézkedések megtételének kezdeményezése az
országos vizsgaközpontnál

3. A polgármester közoktatással kapcsolatos
feladat- és hatásköre
3.1 A városi és községi polgármester közoktatással
kapcsolatos feladat- és hatásköre
Kt. 91. § (7) bekezdés a) pont
Segítség a szülõnek gyermeke iskolai elhelyezéséhez és utaztatásához, ha a településen nem mûködik a tankötelezettség végéig
nevelõ és oktató iskola
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3.2 A fõvárosi kerületi, a megyei jogú városi, városi,
a községi polgármester közoktatással kapcsolatos
feladat- és hatásköre
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 14. § (4) bekezdés
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Intézkedik a megfelelõ intézmény rendelkezésre állásáról, utazó
szakember biztosításáról

22
4. A jegyzõ feladat- és hatásköre
4.1 A megyei, fõvárosi fõjegyzõ, a fõvárosi kerületi,
a megyei jogú városi, a városi, a községi jegyzõ
feladat- és hatáskörei
Kt. 37. § (2)–(3) és (6)–(7) bekezdés, 1998. évi XC. tv. 87. § (2) bekezdés
Nyilvántartásba vétel
Kt. 79. § (1) és (3) bekezdés
Mûködési engedélyek kiadása
2004. évi CXXXV. tv. 91. § (10) bekezdés
A mûködési engedély kiadásának feltételei, megtagadása, vizsgálati szempontjai
Kt. 79. § (4) bekezdés a) és b) pont, valamint (6) bekezdés
Mûködési engedély kiadásának megtagadása
Kt. 80. § (1)–(5) bekezdés, valamint 82. § (1) bekezdés
Törvényességi ellenõrzés és mûködés felfüggesztése
Kt. 80. § (6) bekezdés
Normatív állami hozzájárulás folyósításának felfüggesztése
Kt. 82. § (1) bekezdés
Ellátja a törvényességi ellenõrzést a nem helyi önkormányzati
pedagógiai szakszolgálat vonatkozásában
Kt. 83. § (4) bekezdés
Másodfokú döntési jogkörök
Kt. 91. § (4) bekezdés
A közoktatás információs rendszerének mûködtetésében való
közremûködés
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Kt. 91. § (4) bekezdés a) pont
Mérési, értékelési feladatok szervezése
Kt. 91. § (4) bekezdés b) pont
A 83. § (4) bekezdésében felsorolt kérelmek elbírálása
Kt. 91. § (4) bekezdés c) pont
Az alapmûveltségi vizsga elõkészítése, megtartása
Kt. 91. § (4) bekezdés d) pont
Nyilvános pályázati eljárás elõkészítése
Kt. 91. § (4) bekezdés f) pont
Tanuló- és gyermekbalesetek megelõzése, baleseti jegyzõkönyvek
Kt. 91. § (6) bekezdés
Szakértõ, illetve a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény igénybevétele
Kt. 102. § (10) bekezdés
Telephely változásának engedélyezése szorgalmi idõben
Kt. 113. §
Okiratok hitelesítése
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. § (4) bekezdés
A magasabb vezetõi beosztás nyilvános pályáztatása
11/1994. (VI. 08.) MKM-rendelet 35. § (3) bekezdés és 30/2004.
(X. 28.) OM-rendelet 17. § (1) bekezdés
Intézmény mûködésének megkezdéséhez szükséges feltételek
vizsgálata
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 35. § (7) bekezdés
Munkaterv alapján végzett ellenõrzési feladatok
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 35. § (8) bekezdés
Megállapítja határozatban az intézmény megszûnését, elrendeli
a nyilvántartásból való törlését
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 7. § (9) bekezdés
A nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény megszûnésének megállapítása, törlése a nyilvántartásból
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 26. § (4) bekezdés
Tájékoztató megküldése az illetékes szakértõi és rehabilitációs
bizottság részére
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20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 14. § (8) bekezdés
Határozatok megküldése az OM részére
22/1999. (VI. 09.) OM-rendelet 11. §

A
2.2

Felvételi vizsgák idõpontjainak meghatározása

24

Értesítés a nyilvántartásból való törlésrõl az intézmény megszûnésekor

196/1999. (XII. 21.) kormányrendelet 1. § (7) bekezdés

4.2 Csak a megyei és a fõvárosi fõjegyzõ feladat- és hatásköre
Kt. 13. § (4) bekezdés
Szakmai vizsga törzslapjának nyilvántartása és megõrzése
Kt. 82. § (2) bekezdés
Engedély a korai fejlesztés és gondozás ellátásához
Kt. 82. § (5) bekezdés
Fenntartói törvényességi ellenõrzés ellátása
Kt. 91. § (1) bekezdés b) pont
Rendkívüli szünet elrendelésének kezdeményezése
Kt. 91. § (3) bekezdés
A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények jegyzékének elkészítése és vezetése
Kt. 132. § (9) bekezdés
Az érettségi vizsga szervezésével és az érettségi vizsgával összefüggõ jogorvoslati kérelmek elbírálása
10/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet 37. § (3) bekezdés
Bizonyítványmásolat kiállítása
10/1994. (V. 13.) MKM-rendelet 13. § (7) bekezdés
Nem helyi önkormányzat által fenntartott pedagógiai intézet
megszûnésének megállapítása, törlése a nyilvántartásból
10/1994. (V. 13.) MKM-rendelet 13. § (6) bekezdés
Munkaterv szerint végzett törvényességi ellenõrzések
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 7. § (7) bekezdés
Engedélyezi a feladatellátásban való közremûködést a korai fejlesztés és gondozás, illetve a fejlesztõ felkészítés feladataiban
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14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 7. § (8) bekezdés
Ellenõrzési feladatok a Kt. 82. §-ának (1) bekezdése szerint
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 7. § (10) bekezdés
Nem önkormányzati fenntartású, nem közoktatási intézményekben ellátott korai fejlesztés és gondozás törvényességének ellenõrzése
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 12. § (1) bekezdés, 310/2004.
(XI. 13.) kormányrendelet 7. §
Közremûködés az információs rendszer létrehozásához és mûködtetéséhez szükséges adatok, információk gyûjtésében, feldolgozásában, az információs rendszerbe történõ bevitelében
26/2001. (VII. 27.) OM-rendelet 5. § (3) bekezdés
Szakmai vizsga felfüggesztése, ha a titoktartásra és az õrzésre
vonatkozó szabályokat megszegték
26/2001. (VII. 27.) OM-rendelet 37/A § (3) bekezdés
Nemzeti Szakképzési Intézetnek bizonyítvány-másodlat, pótbizonyítványról készített másolat megküldése
26/2001. (VII. 27.) OM-rendelet 37. § (6) bekezdés
Bizonyítványmásolat kiállítása a vizsgaszervezõ jogutód nélküli
megszûnése esetén, illetve ha a vizsgaszervezõ iratai megsemmisültek
26/2001. (VII. 27.) OM-rendelet 37. § (10) bekezdés
Bizonyítványon hibás bejegyzések javítása, bizonyítványok cseréje névváltozás esetén

4.3 Csak a megyei jogú városi jegyzõ, a fõvárosi kerületi,
a városi, községi jegyzõ feladat- és hatásköre
Kt. 7. § (2) bekezdés
Tankötelezettség teljesítésének módja
Kt. 30. § (4) bekezdés
A szülõ kötelezése, hogy gyermekével jelenjen meg szakértõi vizsgálaton, illetve a szakértõi vélemény alapján gyermekét a megfelelõ nevelési-oktatási intézménybe írassa be
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Kt. 30. § (6) bekezdés
A szülõ kötelezése, hogy gyermeke részére a szakértõi véleményben meghatározottak szerint biztosítsa a fejlesztõ felkészítésben
való részvételt
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Kt. 91. § (5) bekezdés
A nem helyi önkormányzatok által fenntartott óvodai és általános iskolák nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból való törlésével, továbbá a mûködés megkezdésének engedélyezésével, az
engedély visszavonásával kapcsolatban hozott jogerõs határozata egy példányának megküldése a fõjegyzõnek
Kt. 91. § (7) bekezdés b) pont
Az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítõ
foglalkozással kapcsolatos jogkörök
Kt. 91. § (8) bekezdés
Rendkívüli szünet elrendelésének kezdeményezése
Kt. 108. § (3) bekezdés
Igazolás külföldön létesített tanulói jogviszonyról
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 21. § (4) bekezdés
A gyermek, a tanuló folyamatos figyelemmel kísérésének az elrendelése
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 1. § (4) bekezdés
Pedagógusigazolvány kiállítása nyugdíjas pedagógus részére
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 15. § (1) bekezdés
Államigazgatási eljárás keretében történõ határozat tankötelezettség teljesítésérõl
16/1998. (IV. 08.) MKM-rendelet 11. § (1) bekezdés
Nyilvántartás vezetése a gyermekekrõl és a tanköteles korú tanulókról
16/1998. (IV. 08.) MKM-rendelet 23. §
Intézmény mûködésének megkezdéséhez szükséges feltételek
vizsgálata
1998. évi XC. tv. 86. § (6) bekezdés
Alapfokú mûvészetoktatási intézmény iratainak megküldése a fõjegyzõnek
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4.4 A megyei, fõvárosi fõjegyzõ és a megyei jogú város
jegyzõje hatásköre
Kt. 91. § (2) bekezdés b) pont
A közoktatási információs rendszer mûködtetése
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 14. § (4) bekezdés
Intézkedik, hogy az utazószakember-hálózatból a szakemberek
rendelkezésre álljanak
24/1997. (VI. 05.) MKM-rendelet 11. § (3) bekezdés
Alapmûveltségei vizsgát tartó iskola kijelölése
24/1997. (VI. 05.) MKM-rendelet 13. § (1) bekezdés
Az alapmûveltségivizsga-bizottság elnökének megbízása
24/1997. (VI. 05.) MKM-rendelet 18. § (2) bekezdés
Központi vizsgatételeket tartalmazó feladatlapok átadása
24/1997. (VI. 05.) MKM-rendelet 51. § (1) bekezdés
Az alapmûveltségi vizsga törvényességének kérdésében a miniszter megkeresése
24/1997. (VI. 05.) MKM-rendelet 51. § (1) bekezdés
Alapmûveltségi vizsgán végzett munkáért járó díjazással kapcsolatos feladatok
24/1997. (VI. 05.) MKM-rendelet 51. § (2) bekezdés
Intézkedés az alapmûveltségi vizsga törvényes lefolytatására
24/1997. (VI. 05.) MKM-rendelet 51. § (3) bekezdés
Törvényességi ellenõrzés kérése a fenntartónál az iskola mûködésével kapcsolatban
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. § (4) bekezdés
Érettségi vizsga szeptemberben–októberben
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 12. § (11) bekezdés a) pontja
A vizsgabizottság elnökének megbízása
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 13. § (1) bekezdés
A vizsgabizottság elnökének megbízása
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 13. § (4) bekezdés
Kérdezõtanár megbízása

Iskolavezetés 2005. szeptember

A
2.2
27

Jogi ismeretek

100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 32. § a) pont
Az emelt szintû érettségi vizsga általános vizsgakövetelményeire
épülõ vizsgatantárgyak szóbeli tételeinek elkészítése, átadása
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100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 57. § (1) bekezdés
Tennivalók az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztetõ esemény esetén
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 57. § (2) bekezdés
Az érettségi vizsga törvényes lefolytatásának biztosítása céljából
hozandó intézkedések
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 59. § (3) bekezdés
A vizsgabizottság elnökének tájékoztatása törvényességi kérelem
tárgyában

4.5 A fõvárosi fõjegyzõ és a fõvárosi kerületi, a megyei jogú
városi, a városi, valamint a községi jegyzõ hatásköre
Kt. 91. § (4) bekezdés e) pont
Az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság tájékoztatása arról, hogy melyik az az intézmény, amelyik rendelkezik a fogyatékos gyermek, tanuló különleges gondozásának ellátásához szükséges feltételekkel

5. A közoktatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket megállapító jogszabályok jegyzéke
1993. évi LXXVI. tv.
A szakképzésrõl
1993. évi LXXIX. tv.
A közoktatásról (módosította: 2004. évi CXXXV. törvény)
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
20/1997. (II. 13.) kormányrendelet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
[módosította: 310/2004. (XI. 13.) kormányrendelet]

Iskolavezetés 2005. szeptember

Jogi ismeretek

100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet
A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl
159/2001. (IX. 12.) kormányrendelet
Az iskolaszövetkezetekrõl
78/2002. (IV. 13.) kormányrendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és más, a közoktatást érintõ
kormányrendeletek módosításáról
10/1994. (V. 13.) MKM-rendelet
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl és
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremûködés feltételeirõl
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl [módosította:
30/2004. (X. 28.) OM-rendelet]
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet
A képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról
23/1997. (VI. 4.) MKM-rendelet
A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról
24/1997. (VI. 5.) MKM-rendelet
Az alapmûveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
26/1997. (VII. 10.) MKM-rendelet
A két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és
a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
10/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl
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42/1999. (X. 13.) OM-rendelet
Az Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási névjegyzékrõl és
a szakértõi tevékenységrõl
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28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet
A kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
26/2001. (VII. 27.) OM-rendelet
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl
13/2004. (IV. 27.) OM-rendelet
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról
16/2004. (V. 18.) OM–GyISM együttes rendelet
Az iskolai sporttevékenységrõl
2/2005. (III. 1.) OM-rendelet
A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
3/2005. (III. 1.) OM-rendelet
A közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történõ beszerzések igénylési rendjérõl
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Szigorúan bizalmas!
A
2.3

A közalkalmazotti alapnyilvántartás

1
Háziné dr. Varga Mária

Az utóbbi idõkben történt módosítások egyike során új fejezettel egészült ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.). A Kjt. immáron rendelkezik a közalkalmazotti nyilvántartás szabályairól. Írásunkban ezt a témát járjuk körül,
érintve az ezzel szorosan összefüggõ adatvédelmi kérdéseket is.
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1. Bevezetés

A
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1999. június 21-tõl a munkáltatónak közalkalmazotti nyilvántartást kell vezetnie az általa foglalkoztatott közalkalmazottakról. Több munkáltató késedelmesen értesült e törvényi
kötelezettségrõl. Ennek oka vélhetõen az lehet, hogy a közalkalmazotti nyilvántartás bevezetésre a közterület-felügyeletrõl
szóló 1999. évi LXIII. törvény hatálybaléptetõ rendelkezései
között került sor.
Az utóbbi évek gyakorlatává vált, hogy egy törvényben több törvényt módosítanak.
Példa:
Az elsõ ilyen, nagy visszhangot kiváltott törvénymódosítás a Bokroscsomag volt, amelyet Alkotmánybíróság elõtt is megtámadtak. Az Alkotmánybíróság kimondta: az, hogy egy törvény több törvényt is módosít,
önmagában nem alkotmányellenes.

Az esetek döntõ többségében a címbõl lehet következtetni arra,
hogy a normaszöveg mely jogterületre vonatkozó rendelkezéseket érint. Esetünkben ez nem mondható el.
Példa:
Itt emlékeztetnénk arra, hogy a három napos – orvosi igazolás nélkül igénybe vehetõ – betegszabadság eltörlésérõl sokan csak a sajtóból értesültek, és
a legjobb tudásukat összeszedve sem találták az ide vonatkozó törvényi
passzust. Ezen persze egy csöppet sem lehet csodálkozni, hiszen a Munka
törvénykönyve 137. § (2) bekezdése második mondatának hatályon kívül
helyezésérõl az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény záró
rendelkezési között elhelyezett 207. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplõ második francia bekezdés intézkedett.

Mindezekre azért hívjuk fel a figyelmet, mert a jogalkotás mechanizmusának változása magával kell, hogy hozza a jogalkalmazói
szokások változását is. Nem elégséges tehát a Magyar Közlöny
címoldalának áttanulmányozása, hanem érdemes bele-bele olvasni az ott megjelentetett jogszabályokba is!

2. Az adatvédelemrõl általában
A közalkalmazotti nyilvántartásról szóló rendelkezés bevezetése
elõtt is vezettek nyilvántartást a munkáltatók az általuk foglalkoztatott közalkalmazottakról. Adatvédelmi szempontból azért
mégis jelentõs a változás, mert most egységes, összehasonlítha-
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tó, akár országosan is értékelhetõ adatbázis keletkezik, ami önmagában természetesen nem baj, sõt kifejezetten hasznos, mert
a kormányzati tervezõ munkát jelentõsen segíti.
Ugyanakkor fokozottabb figyelmet kell fordítani a személyes
adatok védelmére, hiszen egyre több helyen gyûjtenek, tárolnak
egyre szélesebb körre kiterjedõen adatokat. Ez a nagy mennyiségû – esetenként akár egymással összeköthetõ – adathalmaz az
ember személyiségi jogait sértheti, ha például az adatbázisokat
az abban szereplõk hozzájárulása nélkül kötik össze. De ugyanígy személyiségi jogot sérthet, ha úgy tartanak nyilván valakirõl
adatot, hogy arról nem tud, illetve az adatokat nem kontrollálhatja, s így fennáll annak a veszélye, hogy téves, hibás adatokat
tartanak nyilván róla. Közalkalmazotti nyilvántartás esetében ez
például a közalkalmazott elõmenetelére lehet hátrányos.
Az adatvédelemnek – tekintettel annak kiemelt voltára – több törvényi garanciája is van.

2.1 Az Alkotmány
1989 óta „A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog”.1 A személyes
adatok védelmének jelentõségét mutatja, hogy az Alkotmány szerint az errõl szóló törvény elfogadásához a jelenlévõ országgyûlési
képviselõk kétharmadának igenlõ szavazata szükséges.
A személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog alkotmányos
alapjog.
Az Alkotmány 1989. évi módosítása tette le az adatvédelem jogi
alapkövét. Az Alkotmánybíróság ezt követõen több alkalommal
foglalkozott e kérdéskörrel.2

2.2 Az adatvédelem törvényi szabályai
A személyes adatok védelméhez való alkotmányos jog végrehajtására több törvényi rendelkezés született.

1
2

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
„Alapvetõ jogok és kötelességek” címû fejezetének 59. §-a.
Az érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk a 2/1990.(II.18.) AB és a 15/1991.
(IV.13.) AB határozatokat.
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A személyes adatok védelmérõl szóló törvény

A
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A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény deklarált célja annak biztosítása, hogy személyes adatával – törvényi keretek között – mindenki maga rendelkezhessen. A törvény szerint személyes
adat a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba
hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata a meghatározott természetes személlyel helyreállítható.
A törvény meghatározza a különleges adat fogalmát is, amelynek
kezelésére speciális szabályokat állapít meg. (Tekintve, hogy
a munkáltató – fõszabályként – különleges adatot nem kezel, ennek ismertetésétõl eltekintünk.)
A törvény különféle – adattal kapcsolatos – fogalommeghatározásokat tartalmaz. Ezek a következõk:
· adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes
adatok gyûjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala és törlése; adatkezelésnek minõsül az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
· adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletek, technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl;
· adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetõleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg;
· adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.
A Kjt. hatálya alá tartozó szervek esetében a munkáltató
az adatkezelõ, s mint ilyen az adatkezelést is õ végzi, és
azért õ felelõs.
Az adatvédelmi törvény kimondja, hogy kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelés célját, feltételeit, valamint az adatkezelõt az
adatkezelést elrendelõ törvény határozza meg. Esetünkben ez
a törvény a Kjt., amely meghatározza, hogy a munkáltató az
adatkezelõ, tehát valamennyi, az adatkezelõre vonatkozó rendelkezés vonatkozik rá.
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A Polgári Törvénykönyv
A számítógéppel vagy más módon történõ adatkezelés és adatfeldolgozás a személyhez fûzõdõ jogokat nem sértheti.1 A nyilvántartott adatokról tájékoztatást – az érintett személyen kívül –
csak az arra jogosult szervnek vagy személynek lehet adni.2
A Polgári Törvénykönyv rendelkezik arról is, hogy ha a nyilvántartásban szereplõ valamely tény vagy adat nem felel meg a valóságnak, az érintett személy (esetünkben a közalkalmazott) a valótlan tény vagy adat helyesbítését követelheti.
A Munka Törvénykönyve
A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) az eddig ismertetett jogszabályi rendelkezésekre alapítva rendelkezik az adatvédelemmel kapcsolatban. Az Mt.
3-ának (2) bekezdése – amely a Kjt. 3. §-a értelmében a Kjt. hatálya alá tartozókra is alkalmazandó – kimondja, hogy a munkáltató a munkavállalóra (közalkalmazottra) vonatkozó tényt,
adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben
meghatározott esetben, vagy a munkavállaló (közalkalmazott) hozzájárulásával közölhet.
Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók közötti áthelyezés esetén
nincs akadálya annak, hogy a munkáltató az alapnyilvántartás
valamennyi adatát átadja az új munkáltatónak mint harmadik
személynek.
Ugyanakkor megítélésünk szerint a Kjt. 25/A. §-ának alkalmazása során az adatok nem adhatók át.
Ha ugyanis a munkáltató fenntartója nem állami szervnek vagy
nem helyi önkormányzatnak adja át a fenntartói jogát, akkor
a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszûnik, s még
ha vállalja is a továbbfoglalkoztatást, a továbbiakban rá már nem
a Kjt., hanem az Mt. szabályai az irányadóak. A személyes adatokról való rendelkezés szabadsága alapján természetesen a volt
közalkalmazott hozzájárulhat a közalkalmazotti alapnyilvántartás teljes adatkörének átadásához.

1
2

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1954. évi IV. törvényben foglaltak alapján.
Errõl bõvebben lásd a 2.3, a Betekintés a közalkalmazotti alapnyilvántartásba c. fejezetet.

Iskolavezetés 2000. április

A
2.3
5

Jogi ismeretek

Az új munkáltatónak természetesen szüksége van néhány fontos, a közalkalmazott korábbi közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó adatára. Ezeket törvényesen megkaphatja közalkalmazotti igazolás formájában.1
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Az Mt. értelmében a munkavállalóra (közalkalmazottra) vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú
felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
A munkavállalótól (közalkalmazottól) csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhetõ, illetve vele
szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható,
amely személyiségi jogait nem sérti és a munkaviszony
(közalkalmazotti jogviszony) létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat.2

3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás
3.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
A Kjt. III. Részének VIII. fejezetéhez kapcsolódóan a Kjt. 4. számú
melléklete meghatározza a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörét. Ez egyben azt is jelenti, hogy a nyilvántartott adatok köre –
törvény eltérõ rendelkezése hiányában – nem bõvíthetõ.
Nem képezheti a közalkalmazotti nyilvántartás részét
például a faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai
hovatartozásra, politikai véleményre, vallásra, de akár
csak hobbira vonatkozó adat.
Ugyanakkor ha például a közalkalmazott önkéntes nyugdíjpénztár tagja, s a munkáltató külön juttatásként bizonyos összeggel
hozzájárul a tagdíjhoz, akkor a közalkalmazottról az az adat,
hogy melyik nyugdíjpénztár tagja, nyilvántartható. Ugyanígy jogosult tudni a magánnyugdíjpénztárra vonatkozó adatokat is a
munkáltató, hiszen törvényi kötelessége, hogy a járulékot oda
utalja.
Mint azt korábban láttuk, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés is személyes adat, tehát adatvéde-

1
2

Lásd Kjt. 36. §-át.
Ugyancsak adatvédelmet segítõ szabály az Mt. 77. §-a, amelyet a Kjt.
24. §-a alkalmazni rendel.
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lem alatt áll. Ilyen lehet a munkából való távollétek elemzésébõl
létrejött adat, amelybõl a munkáltató például következtetést
vonhat le a közalkalmazott egészségi állapotára. A korábban hivatkozott adatvédelmi törvény egyébként az egészségi állapotra vonatkozó adatot különleges adatnak minõsíti.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás tételes adatköre megtalálható a Kjt. 4. sz. mellékletében.

3.2 Az adatkezelés mint munkáltatói feladat
Mint azt korábban láttuk, a közalkalmazotti alapnyilvántartás
vonatkozásában a munkáltató az adatkezelõ, s mint ilyennek figyelemmel kell lennie az adatvédelmi törvény azon rendelkezésére, mely szerint személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Valamennyi – a Kjt. által nyilvántartani engedett – adat
csak a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ jog és kötelezettség érvényesítése céljából használható fel.
A személyiségi jogok védelme érdekében – figyelemmel a bevezetõben
írt veszélyekre – a Kjt. elrendeli, hogy a munkáltató közalkalmazotti alapnyilvántartási rendszere más adatrendszerrel nem kapcsolható össze. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe
tartozó adatok kezelésére a Kjt. jogosítja fel a munkáltatót.
A munkáltató mint adatkezelõ felelõs azért, hogy az adatfeldolgozónak (legyen az akár természetes személy – például a munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazott –, akár valamilyen
szervezet) az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok betartásával adjon utasítást.
A munkáltató mint adatkezelõ köteles gondoskodni az adatbiztonságról. Az adatvédelmi törvény elõírja, hogy
· az adatkezelõ köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, s
egyúttal
· köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
· kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásához szükségesek.
Tekintve, hogy az adatkezeléssel összefüggésben keletkezett kár
polgári peres úton érvényesíthetõ, a munkáltatónak is érdeke,
hogy az adatkezelést a szabályok betartásával végezze.
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Tudni kell, hogy – tevékenységi körében – az adatfeldolgozó is
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

Önkontroll!

A
2.3

Mit kell még tudnia a munkáltatónak az adatok kezelésérõl és
védelmérõl?

8

o A munkáltató az adatot csak a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ jog és kötelezettség érvényesítése céljából
használhatja fel.
o A közalkalmazottat tájékoztatni kell arról, hogy az adatnyilvántartás a Kjt. erejénél fogva kötelezõ.
o A közalkalmazottat tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy ki az adatkezelõ, illetve adatfeldolgozó.
o Az adatokba való betekintés csak a törvény elõírásai szerint engedélyezhetõ. Az érintett minden adatához hozzáférhet, de egyéb esetekben csak a Kjt-ben meghatározottak ismerhetik meg az adatokat.


o A közalkalmazott engedélyével további adatok is megismertethetõk harmadik személlyel.
o A munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve és besorolása szabadon közzé tehetõ, közérdekû adat. A törvény erejénél fogva a közérdekûnek minõsített adat bárki
által hozzáférhetõ.
o Azt is vizsgálni kell, hogy az adat megismerése a Kjt.-ben
megjelölt általános vagy speciális célból történik-e.

3.3 Betekintés a közalkalmazotti alapnyilvántartásba
A közalkalmazott elõzetes hozzájárulása és beleegyezése nélkül
nyilvánosságra hozható
· a munkáltató megnevezése,
· a közalkalmazott neve és
· besorolása.
Alapvetõen személyes adatnak minõsül ugyan a név és a besorolás, de az adatvédelmi törvény lehetõvé teszi, hogy törvény ettõl
eltérõen rendelkezzen. A Kjt. az itt jelzett adatokat közérdekûnek
1

Errõl lásd a 3.3, a Betekintés a közalkalmazotti alapnyilvántartásba
címû fejezetet.
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minõsíti, s ezért azok – a közérdekû adatokra vonatkozó rendelkezések szerint – szabadon nyilvánosságra hozhatók.
Az a közalkalmazott, akire a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai vonatkoznak, korlátozás nélkül betekinthet adataiba.
Az elõbb ismertetett, közérdekûnek minõsített adatokon túl a Kjt.
tételesen felsorolja, hogy kik tekinthetnek be az adatokba. A Kjt. általános szabályként írja elõ, hogy a betekintésre jogosultak a rájuk
vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából
ismerhetik meg a személyazonosításra is alkalmas adatokat.

Figyelem!
Ki jogosult az adatokba való betekintésre?
ß a közalkalmazott felettese
ß a közalkalmazott minõsítését végzõ vezetõ
ß feladatkörének keretei között a törvényességi ellenõrzést végzõ szerv
ß a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy
ß munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság
ß a közalkalmazott ellen indult büntetõeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság
ß a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül
ß az adóhatóság
ß a társadalombiztosítási igazgatási szerv
ß az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv
ß a munkavédelmi szerv

Egyéb esetekben nem lehet a betekintést engedélyezni, illetve adatot átadni!
Nem lehet például szabálysértési eljárással összefüggésben adatokat átadni, illetve a betekintést biztosítani sem önkormányzatnak, sem a rendõrségnek, sem bíróságnak, sem egyéb szabálysértési ügyben eljáró hatóságnak. A Kjt. tételes engedélyének
hiányában a munkáltató fenntartója sem ismerheti meg a védett
körbe tartozó adatokat. A fenntartó hivatkozhat ugyan arra, hogy
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jogos gazdasági érdeke fûzõdik a közalkalmazottak adatainak
megismeréséhez, de bármilyen tervezési, szervezési, végrehajtási
tevékenységet el tud látni úgy, ha az adatokat személyazonosításra nem alkalmas módon bocsátják rendelkezésére.
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A betekintésre jogosultság az adatok átvételére is jogosít.
Az így átvett adatok tekintetében az átvevõt is terhelik
az adatvédelmi kötelezettségek.

3.4 A közalkalmazott jogai
A közalkalmazottat az adatvédelemmel összefüggésben széleskörû jogosítványok illetik meg. Mindenekelõtt jogosult arra, hogy
a róla kezelt (gyûjtött, felvett, tárolt, feldolgozott, hasznosított,
továbbított, nyilvánosságra hozott) adatokat megismerhesse.
Ez a megismerési jog természetesen nem csak a közalkalmazotti
alapnyilvántartás adatkörébe tartozó, hanem valamennyi más –
jogszabály alapján, vagy a közalkalmazott engedélye alapján vezetett – adatra is vonatkozik.
A közalkalmazott tájékoztatást kérhet adatai kezelésérõl. Az adatkezelésbe minden mozzanat beletartozik.

Önkontroll!
Mirõl kérhet tájékoztatást a közalkalmazott?
o a munkáltató által kezelt adatairól
o a munkáltató által megbízott adatfeldolgozó útján feldolgozott adatairól
o az adatkezelés céljáról
o az adatkezelés jogalapjáról
o az adatkezelés idõtartamáról
o ha van: az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl, székhelyérõl
o ha van ilyen, akkor az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl
o arról, hogy kik kapták vagy kapják meg adatait
o arról, hogy milyen célból adták vagy adják át adatait

A munkáltató mint adatkezelõ a kért tájékoztatást köteles megadni. A tájékoztatást a kérelem benyújtását követõ legrövidebb idõn belül, legfeljebb azonban harminc napon belül írás-
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ban meg kell adni. A tájékoztatást csak akkor lehet megtagadni,
ha azt törvény teszi lehetõvé. A tájékoztatás megtagadását indokolni kell.
A tájékoztatás egyébként ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó
évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelõhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben – a munkáltató
döntésétõl függõen – költségtérítés állapítható meg. E költségtérítés összege a ténylegesen felmerült költséget nem haladhatja meg.
Az ismételt adatkérés miatt megállapított költségtérítés a közalkalmazottnak visszajár, ha
· az adatkérés nyomán közölt adatot jogellenesen kezelték (ez lehet például olyan adat, amelynek kezelésére a munkáltató
nem jogosult1), vagy
· a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Ha a közalkalmazott úgy ítéli meg, hogy téves adatot kezelnek
róla, akkor helyesbítést kérhet. A valóságnak nem megfelelõ
adatot a munkáltató köteles helyesbíteni. A helyesbítésrõl az
érintett közalkalmazottat, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek az adatot korábban adatkezelés céljára továbbították.
A közalkalmazott jogainak megsértése esetén a munkáltató mint
adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. Az ilyen per nem minõsül
munkaügyi jogvitának, arra az általános szabályok az irányadóak. A perre az a bíróság illetékes, amelyiknek a területén van az
adatkezelõ székhelye.
Adatkezeléssel összefüggõ jogsértés lehet, ha a munkáltató nem
adja meg az elõzõekben ismertetettek szerint a tájékoztatást, illetve nem tesz eleget helyesbítési kötelezettségének. Ha a bíróság
helyt ad a kérelemnek, akkor kötelezi a munkáltatót a tájékoztatás megadására, vagy a helyesbítés elvégzésére.
Az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével
vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. A közalkalmazottal szemben a munkáltató viseli a kártérítési felelõsséget
akkor is, ha a kárt az adatfeldolgozó okozta.
Más kérdés, hogy az adatkezelõ és az adatfeldolgozó között milyenek a felelõsségi viszonyok. Ez a közalkalmazottat nem érinti.
A munkáltatóknak azonban mint adatkezelõknek különös gon1

Erre lásd a 3.1, A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre c. fejezet
felsorolását.
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dossággal indokolt eljárni az adatfeldolgozó kiválasztásakor, tekintettel a fenti szigorú szabályra.
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A kártérítés alapja nem csupán az elmaradt haszon (például kiesõ
jövedelem) lehet. A közalkalmazott adott esetben nem vagyoni kártérítést is követelhet, ha például arra nem jogosult harmadik személy a munkáltató adatbázisából megtudta, hogy a közalkalmazott fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
Összegezés
A közalkalmazott
·
·
·
·
·

megismerheti a róla kezelt adatokat,
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
élhet a bírósági jogérvényesítés lehetõségével,
kártérítést követelhet.
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A diák is ember
A tanuló mint jogalany

A
4.1

dr. Bíró Endre

1

Egy gyermekintézmény vezetőjének tudnia kell, hogy a gyermek
teljes jogalany. Az életkorából adódó korlátozottsága nem jogainak terjedelmében, hanem teljes körű jogai érvényesítésének
módjában jelenik meg.
E fejezet a jogképesség és cselekvőképesség témakörét, a gyermek
jogi helyzetének különlegességeit, az iskolai diákpanasz jogintézményét és ezek kezelésének módjait tárgyalja.
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Jogi helyzetét tekintve az iskolai tanuló egy személyben

A
4.1
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

állampolgár,
gyerek,
jogalany,
panaszos,
társadalmi szervezet tagja,
diákönkormányzati tisztségviselő,
sértett vagy elkövető, illetve tanú,
károsult és károkozó,
a közigazgatásban ügyfél,
a polgári jogban jogosult.

E jogi sokszínűség az élet sokszínűségéből fakad. Fontos látnunk,
hogy a jog a gyermekkel nagyrészt ugyanolyan variációkban
találkozik, mint a felnőttel. A diákpanasz kezelési módjainál
külön fejezetbe gyűjtöttük a kötelező jogszabályi előírásokat és
a saját elhatározáson múló, lehetséges módszereket.

1. Jogképesség és cselekvőképesség
Az Alkotmány minden magyar állampolgárnak jogegyenlőséget biztosít.
Ennek egyik vetülete, hogy minden ember — életkorra, nemre,
fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül
— jogképes, azaz jogai és kötelezettségei vannak.
A gyermek tehát nem fél- vagy kétharmad-jogalany, hanem
ugyanúgy teljes jogképességgel rendelkezik, mint mindenki más.
Jogai megszerzését és gyakorlását jogszabályok biztosítják. A jog
tartalmát a jogszabály rögzíti, ebben lehet a jogalkotás tárgyának
vagy személyi hatályának meghatározásával a szabályozás életkor szerinti differenciálását elvégezni. Ebből következik, hogy a
gyermeket mindazon jogok megilletik és mindazon kötelezettségek terhelik, amelyek esetén az életkorra való tekintettel a jogszabály kivételt nem tesz.
Kétféle kivétel lehetséges:
• A jogalkotó kiveszi a jogszabály személyi hatálya alól a meghatározott életkor alatti jogalanyokat (választójog, házasság,
munkajog).
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• A jogalkotó éppen életkori sajátosságok miatt speciális szabályozásban biztosítja a gyerekek jogainak érvényesítését (gyermekvédelem, büntetőjog, családjog).
Az életkornak csak a jogszabály által meghatározott esetekben van szerepe a jogok és kötelezettségek tartalmát illetően.
Csak abban az esetben illeti meg kevesebb (más) jog a gyereket, vagy terheli kevesebb (más) kötelezettség, ha a jogszabály arról külön rendelkezik. Ahol a jogszabály a gyerekek
kivételéről hallgat, ott a jog teljes körű, mindenkire vonatkozik. A közoktatási törvény kifejezetten tiltja a gyermek
életkora alapján történő hátrányos megkülönböztetését.
A gyermek jogai tehát nem a felnőttek szubjektív megítélésétől,
hanem a jogi szabályozástól függenek. A gyermek „korlátozottsága” nem a jogok tartalmában, hanem azok érvényesítési módjában jelenik meg. Ezt a jogérvényesítési, joggyakorlási képességet nevezik cselekvőképességnek.
A cselekvőképes személy maga köthet szerződést vagy
tehet más jognyilatkozatot. A gyerek jogképes, de cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, tehát az őt
teljes körben megillető jogok és kötelezettségek gyakorlására — életkora miatt — nem képes, ezért nevében és
érdekében képviselője jár el.

Figyelem!
Ki a cselekvőképtelen, ki a korlátozottan cselekvőképes?
➟ A 14 év alatti gyermek cselekvőképtelen, ezért minden
ügyében képviselője jár el.
➟ A 14—18 év közötti gyerek korlátozottan cselekvőképes:
jognyilatkozatot már tehet, de annak érvényességéhez
törvényes képviselőjének hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve a következő eseteket:
— a jogszabály által megengedett személyes jellegű jognyilatkozathoz
— a mindennapi életvitelben szokásos kisebb jelentőségű szerződések megkötéséhez
— munkával szerzett keresményének felhasználásához
— kizárólag előnyt biztosító szerződés megkötéséhez
Ezeket a jognyilatkozatokat tehát a 14—18 év közötti
gyermek önállóan is megteheti.
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A törvényes képviselőnek joga van a korlátozottan cselekvőképes
gyerek nevében önállóan jognyilatkozatot tenni, kivéve a személyes jellegű jognyilatkozatokat és a munkával szerzett keresmény
felhasználását. Ezen esetekben a törvényes képviselő csak képviselhet, de nem dönthet. A döntés joga a gyereké.
A gyerek teljes mértékben jogképes. Mindazon jogok megilletik, amelyekre vonatkozóan a jogszabály életkor szerinti korlátozást nem tartalmaz.
A 14 év alatti gyerek cselekvőképtelen, ezért jogai érvényesítéséhez cselekvőképes képviselő kell.
A 14—18 év közötti gyerek korlátozottan cselekvőképes:
már tehet jognyilatkozatokat, azonban ezek érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása vagy jóváhagyása
szükséges, kivéve néhány személyes jognyilatkozatot,
ahol már önállóan is eljárhat.

2. A gyermekek jogi helyzetének különlegessége
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezményt az ENSZ Közgyűlés 1989.
november 20-án fogadta el. A Magyar Köztársaság képviselője 1990.
március 14-én írta alá, az 1991. évi LXIV. törvény pedig 1991.
november 22-én kihirdette Magyarországon.
Az Egyezmény abból a felismerésből indul ki, hogy a
„gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz ad jogot”.
„A gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre, születése előtt és születése után”.
Az Egyezmény tehát a „több jog — speciális jogvédelem” alapelvéből indul ki, s nem fogadja el a „korlátozott jogok — általános
jogvédelem” jelenlegi gyakorlatát.
Az Egyezmény rögzíti
• az Emberi Jogi Egyezményekből jól ismert szabadságjogoknak
a gyermekkor specialitásaihoz igazodó különleges védelmét,
azaz az
— élethez,
— a névviseléshez,
— a családi kapcsolatokhoz,
— a véleménynyilvánításhoz,
— a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz,
— az egyesüléshez,
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•

•

•

•
•

— a békés gyülekezéshez,
— a jó hírnévhez és
— az emberi méltósághoz való jogot,
a gyermekeket megillető alapvető gondoskodásokat, mint
— az orvosi ellátás,
— a szociális biztonság,
— a társadalombiztosítás,
— az oktatás,
— a játékhoz való jog,
— a család támogatása,
a gyermekek esetében szükséges különleges védelem területeit:
— törvényellenes külföldre vitel
— családegyesítés
— tömegtájékoztatási ártalmak
— erőszak és kizsákmányolás
— nemi fejlődés
— kábítószer-, gyermekkereskedelem
— örökbefogadás
— fogyatékos gyermek különleges gondozáshoz való joga
— büntetőjogi és büntető eljárásjogi védelem
az állam kötelezően ellátandó konkrét feladatait:
— állami gondozás
— helyettesítő védelem biztosítása.
A közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek eljárásaiban a
gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartani.
Jelentést kell készíteni az Egyezmény megvalósításáról az aláírást követő két éven belül, majd hatévenként.

Az Egyezmény minden pontja kötelezettségről beszél. Ez jól
tükrözi a gyermek jogainak azon különlegességét, hogy azok csak
más — cselekvőképes — jogi személyek kötelezettségeivel együtt
értelmezhetők, hiszen a gyermek cselekvőképessége sokszor kizárt vagy erősen korlátozott. Gyermeki jog nem létezhet „felnőtti" kötelezettség nélkül, hiszen saját jogai érvényre juttatására a gyermek nem vagy csak korlátozottan képes. A gyermek
jogainak érvényesüléséhez a cselekvőképes környezet aktivitása
szükséges. Ezt a felismerést tükrözi az ENSZ Gyermekek Jogairól
Szóló Egyezménye.
A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény a gyermek, mint
jogalany speciális helyzetéből következő különleges, fokozott és mindenek felett álló jogi védelmének alapelveit
rögzíti, minden jogalkalmazóra kötelező jelleggel.

Iskolavezetés 1996. november

A
4.1
5

Jogi ismeretek

3. A tanulói panasz jogi kérdései
3.1 A formalizált iskolai jogorvoslati eljárások

A
4.1
6

A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény szerint
a tanuló — személyesen, vagy képviselője útján —
• felülbírálati kérelmet nyújthat be az iskolaszékhez1 egyéni
érdeksérelme esetén, vagy
• törvényességi kérelmet az iskolafenntartóhoz, ha álláspontja
szerint jogszabálysértés történt.
A közoktatási törvény tehát különbséget tesz a panaszolt sérelem
jellege szerint:
• a jogszabálysértést közvetlenül meg nem valósító érdeksérelmet, méltánytalanságot az iskolán belül vizsgáltatja felül
• a törvénysértés ügyében hozandó döntést közvetlenül az iskolafenntartó hatáskörébe utalja
Mindkét döntés ellen keresetet lehet benyújtani a polgári
bírósághoz.
Kivétel az a felülbírálati kérelem, amely a megrovás vagy szigorú
megrovás fegyelmi büntetések ellen irányul. Ilyen ügyekben
nem indítható per.
A közoktatási törvény a felülbírálati kérelmen és a törvényességi
kérelmen kívül a tanulói panaszok tárgyában még a következő
rendelkezéseket tartalmazza:
• A diáknak joga van kérdést intézni az iskola, kollégium vezetőihez és pedagógusaihoz vagy az iskolaszékhez. A törvény biztosítja a diák jogát arra is, hogy kérdésére — legkésőbb 30 napon
belül — érdemi választ is kapjon.
• A diák szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az
iskola vagy kollégium működéséről, sőt még a vele foglalkozó
pedagógusok munkájáról is. E véleménynyilvánítás azonban
nem sértheti mások emberi méltóságát.
• Jogsérelem esetén a diák a nyilvánossághoz is fordulhat. Ez
azért különösen fontos új rendelkezés, mert sok esetben volt
fegyelmi eljárás tárgya „az iskola jó hírnevének sérelme” abból
következően, hogy a diák „kivitte” a problémát az oktatási

1

Ennek hiányában a nevelőtestület tagjaiból álló, legalább háromtagú bizottsághoz.
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intézmény falai közül. A jövőben ez az új törvényi rendelkezés már
kizárja a nyilvánossághoz fordulás intézményes megtorlását.
• Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért minden diák.1
• Diákparlamenten a tanulók felvethetnek minden olyan problémát, amely a tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatban akár
az intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet,
feszültséget, méltánytalanságot okoz. A törvény szerint az
Országos Diákparlamentet — amely az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatok vagy tanulóközösségek által választott küldöttekből áll — a művelődési és közoktatási miniszter 3 évente
köteles összehívni.
• A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében — a munkaügyi jogvitára vonatkozó szabályok szerint — jogvitát kezdeményezhet a gyakorlati képzés
szervezőjével szemben.
A diák és az iskola, kollégium vagy a gyakorlati képzés
szervezője közötti jogvitában a tanuló javára kell dönteni
minden olyan esetben, amelyben a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan.
Nagyon fontos garanciális rendelkezése ez a közoktatási törvénynek,
hiszen a gyermek (diák, tanuló) természetes helyzeténél fogva hátrányban van a hivatalos eljárások során, ezért a bizonyítottság
hiányát, a tényállás tisztázatlanságát, az ellenmondó körülményeket nem szabad hátrányára értékelni. A Gyermek Jogairól Szóló
Egyezménynek az a szabálya valósul itt meg a közoktatási törvényben, amely a gyermekkel kapcsolatos eljárásokban a gyermek
érdekének mindenek felett álló figyelembevételét írja elő.
Bármelyik panaszcsatornán vagy formában érkezik is a bejelentés az igazgatóhoz, bűncselekmény alapos gyanúja esetén az
igazgató köteles feljelentést tenni a rendőrségen. Polgári jogi
vita esetén az igazgató saját hatáskörben is megteheti a szükséges
intézkedéseket:
• munkáltatóként intézkedik munkajogi alapon
• intézményvezetőként intézkedhet a kártalanításról
• tájékoztatja a diákot és törvényes képviselőjét a polgári bíróság
előtti igényérvényesítés lehetőségéről

1

A diákönkormányzat érdekvédelmi eszközeiről lásd a 3.2 pontot, bővebben
erről a témáról az I 8.1 fejezetet!
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3.2 A diákönkormányzat jogai a tanulók érdekvédelmével
kapcsolatosan

A
4.1
8

Diákönkormányzatot a közoktatási törvény szerint a tanulók, az általuk alkotott tanulóközösségek és diákkörök
hozhatnak létre.
E diákönkormányzat tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre, így a különböző panaszeljárásokban a tanuló érdekeinek védelmére is. A diákönkormányzat jogosult e
körben véleményt nyilvánítani és javaslatot tenni a döntéshozónak.
Az iskolán, kollégiumon belüli panaszkezelő mechanizmusok
kialakításában a diákönkormányzatnak meghatározó szerepe lehet, ugyanis a diákönkormányzatnak egyetértési joga van
• a házirend elfogadásakor és módosításakor, valamint
• az iskolai szervezeti és működési szabályzatnak a tanulói jogokat érintő tárgyköreiben.
Az egyetértési jog tulajdonképpen vétójogot jelent, hiszen az egyetértés kinyilvánítása nélkül a szabályozás nem törvényes.
3.3 Társadalmi szervezetek jogi lehetőségei
Az iskolában működhet társadalmi szervezet.
•
•
•
•
•
•

gyermekszervezet
érdekképviseleti szerv
egyesület
mozgalom
társaság, kör, kamara
tanulói szakszervezet

Az iskolában a diákok jog- és érdekvédelmét, képviseletét az
alapszabályában célként rögzítő társadalmi szervezet jogosult a
diák(ok) jogi képviseletére.
A társadalmi szervezet — a tanuló képviseletén túl — saját
nevében is benyújthat az igazgatóhoz panaszt. Ez a joga az
egyesülésről szóló 1989. évi II. törvényből és a már említett
panasztörvényből együttesen következik. A társadalmi szervezet
mint jogi személy panaszát az igazgató köteles ugyanolyan eljárási szabályok alapján érdemben elbírálni, mint a tanulói panaszt.
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A hatályos jogszabályok a tanulói panasszal kapcsolatos
belső szabályozás kialakításakor az iskolavezetést a diákönkormányzattal való együttműködésre kötelezik. Ez az
együttműködés minden olyan iskolában magától értetődő,
ahol az iskolavezetés demokratizmusa és pedagógiai érzéke ezt megérlelte.
3.4 A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény előírásai
A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményt a Magyar Köztársaság
az 1991. évi LXIV. törvénnyel 1991. november 22-én a magyar
jogrendszer részévé tette.
Az Egyezmény 12. cikke szerint a részes államok biztosítják az
ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára azt a jogot, hogy
minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, s ezt — figyelemmel korára és érettségére — kellően figyelembe kell venni. Lehetőséget kell adni a gyermeknek arra,
hogy bármely eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül a
képviselője vagy arra alkalmas szerv útján a hazai eljárási
jogszabályoknak megfelelően meghallgassák.
A 28. cikk egy másik megközelítésben is érinti az iskolai panaszjog
intézményét:
„Az Egyezményben részes államok mindent megtesznek annak
érdekében, hogy az iskolai fegyelmet a gyermeknek, mint emberi
lénynek a méltóságával összeegyeztethetően és az Egyezménynek megfelelően alkalmazzák.”
A 29. cikk még ehhez hozzáteszi, hogy a gyermek oktatásának —
többek között — arra is kell irányulnia, hogy a gyermek tudatába
kell vésni az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását. A jogorvoslat joga ilyen általános és alapvető
emberi szabadságjog.
Az Egyezmény a Részes Államokra állapít meg kötelezettségeket,
s nem pedig közvetlenül az egyes országok jogalkalmazóira. Azzal
a ténnyel azonban, hogy az Egyezményt Magyarországon törvénybe foglaltan kihirdették, az Egyezmény követelményrendszere
a magyar jogrendszer integráns része lett. Ez azt jelenti, hogy
• a jogalkotás csak az Egyezménynek megfelelő jogszabályokat
alkothat,
• a már létező jogszabályokat felül kell vizsgálni az Egyezménynek való megfelelés szempontjából,
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• a jogalkalmazóknak döntésük meghozatalánál figyelemmel kell
lenniük a vonatkozó nemzetközi szerződés, továbbá az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény előírásaira,
• jogvita esetén az Egyezménybe foglalt követelményekre hivatkozni lehet, s a bíróságnak figyelemmel kell lennie a Magyar
Köztársaság által kihirdetett nemzetközi egyezmény szabályaira.

10
Önkontroll!
A jogszabály által előírt igazgatói kötelezettségek a diákpanaszokkal kapcsolatosan:
❏

A tanulói panaszt 30 napon belül el kell bírálni, s arra
érdemi választ kell adni benyújtójának. Az elbírálás elleni
jogorvoslati (felülvizsgálati) kérelmet továbbítani kell a
jegyzőnek, illetve nem önkormányzati iskola esetében a
fenntartónak.

❏

A diákönkormányzat képviselheti a tanulót a panaszeljárásban.

❏

A diákönkormányzatnak javaslattételi joga van bármely
tanulói panaszügyben.

❏

Az iskolában működő társadalmi szervezet (egyesület, érdekképviseleti szerv) képviselheti tagját panaszügyekben.
A társadalmi szervezet maga is benyújthat panaszt, és az
igazgató köteles ezt is érdemben és határidőben elbírálni.

❏

A diákpanaszok elbírálási rendjét szabályozó belső iskolai
norma kialakításában együtt kell működni a diákönkormányzattal. Ez a házirend elfogadásakor egyetértési jogot,
a szervezeti és működési szabályzat tanulókat érintő kérdéseiben véleményezési jogot, minden egyéb ügyben pedig
javaslattételi jogot jelent.

❏

A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény előírásait (véleménynyilvánításhoz, meghallgatáshoz, jogorvoslathoz, tájékoztatáshoz való jog, iskolai fegyelem és az emberi méltóság
viszonya, az oktatás tartalmi követelménye, a szabadságjogok
tiszteletben tartása) jogalkalmazóként, iskolai jogalkotóként és a jogvita elbírálójaként is figyelembe kell venni.
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4. Belső szabályozással bevezethető
diákpanaszjogi fórumok
Az alábbiakban azokat a szervezett (intézményesített és formalizált) panaszfórumokat és jogorvoslati eljárási módozatokat veszszük sorra, amelyek az iskolavezetés belső döntése alapján
megvalósíthatók. E módszerek alkalmazása nem helyettesíti az
előző fejezetben tárgyalt kötelező jogszabályi előírásokat, nem is
lép azok helyébe és nem is teszi szükségtelenné őket, csupán
megelőzi azok alkalmazását, így megszűrheti a jogszabályi kötelezettség alapján elbírálandó ügyeket.
A diákok jogainak érvényesülése szempontjából jelentős többlettartalommal bírnak ezek a megoldások, mert bevezetésük iskolai
belső hatalmi döntés eredménye, így ezen eljárások alkalmazása
és a fórumok működtetése a pedagógusok számára munkáltatói
szabályozásként kötelező. Megvalósul tehát a gyermeki jogoknak
azon általános sajátossága, hogy érvényesülésük leghalványabb
esélyéhez is mások (a felnőttek) kikényszeríthető kötelezettségeinek megállapítása szükséges.
A nagykorúak kötelezettségeinek egyidejű megállapítása
nélkül a kiskorúak jogai csupán deklarációk maradnak!
A tanulói panaszok intézményesített és formalizált intézési
módszerei megteremtik annak lehetőségét, hogy az egyéni
panaszok kollektív érdek- és jogvédelemmé transzformálódjanak. Ez jelentős munkaszervezési és pedagógiai többletlehetőségeket biztosíthat az igazgatónak is.
A most következő megoldásokat az iskola szervezeti és működési
szabályzatában vagy házirendjében célszerű normatív módon szabályozni. Létrehozhatók egyedi igazgatói utasítással is, de ebben
az esetben is jogszabályi kötelezettség a diákönkormányzat egyetértését megszerezni. A szabályozásokban kívánatos kimondani az
igazgató alávetettségét az általa vagy közreműködésével létrehozott panaszfórumnak. A panaszfórum döntését az igazgató nem
bírálhatja felül, így válhat el az „igazgatói végrehajtói hatalom” a
„panaszfórum igazságszolgáltatási hatalmától”.

4.1 Diákjogok szószólója (diákombudsmann)
A diákombudsmann lehet választott tisztség az iskolában. Elvileg
arra alkalmas diák vagy pedagógus is betöltheti. Választásában
a diákönkormányzat részvétele kívánatos. Eljárási szabályait
a választásában résztvevők (igazgató, nevelőtestület, diákönkor-
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mányzat, társadalmi szervezetek) közösen határozzák meg a szervezeti és működési szabályzat, házirend vagy külön szabályzat
keretei között.
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Több szinten (iskolai, iskolatípus szerinti, települési, szakmaiágazati, regionális, országos szinteken) létrehozott diákombudsmannok hálózata fontos információs forrása lehet a majdani
ifjúsági jogok országgyűlési biztosának.
4.2 Iskolatanács
A diákpanaszok elbírálási fórumává tehető az iskolatanács.
Az iskolatanács elé a diákönkormányzat — mint a tanács tagja
— viszi az ügyet. Mivel az iskolatanácsban az igazgató, a pedagógusok, a szülők, a kapcsolódó diákotthonok és az iskolát támogató szervek képviselői is jelen vannak, a panaszelbírálás nyilvánossága fokozott garanciát jelent a pártatlan elbírálásra. Az
iskolatanács döntése az igazgatóra is kötelező jellegű.
4.3 Panaszfórum
Panaszfórum létrehozása az iskolában történhet például
• iskolai bíróság,
• diákérdekvédelmi döntőbizottság vagy egyszerűen
• panaszfórum
elnevezéssel. Feladata a diákok által benyújtott panaszok elbírálása. Létrehozása és működtetése — az igazgató, a tantestület
és a diákönkormányzat szabad megállapodása alapján kialakított
— belső szabályozás alapján történhet. E belső szabályozás lehet
a szervezeti és működési szabályzat, a házirend vagy akár önálló
szabályzat tárgya is.

4.4 Panaszfórum az iskolán kívül
A választott bíráskodás mintájára elképzelhető egy az iskolán
kívüli fórum vagy szervezet elismerése a panaszügyekben való
állásfoglalásra és/vagy eldöntésére.
A választott bíráskodásnak az a lényege, hogy a szerződő felek
előre megállapodnak a jogvitájuk esetére elfogadott döntnök személyében, annak álláspontját elfogadják és végrehajtják. Mély
demokratikus hagyományok és megbízhatóan működő belső
megelőző panaszfórum kell ahhoz, hogy egy iskola „ki merje vinni”
házon kívülre tanulói panaszait. Ha megteszik, akkor jogi garan-
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ciális szempontból és pedagógiailag is az egyik legfejlettebb megoldást választják!
A külső panaszfórum lehet
• az iskolán kívüli diákombudsmann,
• egy ilyen ügyekkel foglalkozó társadalmi szervezet vagy szakértői intézmény,
• több iskola által az erre a célra létrehozott fórum.

Iskolavezetés 1996. november

A
4.1
13

Jogi ismeretek

A
4.1
14

Iskolavezetés 1996. november

Jogi ismeretek

New York, 1989
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A gyermekek jogai a nemzetközi egyezményben

1
Dr. Kisida Erzsébet

Sok pedagógus egyáltalán nem hallott a Gyermek Jogairól Szóló
Egyezményrõl. Talán azért nem, mert az ebben a dokumentumban lefektetett jogok többsége hazánkban már évtizedek óta biztosított. Ettõl függetlenül tanulságos megismerkednünk ezzel
a dokumentummal, tartalmával és filozófiájával egyaránt. Hátha
kiderül, hogy a mindennapokban néha mi magunk sem az egyezmény szellemében cselekszünk…
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Általánosan elfogadott az az erkölcsi megközelítés, amely szerint
„a nem egyenlõket ne mérd egyenlõ mércével, mert ezzel egyenlõtlenséget követsz el”. Leginkább érvényes ez az alapelv a gyermekekre, hiszen – éppen gyermeki állapotukból fakadóan – velünk, felnõttekkel összevetve több szempontból sem egyenlõek.
Ez az egyenlõtlenség fakad
· egyrészt a fizikai állapotuk fejletlenségébõl,
· másrészt a szellemi, mentális lényük fejlõdõ voltából.
E két tényezõbõl következõen a gyermekeknek nincs elegendõ
élettapasztalatuk, az élethelyzetekben való eligazodásuk, a világban való jártasságuk nem megnyugtatóan biztonságos. Ezek
a speciális tényezõk a gyermeknek nem felróhatók, hiszen az említett állapotból következnek. Éppen azért, hogy a gyermekek ne
szenvedjenek hátrányt, ne sérüljenek az érdekeik, esélyegyenlõséget kell biztosítani számukra. Tekinthetjük úgy is ezt a speciális helyzetet, hogy pozitív diszkriminációt kell biztosítani a gyermekek érdekérvényesítése végett.
Ki a gyermek? – merül fel jogosan a kérdés. Fontosságánál fogva
jogi kategória szintjén határozták meg a korhatárt. A magyar jogban – a legtöbb európai és az Európán túli államok jogával egyezõen – gyermek az a személy, aki a tizennyolcadik életévét
nem töltötte be. Fontos hangsúlyt adni annak a jogi ténynek,
hogy a gyermek teljes jogú személy, csak a jogainak gyakorlása speciálisan alakul.

1. A nemzetközi egyezmény
A gyermeki állapot olyan fontos elvi kérdéssé vált az elmúlt évszázadban, hogy a gyermek, az ifjúság jövõjéért felelõsséget érzõ
nemzetközi szervezetek is érdemi intézkedést tettek.
Már a gyermek jogairól szóló 1924. évi Genfi Nyilatkozat, az ENSZ
Közgyûlése által 1959. november 20-án elfogadott, a Gyermek Jogairól Szóló Nyilatkozat is kimondta a segítségnyújtás indokoltságát.
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (hangsúlyozottan a 23–24. Cikkében), a Gazdasági, Szociális és Kulturális
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (kifejezetten a 10. Cikkében)
valamint egyéb nemzetközi okmányok pedig elismerték a gyermeknek nyújtandó különleges védelem szükségességét.
A nemzetközi eljárás szabályai szerint – hosszas elõkészítés után
– New Yorkban, 1989. november 20-án életre hívták A Gyermek
Jogairól Szóló Egyezményt. A nemzetközi egyezményhez a világ
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államainak nagy része, így hazánk is csatlakozott, és az 1991. évi
LXIV. törvénnyel kihirdette. Azzal, hogy elfogadtuk az Egyezményt, azt magunkra (a hazánkban való alkalmazásra) nézve kötelezõnek ismertük el.
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény preambuluma (bevezetõje)
– mint az a nemzetközi egyezmények körében általános – a tiszta
szándékú igyekezetet, az alapelveket határozza meg.
Eszerint:
· az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelõen, az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett méltóságának, valamint egyenlõ és elidegeníthetetlen
jogainak elismerése a szabadság, az igazságosság és a világbéke alapja
· az ENSZ nyilatkozatában és az emberi jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányokban meghirdetett és a megállapodásban foglalt valamennyi jogot és szabadságot mindenki különbség nélkül gyakorolhatja
· a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz ad jogot
· a család valamennyi tagjának meg kell kapnia azt a védelmet
és támogatást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a közösségben a szerepét maradéktalanul betölthesse
· a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és megértõ légkörben nõjön fel
· a gyermeknek teljes mértékben felkészültnek kell lennie önálló
élet vitelére a társadalomban
Az alapokmány emlékeztet arra, hogy a korábbi Gyermek Jogairól Szóló Nyilatkozat szerint is a gyermeknek – figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára – a jogrendszer által garantált különös védelemre és gondozásra van szüksége születése
elõtt és után egyaránt.
Az alapelvek között hangsúlyt kap az a tény is, hogy a világ minden országában vannak különlegesen nehéz körülmények között
élõ gyermekek. Ezért szükséges, hogy ezeknek a gyermekeknek
különös figyelmet szenteljenek. Ezek a tömör, szinte az általánosság szintjén mozgó alapelvek, meghatározások mély tartalmat
hordoznak, ezért érdemes behatóan foglalkozni a nemzetközi
egyezménnyel, a gyermekek jogaival.
A jogok megismerése, a Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény rendelkezéseinek taglalása során érdemes figyelni a megfogalmazás
árnyaltságára, a részletekben rejlõ finom kidolgozásra. Különös
hangsúllyal jelenik meg az az alapelv, hogy a gyermekek védel-
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me és harmonikus fejlõdése az elsõdleges szempont. A gyermekeket érintõ döntésekben elsõdlegesen a gyermekek mindenek felett álló érdekeit veszik figyelembe. Ez a „gyermekek
mindenek felett álló érdekei” megfogalmazás, a hivatalos angol
nyelvbõl pontos magyarra fordítás elmélkedésre, értelmezésre
késztette még a jogalkalmazókat is, hiszen az Egyezmény rendelkezéseit „honosítani” kellett, azaz a hazai törvényekbe be kellett
építeni.

2. A hatóságok tevékenysége, feladatköre
Fontos hangsúlyt adni a Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény
·
·
·
·

igazgatási,
hatósági,
jogalkotási és
jogalkalmazási

kötelezettségeket meghatározó rendelkezéseinek.
Az Egyezmény a jogok érvényesülése érdekében a hatóságok részére kiemelt feladatokat határoz meg. Így – a már említett módon – a szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden,
a gyermeket érintõ döntésükben elsõsorban a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe.
Az Egyezményhez csatlakozó államok (továbbiakban: a részes
államok) kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára
biztosítják a jóléthez szükséges védelmet és gondozást.
E célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. Ebben van egyfajta megszorítás: a jóléthez szükséges
védelem biztosítása során figyelembe veszik a szülei, gyámja és az
érte törvényesen felelõs más személyek jogait és kötelességeit.
A részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermekekkel foglalkozó és védelmet biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények mûködése megfeleljen az illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak, különösen a biztonság és az egészség
területén, valamint ezeken a területeken a személyzet létszámával és szakértelmével, továbbá a megfelelõ ellenõrzés meglétével
kapcsolatban.
Az Egyezményhez csatlakozó államok hatóságai meghoznak minden olyan törvényhozási, közigazgatási vagy egyéb intézkedést,
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amely az egyezményben elismert jogok érvényesítéséhez szükséges. Ez az általános megfogalmazás a különbözõ gazdasági viszonyok között élõ államok részére differenciáltan jelentkezõ feladatvállalást jelent. Ezzel a realitással egyetértõen megfogalmazza az
Egyezmény, hogy amennyiben gazdasági, szociális és kulturális
jogokról van szó, ezeket az intézkedéseket a rendelkezésükre álló
erõforrások határai között és szükség esetén a nemzetközi együttmûködés keretében hozzák meg.
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény értelmében a jogokat minden megkülönböztetés nélkül tartják tiszteletben
a részes államok. Nevezetesen nemcsak a gyermekek, hanem a szüleik, törvényes képviselõik számára is biztosítottak a jogok.
Így tiszteletben tartják a jogokat
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

faj,
szín,
nem,
nyelv,
vallás,
politikai vagy más vélemény,
nemzeti, nemzetiségi vagy származás,
vagyoni helyzet,
cselekvõképtelenség vagy
egyéb helyzet

szerinti különbségtétel nélkül.
Ezen a tiszteletben tartáson túlmenõen a részes államok megteszik a megfelelõ intézkedéseket arra, hogy a gyermekeket hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkezõ megkülönböztetéstõl és megtorlástól, amely szülei, törvényes képviselõje
vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyõzõdése miatt érhetné õt.
A részes államok tiszteletben tartják a szülõknek azt a felelõsségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermekeknek az
Egyezményben elismert jogai gyakorlásához – képességei
fejlettségének megfelelõen – iránymutatást és tanácsokat
adjanak.
Ezeknek a fenti hatósági, szervezeti, intézményi követelményeknek
és biztosítékoknak az elõrebocsátása után áttekintjük az Egyezmény jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseit.
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A jogok és kötelezettségek szorosan egymáshoz tartoznak,
egymást kiegyensúlyozó tényezõk. Fentebb is láttuk, hogy
ami egyrészrõl joga a gyermeknek, az másrészrõl kötelezettséget
határoz meg az intézmények, hatóságok és nem utolsó sorban a
szülõk, illetve az állam részére. A gyermeknek viszont kötelezettsége a saját nemzete, az állam törvényeinek tiszteletben tartásával élni.
A jogok különbözõek, sokfélék, ezért célszerû csoportosítani azokat. Az Egyezményben megfogalmazott jogok természetük szerint
· egyrészt a gyermek személyéhez fûzõdõ jogok,
· másrészt gazdasági jellegû jogok,
· harmadrészt igazgatási és hozzá kapcsolódó jogok.

3. A gyermek személyéhez fûzõdõ jogok
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény kimondja, hogy
minden gyermeknek veleszületett joga van az életre.
Az állam hatóságai, intézményei, szervezetei útján gondoskodik
arról, hogy a gyermeket szüleitõl akarata ellenére el ne válasszák. Kivételt képeznek természetesen azok az esetek, amikor
éppen a gyermek érdeke kívánja meg, hogy az elválasztás megtörténjen. Ilyen például az a rendkívüli eset, amikor a családi élet
annyira megromlik, hogy a gyermek érdeke megkívánja az állami, nevelõintézeti gondozásba vételt.
Tiszteletben tartandó a mindkét szülõjétõl vagy ezek egyikétõl
külön élõ gyermeknek az az alapvetõ joga, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tartson fenn mindkét szülõjével.
Hazánkban az utóbbi idõben – részben az Egyezmény hatására –
ennek az alapelvnek és jogszabályi követelménynek különös
hangsúlyt adott a bíróság, a gyermekvédelmi igazgatás. Szükség
van erre, hiszen korábban a gyakorlatban torzult a jogérvényesítés, amikor a házasság felbontása során az egyik szülõ javára,
(ebbõl következõen a másik szülõ kárára) érvényesült a szülõi
kapcsolattartási – láthatási – jog. Az egyensúlyi állapot visszanyerése irányába történt elmozdulást a szülõk, a családok is pozitívan értékelik.
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben írt intézkedés szerint
megakadályozzák gyermekek törvényellenes külföldre utazását
és ott-tartását.
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A gyermekek által leginkább hangsúlyt kapott és pozitívan értékelt az Egyezménynek az a rendelkezése, amely szerint biztosítják számukra azt a jogot, hogy minden õket érintõ kérdésben
szabadon kinyilváníthassák véleményüket. Ennek a jognak
az alkalmazása során a hangsúlyt az Egyezményben egyértelmûen meghatározott azon kritérium szerint kell foganatosítani,
amely szerint a gyermek véleményét korára és érettségi fokára figyelemmel kell tekintetbe venni. Ha ezt a feltételt hozzákapcsoljuk a joghoz, akkor nincs ok arra az aggodalomra, hogy
aránytalanul a gyermekek javára billen a jog gyakorlása, vagy
esetleg visszaélésre kerül sor.
A jogok gyakorlásának alapvetõ kritériuma, hogy minden személy az õt megilletõ jogokat mások jogai érvényesítésének sérelme nélkül gyakorolhatja. Az Egyezmény szerint ugyanígy védettek más érdekek, mint például az állam biztonsága, a közrend,
a közegészségügy. Ennek megfelelõen az Egyezményben biztosított jogok is – noha maximálisan a gyermekek érdekét szolgálják
– adott esetben korlátozás alá esnek.
A következõ néhány jog gyakorlása ebbe a kategóriába tartozik.
A véleménynyilvánítás szabadságának joga biztosított a gyermek számára. Ez a jog magába foglalja a teljes körû tájékoztatást, de az Egyezményben kifejezetten megállapított korlátozásoknak vethetõ alá, amelyek
· egyrészt mások jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartása,
· másrészt az állam biztonsága, a közrend, közegészségügy vagy
a közerkölcs védelme érdekében szükségesek.
A gyermek gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadságra való
jogát a részes államok tiszteletben tartják. Tiszteletben tartják
továbbá a szülõknek (illetve a törvényes képviselõnek) azt a jogát
és kötelességét, hogy a gyermeket e jogának gyakorlásában képességei fejlettségének megfelelõen irányítsák. Ezt az általános
érvényû jogot, a vallás vagy meggyõzõdés kinyilvánításának szabadságát csak a törvényben megállapított olyan korlátozásnak
lehet alávetni, amely a közbiztonság, a közrend, a közegészségügy, a közerkölcs vagy mások alapvetõ jogainak és szabadságának védelme érdekében szükséges.
A részes államok elismerik a gyermek egyesülési és békés gyülekezési jogát. E jogok gyakorlását csak olyan korlátozásnak lehet alávetni, amely a demokratikus társadalomban az állam biztonsága, a közbiztonság, a közrend, illetõleg a közegészségügy és
a közerkölcs, vagy mások jogainak és szabadságának védelme
érdekében szükséges.
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A gyermeket – rögzíti az Egyezmény – nem szabad alávetni magánéletével, családjával, lakásával, vagy levelezésével kapcsolatos önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig
becsülete vagy jó hírneve elleni jogtalan támadásnak. Ez
esetben hangsúlyt kell adni annak a kitételnek, hogy önkényes
vagy törvénytelen beavatkozásokról van-e szó. Ha például bûncselekmény gyanúja forog fenn, akkor a nyomozóhatóság sem
nem önkényesen, sem nem törvénytelenül avatkozik be a szóban
forgó, védett szférába.
Amennyiben jogtalan a beavatkozás vagy támadás, úgy a gyermeket megilleti a törvény védelme, amennyiben jogos a beavatkozás, úgy nem történt jogsértés, ebbõl következõen a törvény
védelmének nem lenne jogalapja.
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény értelmében a kisebbséghez tartozó gyermek nem fosztható meg attól a jogától, hogy
· saját kulturális életét élje,
· vallását vallja és gyakorolja, illetve
· csoportjának többi tagjával együtt saját nyelvét használja.
A részes államok elismerik a gyermeknek a pihenéshez és a szabadidõ eltöltéséhez, a korának megfelelõ játékhoz és szórakoztató tevékenységekhez való jogát, azt, hogy szabadon részt vehessen
a kulturális és mûvészeti életben. Az elõzõ mondat „korának megfelelõ” játékhoz és szórakoztató tevékenységhez (való jogát) sokan
súlytalannak érzik, átfutnak fölötte. Mások nem is értik, hogy az
aggódó szülõk, a gyermekek erkölcsi fejlõdéséért felelõsséget érzõ
szakemberek: pedagógusok, pszichológusok, a moráltudományok
szakemberei miért olyan szigorúak a gyermekek, fiatalok játékával, szórakozásával összefüggõ részletkérdésekben. Igen, szigorúak, mert – jogszabályi kötöttség nélkül is tudják (és felelõsséget is
éreznek miatta), hogy – a gyermek javára, szellemi fejlõdése elõmozdítására csak a pozitív hatású játék, szórakozás szolgál.
Minõsítõ követelményeket állapít meg az Egyezmény az oktatás
színvonalának meghatározásához is. Meghatározza, hogy a gyermek oktatásának milyen célokra kell irányulnia.
Ennek megfelelõen az oktatásnak
· elõ kell segítenie a gyermek személyiségének kibontakoztatását, továbbá
· szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetõségek legtágabb határáig való kifejlesztését,
· a gyermek tudatába kell vésni az emberi jogok, az alapvetõ szabadságjogok és egyéb nemes alapelvek tiszteletben tartását,
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· tudatosítani kell benne továbbá
— egyrészt a szülei, a személyazonossága, a nyelve, a nemzete kulturális értékei iránti tiszteletet,
— másrészt a hazája kultúrájától eltérõ országok értékei iránti
megbecsülést,
· fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy a megértés, a béke,
a türelem, a nemek közötti egyenlõség, valamennyi nép, nemzet
és vallási csoport iráni megértés szellemében tudja vállalni
a szabad társadalomban az élettel járó mindenfajta felelõsséget,
· tudatosítani kell benne a természeti környezet iránti megbecsülést.
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben részes államok elismerik
a gyermeknek azt a jogát, hogy védelemben részesüljön a gazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthetõ semmiféle kockázattal járó, az iskoláztatását veszélyeztetõ, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlõdésére ártalmas
munkára.
A védettséget az Egyezmény a gyermek életének, életviszonyainak
szinte minden viszonylatára kiterjeszti. Abszolút meghatározás lehetetlen, de igyekeznek a fizikai, egészségi és a szellemi fejlettségi
állapotnak megfelelõ legjobb feltételeket biztosítani. A részes államok – fogalmazza meg a hiteles szöveg – megtesznek minden alkalmas intézkedést (ideértve a törvényhozási, a közigazgatási, szociális
és nevelésügyi intézkedéseket) arra, hogy megvédjék a gyermekeket a kábító- és pszichotróp szerek fogyasztásától. Mindent
megtesznek annak érdekében is, hogy megakadályozzák a gyermekeknek a szerek tiltott elõállításában és kereskedelmében való felhasználását.
Ez a törvényben megfogalmazott tiltás a védelem egyik pólusát
jelenti. A másik póluson a konkrét tennivalókra, a mindennapi
védelemre szükséges hangsúlyt helyezni.
Az Egyezményben írtak szerint az államok megvédik a
gyermekeket a nemi kizsákmányolás és a nemi erõszak
minden formája ellen.

4. A szociális jogok
Az Egyezményben biztosított széleskörû jogok családcentrikus
alaphelyzetbõl indulnak ki. Ennek értelmében a részes államok
minden igyekezetükkel biztosítják annak az elvnek az elismerését
és védelmét, amely szerint a szülõknek közös a felelõsségük
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a gyermekek neveléséért és fejlõdésük biztosításáért. E jog biztosításának elõmozdítása érdekében az államok megfelelõ segítséget
nyújtanak a szülõknek (törvényes képviselõknek) a gyermek nevelésével kapcsolatban reájuk háruló felelõsség gyakorlásához, és
gondoskodnak gyermekjóléti intézmények, létesítmények és szolgálatok létrehozásáról.
Az államok (így hazánk is) az Egyezmény elfogadásával kötelezettséget vállalnak: minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a dolgozó szülõk gyermekei számára biztosítsák az
olyan szolgáltatások igénybevételének lehetõségét, amelyekre jogosultak.
Az Egyezményhez csatlakozó államok elismerik, hogy a szellemileg vagy testileg fogyatékos gyermekeknek emberi méltóságot
biztosító, önfenntartásukat elõmozdító, a közösségi életben való
tevékeny részvételüket lehetõvé tevõ, teljes és tisztes életet kell
élniük. Ebbõl következõen az államok elismerik a fogyatékos
gyermekek különleges gondozáshoz való jogát, és a rendelkezésükre álló forrásoktól függõ mértékben a gyermek állapotához és
szülei vagy gondviselõi helyzetéhez alkalmazkodó segítséget biztosítanak.
Tekintettel a fogyatékos gyermekek sajátos szükségleteire, a segítség – a szülõk és gondviselõk anyagi erõforrásait figyelembe
véve – lehetõség szerint ingyenes.
Úgy kell alakítani az ellátást, hogy a fogyatékos gyermekek valóban részesülhessenek
·
·
·
·
·
·

oktatásban,
képzésben,
egészségügyi ellátásban,
gyógyító nevelésben,
munkára való felkészítésben és
szabadidõ tevékenységben

oly módon, hogy ezek az intézmények, szolgáltatások biztosítsák
személyiségük lehetõ legteljesebb kibontakoztatását kulturális
és szellemi területen egyaránt.
Az államok elismerik a gyermekeknek, minden gyermeknek a lehetõ legjobb egészségi állapotához való jogát, valamint azt a jogát, hogy orvosi ellátásban és gyógyító nevelésben részesüljön.
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Az államok erõfeszítéseket tesznek a jogok teljes körû megvalósításának biztosítására és alkalmas intézkedéseket tesznek különösen arra, hogy
· csökkentsék a csecsemõ- és gyermekhalandóságot,
· biztosítsák minden gyermek számára a szükséges orvosi ellátást és egészségügyi gondozást, legfontosabbnak tekintve az
egészségügyi alapellátás fejlesztését,
· küzdjenek a betegség és rosszul tápláltság ellen és még sok
egyéb módon védjék a gyermekek egészségét.
Az Egyezmény értelmében a részes államok elismerik minden
gyermeknek a szociális biztonsághoz, a társadalombiztosítás
juttatásaihoz való jogát. Megtesznek minden szükséges intézkedést arra, hogy hazai jogszabályaiknak megfelelõen biztosítsák ennek a jognak a teljes megvalósítását.
A juttatásokat, amennyiben a gyermek, illetve a szülei (gondozói)
anyagi helyzete indokolja, írásban elõterjesztett kérelemre kell
engedélyezni, illetve folyósítani.
Minden gyermeknek joga olyan színvonalon élni, amely lehetõvé teszi a megfelelõ testi, szellemi, lelki, erkölcsi és
társadalmi fejlõdését.
Az életszínvonal, a gyermekek fejlõdéséhez szükséges életkörülmények biztosítása elsõdlegesen a szülõk és a gyermekekért felelõs más személyek kötelessége. Az államok megteszik a szükséges intézkedéseket ennek a jognak az érvényesítése érdekében is
és szükség esetén anyagi segítséget nyújtanak. Persze ennek
vannak kötöttségei, feltételei is: az adott ország körülményei és
a rendelkezésre álló anyagi eszközök, erõforrások figyelembevételével kerülhet sor a segítségnyújtásra.
Az Egyezmény a gyermeknek az oktatáshoz való jogát esélyegyenlõség alapján kívánja érvényesíteni.
E célból
· az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezõvé és ingyenessé teszik,
· elõmozdítják a középfokú oktatás különbözõ – mind általános,
mind szakirányú – formáinak megszervezését, ezeket minden
gyermek számára megnyitják és hozzáférhetõvé teszik, továbbá intézkedéseket tesznek az oktatás ingyenességének bevezetésére, szükség esetén pénzügyi segítségnyújtásra,
· minden arra alkalmas eszközzel biztosítják, hogy bárki képességeitõl függõen bejuthasson a felsõoktatásba,
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· minden gyermek számára nyílttá és hozzáférhetõvé teszik az
iskolai és pályaválasztási tájékoztatást és tanácsadást,
· intézkedéseket tesznek az iskolába járás rendszerességének
elõmozdítására és a lemorzsolódás csökkentésére.
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5. A közigazgatási jellegû és hozzá kapcsolódó jogok
Elsõ pillantásra csupán adminisztrációnak tûnik az Egyezmény
néhány rendelkezése, de abban rejlik a jelentõsége, hogy jogokat
fogalmaz meg, és azért került szabályozásra, mert joghatások fûzõdnek hozzá.
Ilyen az a meghatározás is, amely szerint a gyermeket születésekor anyakönyvezik és ettõl kezdve (tehát ennek következtében)
joga van ahhoz, hogy
·
·
·
·

nevet kapjon,
állampolgárságot szerezzen és
lehetõség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy
õk neveljék.

Ugyanis nem mindegy, melyik ország állampolgára egy gyermek,
hiszen számos joghatás (például katonai kötelezettség) fûzõdik
a tényhez.
Az államok megtesznek minden arra alkalmas törvényhozási,
közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék
a gyermeket az erõszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy elhanyagolás, a rossz bánásmód ellen.
Az államok kötelezik magukat arra, hogy tiszteletben tartják
a gyermek saját személyazonossága megtartásához fûzõdõ,
a törvényben elismert jogát.
Az államok elismerik a tömegtájékoztatási eszközök feladatának
fontosságát, és gondoskodnak arról, hogy a gyermekek hozzájussanak a különbözõ hazai és nemzetközi forrásokból származó tájékoztatáshoz. Azokhoz az anyagokhoz jutást segítik elõ, amelyek a szociális, szellemi és erkölcsi jólét elõmozdítását, továbbá
fizikai és szellemi egészséget szolgálják.
Az Egyezmény nem merül ki a gyermekeket megilletõ jogvédelem
puszta meghatározásában, hanem még azt is elõírja, hogy a részes államoknak az Egyezmény elveit és rendelkezéseit hatékony és arra alkalmas eszközökkel a felnõttek és a gyermekek széles körében ismertetniük kell.
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A részes államok által vállalt kötelezettségek teljesítése nem bízható
a véletlenre, nem lehet eshetõleges és nem függhet bizonytalansági
tényezõktõl. Így az Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítése
területén elért elõrehaladás vizsgálatára megalakult a Gyermek Jogainak Bizottsága, amely ellátja az ide vonatkozó feladatokat. A részes államoknak pedig az elõírt határidõnként a meghatározott
szempontoknak megfelelõen jelentést kell terjeszteniük a Bizottság
elé. A jelentésben a jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekrõl és a jogok gyakorlásában elért elõrehaladásról számolnak be az államok.

6. Az Egyezmény elõtti hazai gyermekvédelmi jogi
szabályozás
Manapság nagy hangsúlyt helyeznek a Gyermek Jogairól Szóló
New York-i Egyezményre, de a kiskorúak védettsége, a róluk való
állami, intézményes és egyéb módon történõ gondoskodás mégsem ott és akkor kezdõdött. A többi európai és Európán kívüli államhoz hasonlóan a hazai törvényhozás is biztosította a gyermekek védelmét.
Az európai országok nagy részében a XIX. század derekán széleskörû,
szervezett tevékenység indult el, amely nemzetközi kapcsolatok kiépítésével folytatódott. Hazánkban a kiegyezést követõ polgárosodási folyamat kezdetén, az 1870-es években azt észlelték a hatóságok, hogy emelkedik a gyermek- és fiatalkorú bûnelkövetõk száma. A szakemberek
felismerték, hogy a bûnözés e speciális ága ellen nem elegendõ a büntetõ joghátrány alkalmazása, hanem olyan átfogó, preventív (megelõzõ)
intézményrendszerre van szükség, amely egyrészt megóvja a fiatalkorúakat a bûnelkövetéstõl, másrészt pedig a társadalmat ennek következményeitõl.
A szociálpolitikai intézkedések széleskörû alkalmazása látszott az elsõdleges és legfontosabb teendõnek. Ezt a felismerést segítette, hogy hazánk, a polgári berendezkedésû, prosperáló állam a klasszikus elveken
felépített normarendszerével az európai országok sorába zárkózott fel.
Ebben a politikai légkörben az állam szociálpolitikai intézményrendszerében elõkelõ helyet kapott a gyermek- és ifjúságvédelem. Ez az akkori
viszonyok között a kiskorúak részére biztonságot és ebbõl következõen
indirekt módon bizonyos jogokat is biztosított.
Nemcsak említést érdemel, hanem jelentõséget is kell tulajdonítani annak a ténynek, hogy éppen száz éve életre hívták az állami gyermekvédelmet szabályzó 1901. VIII. és a XXI. törvénycikket. Ez a speciális törvény
nem kevesebbet, mint azt a célt tûzte maga elé, hogy célirányos tevékenységgel a talált, valamint a hatóságilag elhagyottnak nyilvánított tizenöt év
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alatti gyermekek védelmére a fõvárosban és az ország különbözõ pontjain állami gyermekmenhelyeket állíttatott fel. Ezzel a mindennapi élet
létfeltételeit intézeti elhelyezéssel biztosították a rászorultak részére. Az
intézetekben tartósan csak a beteg, gyenge, különös ápolást igénylõ
gyermekek maradtak, a többieket megbízható családoknál, gazdaságilag biztos környezetben helyezték el. Az eltartás költségeinek fedezetérõl az állam gondoskodott.
Az I. és a II. világháborút követõen nemcsak hazánkban, hanem az érintett országok nagy részében rendkívül sok gyermek élt, tengõdött, kóborolt szülõk nélkül, otthontalanul, emberhez nem méltó körülmények
között. Nemzetközi szervezetek összefogásával próbáltak a hatóságok
a helyzeten úrrá lenni.

A gyermekek védelme és az irántuk való felelõsség már a Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény elõtt is szinte minden országnak,
a törvényhozóknak és a törvények végrehajtóinak, a közigazgatásban, oktatásban dolgozó szakembereknek feladatuk és lelkiismereti felelõsségük volt. Ez a tevékenység is abba a csoportba
tartozik, amelyben a törvény végrehajtása, a jogszabályok betartása nem elegendõ, több kell ennél: mélyen emberséges magatartásra, felelõs tettekre, aktív, összehangolt cselekedetekre van
szükség.
Törvényeinkben már a New York-i Egyezmény elõtt is megtalálhatók voltak a gyermekek speciális helyzetét meghatározó szabályok. Ezek pozitív tartalmúak, tehát jogokat, méltányos
megítélést, helyzeti elõnyt biztosítanak a gyermekek számára.
Hazánk alaptörvénye, az Alkotmány1 megfogalmazza: minden
gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részérõl arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelõ testi,
szellemi és erkölcsi fejlõdéséhez szükséges.2
A törvények, így a Polgári Törvénykönyv3 rendelkezése értelmében a gyermek részére már megszületése elõtt gondnokot kell kirendelni, ha a jogainak megóvása érdekében szükséges.4

1
2
3
4

A többször módosított 1949. évi XX. törvény.
67. § (1) bekezdés.
Az 1959. évi IV. törvény, tehát 30 évvel a New York-i Egyezmény elõtti törvény.
Ptk. 10. §.
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A törvénykönyv a továbbiakban a gyermek szellemi fejlõdési folyamatában, szellemi állapotuktól függõen három kategóriát határoz meg:
· a cselekvõképtelenség,
· a korlátozott cselekvõképesség,
· a cselekvõképesség állapotát.
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Cselekvõképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét még
nem töltötte be. A cselekvõképtelen személy jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselõje jár el.
Korlátozottan cselekvõképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik
életévét már betöltötte, de még nem érte el a tizennyolcadik életévét. A korlátozottan cselekvõképes személy jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ez alól az általános szabály alól
a törvény meghatározott esetekben kivételt tesz. (A kiskorúság állapotából kilép, vagyis nagykorúnak tekintendõ az a személy, aki
házasságot kötött.)
Cselekvõképes a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki
saját nevében jár el, maga köthet szerzõdést, tehet érvényes jognyilatkozatot.
A fenti, általános megfogalmazás alól természetesen vannak kivételek:
nevezetesen, akit – az ügyei viteléhez szükséges belátási képességének
hiánya miatt – cselekvõképességet korlátozó vagy cselekvõképességet
kizáró gondnokság alá helyez a bíróság, annak speciális jogállása van.

A büntetõ törvénykönyv, amely szintén a New York-i Egyezmény
elõtt lépett hatályba – az évszázados jogi alapelvekre és a korábbi, külföldi és hazai büntetõkódexek hagyományaira alapozva –,
különleges helyzetet kreál fiatalkorúakra.
A tizennyolcadik életévet megelõzõ kort a büntetõ törvénykönyv
(Btk.) két szakaszra osztja:
· a gyermekkorra
· a fiatalkorra
A tizennegyedik életévüket be nem töltött kiskorúak nem büntethetõk.
A tizennegyedik életévüket betöltött, de a tizennyolcadik életévüket még el nem ért kiskorúak – a büntetõjogi kategória szerint –
a fiatalkorúak. Õk, amennyiben a büntetõ törvénykönyv rendelkezéseibe ütközõ cselekményt követnek el, büntethetõk, de rájuk nézve speciális szabályok érvényesülnek.
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A kiskorúak jogainak biztosítása szorosan összefügg a védettségükkel. Ez a felnõttekre nézve kötelezettséget jelent. A Btk.
195. §-a elõírja: A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy (elsõdlegesen: a szülõ, a gyám, pedagógus, nevelõ), aki a feladatából következõ kötelezettségét súlyosan
megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlõdését
veszélyezteti, bûntettet követ el.1
Büntetendõ az a nagykorú személy is, aki a kiskorút bûncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására rábír vagy
rábírni törekszik.2
A bûncselekmény elkövetése pedig büntetést von maga után.
A jogi szabályozás a szigorú büntetõjogi következményeken túl kifejezésre juttatja: a gyermek jogainak biztosítása olymódon is indokolt és szükséges, hogy a felnõttek egyrészt védetté tegyék õket
a rossz, a negatív hatásokkal szemben, másrészt nyitottá a jó befogadására, továbbá segítsék a pozitív irányú beállítódásra.
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezményhez való csatlakozásunk azzal a következménnyel járt, hogy azt magunkra
nézve kötelezõnek fogadtuk el, törvényeinkbe beépítettük, tehát életünk rendjének részévé tettük.
Ennek megfelelõen néhány törvény (és az ezekhez tartozó egyéb,
alsóbb szintû jogszabály) módosítására került sor. Így az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelõ szabályozást találunk többek
között az oktatási törvényben, a gyermekvédelmi törvényben,
a családjogi törvényben, a szociális törvényben, az esélyegyenlõségrõl szóló törvényben és egyéb jogszabályokban.
A törvényi szabályozás tehát adott. Annak alkalmazása, betartása a gyermekekkel foglalkozó személyek, intézmények, szakemberek, hatóságok, végsõ soron mindnyájunk joga és kötelezettsége. Ebben a tevékenységben kiemelkedõ szerepet töltenek be
a szülõkön túl (akiknek speciális helyzetük és szerepük van)
a pedagógusok.

1
2

195. § (1) bekezdés.
195. § (2) bekezdés.
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A kistelepülési iskolák speciális
helyzete
Sajátosságok, gazdálkodás, kapcsolatrendszer
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Mester Sándor

A közoktatási törvény „kistelepülés” alá sorol minden nem városi
joggal rendelkező települést.
Nem nehéz belátni, hogy mennyire eltérő adottságú, fejlettségű
és lélekszámú települések kerülnek a fenti kategóriába. A helyzetük speciális, a megoldandó feladatok is helyenként egészen
eltérőek, ezért az alábbiakban vázolunk pár olyan kérdéskört,
amelyek figyelembevétele, megválaszolása az intézmények és a
fenntartók számára elengedhetetlenül fontos.
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1. Kistelepülési sajátosságok
Népességmegtartó képesség
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A települési önkormányzatoknak erre jószerével csak két esetben
van módjuk: a gazdasági aktivitás fokozásával, azaz munkahely
teremtéssel és a megfelelő színvonalú oktatás biztosításával,
— vagyis a gyerekek helyben tartásával — a helyi munkavállalásra való felkészítéssel, illetve a megfelelő színvonalú, és a helyi
igényeknek megfelelő szintű beiskolázás, továbbtanulás lehetőségének a megteremtésével. Mindkettő az intézményi és az önkormányzati tervezés hosszabb távú összehangolását igényli, a megvalósításban pedig érdemi együttműködést.
Szabad iskolaválasztás joga
Kistelepülések esetében ez csak korlátozottan érvényesíthető,
hiszen törvényszerűen van egy társadalmi réteg, amelyik nem engedheti meg magának, hogy gyermekét más településen járassa iskolába.
A helyben maradók számára az önkormányzat és az iskola közös
felelőssége, hogy egyetlen iskola tartalmi, szervezeti és világnézeti
keretei és működése biztosítsa a „szabad iskolaválasztást”.
Részvétel a település életében
mint sok esetben egyetlen kulturális jellegű intézménynek —
melynek szerepe a vidéki művelődési intézmények átalakulása,
megszűntetése következtében csak felerősödött — az iskolának
az alapfeladatok ellátásán túl törvényszerűen fel kell vállalni
lakóhelyi kulturális és közéleti feladatokat is. Erre fel kell
időben készülni, az önkormányzatnak — lehetőségeihez mérten
— a feltételek biztosításáról intézkednie kell.
„Értelmiségi léthelyzet”
a települések többségében a legnagyobb létszámú értelmiségi
csoportot általábana pedagógusok jelentik. Sajátos igényekkel
rendelkező, kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportról van szó, igényük nem feltétlen „követelődzés”, kiszolgáltatottságuk — szakmájukból eredően — gyakorlatilag törvényszerű. Az előbbi jelentős részben a szakmai szintentartáshoz, az önés továbbképzéshez kötődik, mely gyakran önkormányzati —
lakóhelyi — érdek is, kiszolgáltatottságuk pedig abból ered, hogy
szaktudásuk a munkaerőpiacon nehezen konvertálható, pályamódosításuk lehetősége korlátozott, élethelyzetük, egzisztenciájuk (szolgálati lakás, támogatott építkezés, családalapítás) helyhez kötött.
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Pótlékok, kedvezmények
Közvetlenül az előző kérdéshez kapcsolódik. Az elmúlt években
a pótlékok és kedvezmények rendszere átalakult — részben
megszűntek (letelepedési pótlék, kedvezményes autóvásárlás),
illetve általánosan adható kategórába tevődtek át (illetményföld).
Az önkormányzatoknak érdemes ezeket újragondolni, és ahol
lehetőség van, ott megteremteni olyan helyi kedvezményezési,
támogatási rendszert, ami a települést vonzóvá teszi az újonnan
érkezők, és megtartóvá az ottani pedagógusok számára.
A gyermeklétszám változása
Érzékenyen érinti a kistelepüléseket, hiszen a csökkenés tanulócsoport megszűnéssel, az pedig nevelőlétszám csökkentésével
járhat együtt. Jelenleg három tendencia figyelhető meg:
Egyrészt a gazdaságilag nehéz helyzetbe került körzetekben érezhető egy bizonyos elvándorlás, ami a gyerekszületések csökkenésével párhuzamosan erősíti ezt a fogyamatot.
Másrészt a mezőgazdasági privatizáció, földkárpótlás kapcsán
lassan megindult a külterület, tanyás térségek gyermeklétszámának növekedése. Újra tanyásodásra lehet felkészülni. A közlekedési igény növekedésével, illetve a tanyai iskola újbóli megnyitásával a korábban létrehozott tanyai kollégiumok, bentlakásos
iskolák kisdiákjai közül többen térnek vissza a szülői házhoz
(munkaerőként, ház körüli apró munkára).
Harmadrészt pedig – főleg a főváros és a megyei jogú városok, de
pár vonzó kisváros környékén is – kezd kialakulni az „alvótelepülések” gyűrűje. Ez azzal jár együtt, hogy magasan pozícionált szülői
réteg gyermekei élnek kistelepüléseken. Számukra vonzó lehet
a jó környezet, az átlátható méretek, a taneszközellátottság, a tantestület szakmai felkészültsége. Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy mindez költségigényes, de az önkormányzatok számára megtérülő befektetés. A szülők egy része ugyanis a település
valódi polgárává válik a gyermekén keresztül. (Még akkor is, ha
sokan továbbra is „reggel viszik, este hozzák” gyermeküket a munkahelyük és a lakóhelyük között, és az is valószínű, hogy többségük
hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumba íratja utódját.)
Szakos ellátás biztosítása:
Talán az egyik legnehezebben orvosolható probléma, hiszen a nyelvszakosok, számítástechnika-tanárok, vagy más közismereti szakosok hiánya nagyban csökkenti az iskolák eredményességét,
a gyerekek továbbtanulási esélyeit. Megoldási lehetőség — ahol
a közlekedési viszonyok lehetővé teszik — a feladat ellátására
„társulási rendszer” kialakítása. Két megoldással kísérleteznek,
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egyrészt a „tagiskolák” mintájára a nagyobb települések iskolási
— megállapodás alapján — amit a fenntartó önkormányzatok
kötnek — közös fenntartásban, gyakorlatilag kibővített tantestülettel látják el a feladatukat, segítik a vonzáskörzet iskoláit,
másrészt szerződéssel közösen alkalmaznak egy-egy pedagógust
— többnyire nyelvszakost — fél-fél munkaidőben, és órakeret
illetve szakköri program keretében biztosítják a megfelelő szintű
oktatást.
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A társulás jogi kereteit az 1997. évi CXXXV. törvény rögzítette.
Valószínűleg módosítások várhatók, azonban pár alapelvet érdemes megjegyezni:

4

• A korábbi kényszertársulások („körzetesítés”) helyett létrejövő
társulások egyenrangú felek – önkormányzatok – közös feladatellátását teszik lehetővé (még akkor is, ha város és falu társul),
ami nem jelent összeolvadást, beolvasztást, és köthető egy-egy
részfeladat elvégzésére is.
• A társuló felek jól körülhatárolt érdekeik miatt társuljanak (ez
az oktatásban lehet például a szakos ellátás biztosítása, vagy
tárgyi, személyi feltételek javítása).
• A társulás köthető feladatra, hatáskör-átruházásra, illetve szolgáltatásra is.
• Döntő fontosságú a jogkörök, a társulással ellátott feladat vagy
szolgáltatás mennyiségi és minőségi körülhatárolásának és az
anyagi alapoknak a tisztázása.
• Társulási viszonyok keretében célszerű és kötelező működtetni
minden olyan feladatellátást, melynek kötségvetési vonzata van
(például közoktatási társulás). Ennél lazább kereteket biztosít az
együttműködés, mely eseti vagy rendszeres kapcsolatokat tesz
lehetővé (például közös rendezvények, tapasztalatcserék megtartását, az érdekképviseleti hatékonyság növelését), de erről a kapcsolatrendszernél bővebben írunk.
A társulásos formák mellett a szakos ellátás javításának hosszú
távon máris lehetséges eszköze lehet az állandó helyettesítési
rendszer. Ez 1998-tól él, egyelőre még nem értékelhető eredményekkel.
A lényeg az, hogy a munkanélküli vagy ennek veszélyével fenyegetett pedagógusok, pályakezdők bejelentkeznek egy rendszerbe,
mely nyilvántartja (a megyei és a megyei jogú önkormányzatok
feladatellátása alapján) és az igénylő helyi önkormányzatok felé
„kiközvetíti” őket, azaz a nyilvántartása alapján tájékoztatja az
érintett munkáltatókat.
Jelenleg az igazán keresett szakok (idegen nyelv, számítástechnika) esetében, amelyekből hiány van a kistelepüléseken is, nincs
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értékelhető munkaerő-fölösleg. Hosszú távon azonban elképzelhető, hogy a túlóra-maximálás szigorú betartásával, valamint
a továbbképzési rendszer beállításával a munkáltatók részéről és
a szabad kapacitás lekötési igényével a munkavállalók részéről ez
a forma elterjedhet. Ennek anyagi hátterét a létrehozásra kötelezett önkormányzat (rendszer kiépítése, információs hálózat), a potenciális munkáltatók (munkabér, pótlékok) és a megyei közoktatás-fejlesztési közalapítványok (lásd később) biztosítják.

B
1.2

2. Az iskola gazdálkodása
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A kistelepüléseken az intézményi gazdálkodás három formája
alakult ki:
• az önkormányzat megfelelő szervezete végzi,
• részben önálló: általában önálló bérgazdálkodást végez az
iskola, a működési, fenntartási költségeket pedig az önkormányzat kezeli,
• önálló gazdálkodás az önkormányzati költségvetés lebontása
alapján — ez utóbbi a legritkább esetben fordul elő, gyakorlatilag csak akkor, ha az iskola az alapfeladatait jelentősen
meghaladó tevékenységet végez. (Idegenforgalom, integrált intézmény: faluház vagy helytörténeti gyűjtemény kapcsolódik
hozzá, pénzforgalma ezt indokolttá, szükségessé teszi).
Általában a helyben kialakult gyakorlat alapján történik az intézmények gazdálkodása, a vonatkozó pénzügyi szabályozók figyelembe vételével.
Akkor célszerű feladatváltozás, vagy a működés közben
bekövetkező változások esetén kezdeményezni az iskolának gazdálkodás rendjének a megváltoztatást, ha ezt szükségesnek érzi, költségkímélő tényező, és nem eredményez
szükségtelen megkettőződést.
Az önkormányzatok számára tehertételként jelenik meg az iskolák finanszírozása. Az új „egyintézményes”, de még az iskolai
alapintézmények mellett esetleg szociális intézményt működtető
önkormányzatok esetében is általában az önkormányzati költségvetés 75-90%-át igényli az iskola.
Sok esetben ez vezet indokolatlanul presztízs jellegű villongásokhoz, konfliktusokhoz az intézmény és a fenntartó között. Az
érdekeltségbeli ellentét csak látszólagos, hiszen a jelenlegi finan-
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szírozási rendszerben — és a település jövője érdekében is —
a legfontosabb feladat az alapellását biztosítása.
A 75-90%-os összeg is legtöbbször kevés az érdemi fejlesztéshez,
ezért az iskolák érdekeltek a pótlólagos források feltárásában.
Hogyan juthat pénzhez az iskola?
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• Vállalkozási tevékenység: étkezés, szállás biztosítása, rendezvények tartása, bérbeadás.
• Pályázati rendszer adta lehetőségek: (országos regionális
pályázatokon való szereplést jelent) Problémát általában az
informálódás, illetve a feltételeknek való egyértelmű megfeleltetés okoz — ez utóbbi legtöbbször az önerő felmutatása-, illetve
a településnagyság kategorizálása miatt. (A közepes, 1500-3000
lakos közötti települések azok, amelyek nem esnek bele a támogatandó kistelepülés kategóriájába, de a méretük miatt az önerő,
a hozzájárulás feltételének vállalása is erősen korlátozott).
• Alapítvány, egyesület alakítása: igazán ott működőképes,
ahol a társadalmi környezet — szülők, vállalkozók, gazdasági
egységek — anyagi támogatására reálisan számítani lehet.
• Volt tanítványok, szülők, helyben működő gazdasági szervezetek anyagi hozzájárulása: egyre korlátozottabb mértékben
jelentkezik. Nagyon alapos indoklás, érdekfelismertetést igényel. A gazdasági szervezetek esetében vagy közvetlen érdekeltség, vagy reklám-szponzori szerződés esetében érhető el
a támogatás.

3. Az iskola kapcsolatrendszere
A kistelepülések iskoláinak működését vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy ennek elengedhetetlen feltétele a megfelelő kapcsolatrendszer. Természetesen ez igaz minden oktatási intézményre,
azonban az anyagi és emberi erőforrások korlátozott volta miatt
a kisiskolák számára ez az alapfeltételek közé tartozik. Az iskola
vezetése, és az önkormányzat — iskola viszonylata során két
részterületet kell áttekinteni:
• a külső kapcsolatokat (intézmények közötti) és
• a személyes kapcsolatokat (településen, intézményen belüli).
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3.1 Külső kapcsolatok
az iskolák külső kapcsolatai két nézőpontból mutathatók be:
• vertikális kapcsolatok és
• horizontális kapcsolatok.
A vertikális kapcsolatok rendszere a helyi önkormányzatok
önállóságával párhuzamosan megszűnt, illetve átalakult.
A vertikális kapcsolatok közé tartoznak:
• a megyei közgyűlések, de ezeknek az esetleges pályázatok és
a regionális fejlesztés kivételével nincs alapfokú szerepkörük,
így érdemi kapcsolatról sem beszélhetünk;
• a megyei pedagógiai intézetek szaktanácsadói és továbbképző szerepét tartják a legfontosabbnak az iskolák. A különböző
iskolatípusok közül a kisiskolák igényelnék leginkább a fenti
programokat, azonban éppen ezek azok, akik — főként anyagi
okok miatt — a legritkábban tudják igénybe venni az önköltséges szolgáltatásokat, képzési alkalmakat (önköltségre,útiköltségre, helyettesítés díjára nincs fedezetük);
• a vonzáskörzeti központokkal érdemi kapcsolatuk nincs, a megyéhez hasonlóan sem hatásköre, sem jogköre nincs a városnak.
Hiányolják sok esetben a körzeti igazgatói értekezleteket, továbbképzéseket, felkészítőket. Ezeknek azonban az anyagi fedezete
jelen körülmények között nem teremthető meg, a városokban
ilyen irányú érdekeltség nincs;
• a megyei közoktatás-fejlesztési közalapítványokkal most
alakul az iskolák kapcsolata, hiszen ezeket 1997 tavaszán,
nyarán hozták létre a megyei és a megyei jogú önkormányzatok,
melyek – főleg pályázatok formájában – jelentős pénzeszközök
fölött diszponálva segítik a megyei közoktatás-fejlesztési koncepciók megvalósulását. Ezek a koncepciók 1997-ben készültek első ízben, felülvizsgálatukra három, illetve hat év múlva
kerül sor.
Érdemes – az 1996/97. évi gyakorlattal szemben – odafigyelni a megyei koncepció kialakítására, hiszen a közalapítványok munkájukat, a megyei és minisztériumi testületek döntéseiket ez alapján hozzák meg. Helyi, regionális
érdeket, terveket – a megyei önkormányzaton keresztül –
mindenképpen érdemes a koncepcióban megjeleníteni.
Ennek és az 1993. évi LXXXIX. tv. 119. § (1) bekezdése alapján
hozták létre a körzeti, térségi és országos feladatok ellátására
a megyei közalapítványokat, melyek munkájukat a nyilvánosság
előtt, annak bevonásával végzik.
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A horizontális kapcsolatok rendszere nehezen alakul, önszervezést igényel. A korábbi körzetesítés miatt kialakult a bizalmatlanság a kistelepülések között. Ahol azonban létrejött az együttműködés a kistelepülések iskolái között, ott ezt általában pozitívan
élik meg a résztvevők. Azonos adottságú iskolák gyermekei közötti
tanulmányi vagy sportversenyek biztosítják a reális megmérettetést, illetve a siker élményét a tanulók, valamint a rendszeres
tapasztalatcserét a pedagógusok számára.

B
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Több esetben az önkormányzatok közötti kapcsolat is ráépül az
intézményire, segítve akár egységes jogszabályértelmezés kialakítást is.

8

A közeli községekben gyakori a munkahelyi átjárás. Ebből a szempontból is hasznosnak találták a gyerek és a szülő munkahelye,
a gyerek és — esetleg — saját jövendő munkahely közötti kapcsolatot.
Ez a kapcsolatrendszer — szerencsére — nem mindig esik egybe
a közigazgatási határokkal, sokszor épp a városhiányos, megyehatáron lévő térségek iskolái keresik egymást.
Új elemként jelent meg a közelmúltban a horizontális együttműködésben a 16 éves korig való iskolába járás biztosítása, amit —
hiszen településenként egy-két tovább nem tanuló gyerekről van
szó — közösen próbálnak megoldani.
Az elmúlt években a vidéki középiskolák figyelme is a „beiskolázási körzetük” felé fordult. Szervezett vagy informális módon
működtetnek felvételi előkészítőket, esetleg tanártovábbképzéseket, hirdetnek meg esetenként tanulmányi versenyeket az általános iskoláknak. A csökkenő gyermeklétszám mellett nyilvánvalóan a beiskolázási létszám megtartása, illetve a tehetségek felderítése a céljuk, ebből azonban profitál mindkét fél. Van, ahol a
középiskolák, van, ahol a kistelepülési általános iskolák kezdeményezték az együttműködésnek ezt a kölcsönösen előnyös formáját.
A NAT egyik pozitív hozadéka volt – függetlenül későbbi sorsától –
a területi munkaközösségek megalakítása sok helyen. A lakóhely, iskola, képzési fok szerint is különböző intézményekben
dolgozó kollégák egyrészt összehangolták munkájukat, a jogszabályok és a tantervek „dzsungelében” keresték a közös értelmezés
lehetőségét, kicserélték tapasztalataikat, másrészt megosztották
egymással a továbbképzési tapasztalatokat. (Hiszen egyre nehezebb eljutni – egyrészt a bőséges kínálat, másrészt az iskolai
leterheltség miatt – egy-egy szaktárgy valamennyi továbbképzésére.) Van, ahol hagyományos szakmai munkaközösségek, van,
ahol műveltségterületi szakágak szerint jöttek, jöhetnek létre.
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3.2 Személyes kapcsolatok
Még a nyolcvanas évek második felének „helyi társadalom” kutatásai irányították rá a figyelmet a kisebb településeken meglévő
személyes kapcsolatok — tagadott vagy beismert — létére, de
mindenképpen meghatározó szerepére.
Mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen: egy bizonyos
lélekszám alatt a helyi perszonális viszonyrendszer meghatározó
az egyének és az intézmények sorsát, működését illetően.
A település és az intézményvezetés számára ezért elengedhetetlenül fontos a meglévő kapcsolatrendszer elemzése,
a működés eredményességét segítő tényezők feltárása,
illetve az akadályozó tényezők kiküszöbölése.
A kistelepülés iskolája ugyanis helyzeténél fogva teljesen beleágyazódik az adott település gazdasági és személyes viszonyrendszerébe. Ezek közül kiemelem az alábbiakat, mint a működést közvetlenül befolyásoló tényezőket:
Az intézményi és az önkormányzati kapcsolat
Ez a kapcsolat működése során lehet együttműködő vagy konfliktuskereső.
Az együttműködés akkor tartalmas, ha egyik fél sem kényszerül
feladni saját autonómiáját, szuverenitását, különben alárendeltségi viszony alakul ki, ami — ha túllép a hatáskör biztosította
kereteken — az intézményi, és adottságából adódóan a település
innovációs képességét is veszélyezteti.
A konfliktuskereső magatartás sem jelent egyértelműen negatív
beállítottságot, hiszen esetenként pont ez a szituáció hoz megoldást, megújulási késztetést. A konfliktuskereső magatartás állandósulása azonban beavatkozást, feloldást igényel akkor, ha az
már a tevékenységet gátoló, eredményességét befolyásoló tényezővé válik. Célszerű ez esetben a külső közvetítő segítségét is
igénybe venni. Ma már – főleg az érdekképviseleteknél – jogilag és
pszichológiailag is felkészült, a konfliktus kezelésére, a közvetítői
magatartásra kiképzett személyek igénybevétele is megoldható,
ha súlyos a helyzet. Nehéz és ambivalens a sajtó és a többi
médium szerepének megítélése konfliktushelyzetekben.
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A személyes kapcsolatok pozitív és negatív hatásai

Önkontroll!
Melyek a személyes kapcsolatok pozitív hatásai és veszélyei?
Pozitív tényezők:
❏

valóságos és élő kapcsolat a szülőkkel, iskolahasználókkal

B
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❏

jobb konfliktuskezelési esély (megelőzés, feloldás)

❏

közvélemény megnyerése, a véleményalkotók befolyásolása

10

❏

a fenntartó és az intézmény közötti közvetlen információcsere felgyorsul, kevesebb torzuláson megy keresztük

❏

mozgósító erő intézményi feladatok (bővítés, felújítás, átalakítások) társadalmasításakor

❏

valódi érdekegyeztetés terepe lehet

Veszélyek:
❏

rutinfeladattá váló kapcsolat

❏

kiszolgálói szerep felvállaltatása, amennyiben valamelyik
fél erőfölényre törekszik (önkormányzat az anyagi eszközökkal, az iskola a szülőkön keresztül érvényesítteti követeléseit)

❏

konfliktushelyzet helyi szinten kezelhetetlenné válik, sérelmi politika kialakulása

❏

érdekegyeztetés helyett érdekösszefonódás kialakulása

A személyes kapcsolatok típusai és erőforrásai
Az önkormányzat — intézmény — település hármas viszonylatában az alábbi kapcsolati szinteket kell szem előtt tartani:
• iskolavezetés — önkormányzati vezetés: meghatározó az
együttműködés szempontjából, többnyire személyhez kötött
mindkét oldalról, ezek változásakor törvényszerűen átalakul
• iskolavezetés — képviselőtestület: eredményezheti a kölcsönös informálást, az érdemi döntés-előkészítést
• iskolavezetés — szülők: az egzisztenciális helyzet változása
megköveteli a szülői igényeknek és az erőforrásoknak az időbeni összehangolását
• iskolavezetés — helyi lakosság: az intézménynek ismernie
kell saját munkája tervezéséhez a tágabb — szülőkön túli —
társadalmi környezet elvárásait, szükségleteit
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• önkormányzati vezetés — nevelőtestület: vezetőváltás, programváltozás idején, konfliktushelyzetben a döntéselőkészítés részeként kell kezelni
• önkormányzati vezetés — szülők: az iskola működését érintő
kérdésekben az iskolahasználók és a fenntartók ismerjék meg
egymás álláspontját
• képviselőtestület — nevelőtestület: a vezetők személyes és
egycsatornás kapcsolata szükségszerűen torzítja az információkat, ennek kiküszöbölése a cél
• képviselőtestület — szülők: a döntést a testület hozza, annak
következményeit az iskola használói (szülők) viselik
A fentiekben nem tértünk ki mindazokra a szervezetileg, jogilag
szabályozott, rögzített együttműködési formákra, amelyek megteremtése önkormányzati vagy iskolavezetői feladat (nevelőtestület-szülők, iskolavezetés-nevelőtestület, iskolavezetés-nevelőtestület-diákönkormányzat).
Az újonnan megalakuló iskolaszékek a fenti feladatok egy részének
megoldására, felvállalására jöttek létre, de méretüknél, hatáskörüknél fogva nem lehetnek képesek azok teljes körű kezelésére. A vezetői
munka tervezésnél a felsorolt erőforrások számbavétele elengedhetetlen akár a fenntartó, akár az intézmény oldaláról.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Koncepcióváltás
A közoktatási törvény 2003. évi módosításával
kapcsolatos feladatok
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Petróczi Gábor

1
2003. június 23-i ülésnapján a parlament elfogadta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényt. A többségében 2003. szeptember 1-jétõl életbe lépõ módosítások jelentõs része kifejezetten koncepcionális jellegû, ezért
alapvetõ változást jelentenek a közoktatási intézményrendszer
mûködésében.
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A törvény ilyen mélységû módosításához a közoktatási rendszer
nem megfelelõen eredményes mûködése vezetett, amelyet elsõsorban
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· az OECD-országokban folytatott PISA-mérések,
· a tanulói túlterheltség,
· a közoktatási rendszer társadalmi egyenlõtlenségeket újratermelõ mûködése,
· a tanulók idegen nyelvi és informatikai tudásában tapasztalható hiányosságok
támasztanak alá.
A következõkben sorra vesszük a közoktatási törvény leglényegesebb változásait abból a célból, hogy a gyakorló intézményvezetõk segítségére legyünk a változások értelmezésével, valamint az
iskola vezetõi körének egyéb szereplõi számára áttekintést nyújtsunk a közoktatás rendjét meghatározó legfontosabb jogszabály
módosulásáról.
A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2003. június 23-i ülésnapján elfogadta a 2003. évi LXI. törvényt a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról. Ezzel beiktatásra került
a 2002-ben posztját elfoglaló kormányzat oktatási koncepciója,
amely számos ponton lényegesen megváltoztatja a közoktatás
rendszerének mûködését.
A közoktatási törvény 1993-ban való megszületése óta számos
lényeges változáson esett már át, de az elmúlt évtized eredményeinek vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar közoktatás rendszerében továbbra is súlyos, funkcionális természetû problémák
vannak. E több évtizede szorító gondok régen érlelõdõ orvoslása
a célja az Országgyûlésnek a közoktatás mûködését meghatározó leglényegesebb jogszabály koncepcionális módosításával.
Tekintsük át röviden, milyen okok vezettek a közoktatásról szóló
törvénynek a következõkben részletezendõ, átfogó, koncepcionális átalakításához!
· A hazai és az OECD-országokról készült felmérések egyaránt
azt mutatják, hogy a magyar közoktatás elmúlt évtizedében a
közoktatási intézményrendszer nem csökkentette, hanem újratermelte a társadalmi esélykülönbségeket: a magyar iskolarendszer tehát kifejezetten szelektív.
· A fenti mérések azt bizonyítják, hogy a tanulók jelentõs részének
olvasási-szövegértési képessége nem megfelelõ, és a napi gyakorlati feladatokban alkalmazható matematikai és természettudományos problémamegoldási készsége is elmarad a nemzetközi
mezõnyben mért közepes szinttõl.
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· A tanulók munkaterheinek vizsgálata azt mutatja, hogy a diákok jelentõsen túlterheltek, például a középiskolás diákok
többsége heti 45 óránál is több idõt fordít az iskolai tanulmányokkal kapcsolatos kötelezettségei teljesítésére1. Az elmúlt
években a szakiskolákba járó 9. osztályos tanulók fele félévkor
megbukott az iskolában.
· A középiskolákból kikerülõ fiatalok nem az elvárható számarányban képesek legalább egy idegen nyelv alapfokú használatára, és hasonló problémák fogalmazhatók meg a diákok informatikai mûveltségével kapcsolatban is.
A közoktatás rendszerét szemlélve a változások szakmai szempontból vitathatatlanul szükségszerûek, sõt elodázhatatlanok.
Sajnálatos, hogy a napisajtóban a törvénymódosításnak csak néhány, minden olvasó által jól emészthetõ szegmense szerepelt,
mint az évfolyamismétlés, a szöveges értékelés vagy a tanítói
rendszer 5–6. évfolyamra való átcsúsztatása, és a törvénymódosítást kísérõ viták jó részét politikai szándék vezérelte. Bízunk
benne, hogy a törvénymódosítást követõ változások néhány év
alatt mérhetõ pozitív elmozdulást eredményeznek majd a tanulói
alapkészségek eredményesebb fejlesztése, valamint az OECDországokban mért nemzetközi eredményességi mutatók javulása
területén!

1. A változás kulcsterületei
Az egyértelmû szóhasználat érdekében állapodjunk meg abban,
hogy a következõkben „módosított közoktatási törvény” vagy
„közoktatási törvény” alatt a 2003. szeptember 1-jétõl hatályos2,
azaz a parlament által 2003. június 23-án módosított jogszabályt
értjük3!
Legelõször tekintsük át lényegre törõen (és ennek megfelelõen
a pontosság számottevõ feladásával) prioritásként azt, hogy a módosított közoktatási törvény mely lényegesebb területeken jelent
változást a közoktatási intézmények számára!

1
2

3

A Ratio Educationis (1777) óta minden korszakban a tananyag csökkentését rendelték el, de a mai napig ebbõl semmi sem valósult meg.
A törvény a Magyar Közlöny 2003. július 16-i számában jelent meg, hatályba lépésének dátuma – az ugyanitt részletezett szakaszok kivételével –
a 2003. évi LXI. törvény 90. § (1) bekezdése alapján 2003. szeptember 1.
A lábjegyzetekben a Kt. rövidítést használjuk.
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A leglényegesebb változások területe
Tanuló hátrányos megkülönböztetésének
tilalma
A tankötelezettség idõtartamának pontos
meghatározása
A nevelõ és oktató munka pedagógiai
szakaszainak új meghatározása
Az iskolai tananyag lineáris felépítése
A kerettantervek funkciója
A tanuló kötelességei
A pedagógusok képesítési követelményei
Tankönyvek, felszerelések választásának
szabályai
A pedagógiai programhoz kapcsolódó
ingyenes szolgáltatások
Titoktartási kötelezettség
Adatkezelési szabályzat készítése az SZMSZ
mellékleteként
Felzárkóztató oktatás szervezése
a szakiskolákban
Az öt évfolyamos középiskolai oktatás
bevezethetõsége
Az alapító okirat módosult tartalma
A házirend funkcióinak módosulása,
fenntartói jóváhagyása
Minõségfejlesztési rendszer, minõségirányítási program készítése
Pedagógiai program, helyi tantervek módosítása
Az iskola egészségnevelési és környezeti
nevelési programja
Testnevelési órák, sportköri foglalkozások
minimális óraszáma
A tanuló elõmenetelének értékelése
Önkormányzati intézkedési terv, minõségirányítási program
A rendkívüli szünet elrendelése a fõjegyzõ,
jegyzõ jogköre
Országos Szülõi Érdek-képviseleti Tanács
Indítható csoportok száma, maximális
létszámának meghatározása
Közoktatási intézmény mûködésének ellenõrzése négyévenként
Intézményi dokumentumok jóváhagyása
Alapító okirat áttekintése 2004. március 31-ig
kötelezõ
Kötelezõ óraszámok csökkentésének
bevezetési rendje
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Közoktatási törvény
2. § (8)–(15)
6. §
8. §
8. § (5)
8/A §
12. §
17. §
19. §
114. § (4)
40. §, 2. sz. mell.
40. §, 2. sz. mell.
27. §
28–29. §
37. §
40. § (7)
40. § (10)–(12)
44–48. §
48. § (3)
52. § (9)–(10)
70–71. §
85. §
91. §
98. §
102. § (2) c)
102. § (2) d)
102. § (2) f), 103. §
128. § (16)
128. § (23)
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A leglényegesebb változások területe
Önkormányzati intézkedési terv kötelezõ
készítése
Óvodák, iskolák, kollégiumok házirendjének
felülvizsgálata
Maximális csoportlétszám feletti tanulók
után nem jár normatíva
Intézményvezetõk teljesítménypótlékának
bevezetése
Pedagógus-túlmunka elrendelése és korlátai
Teljesítménypótlék alkalmazási szabályai

Közoktatási törvény
129. § (5)
129. § (8)
129. § (9)
129. § (11)
1. sz. mell. Harmadik
rész II/17.
1. sz. mell. Negyedik
rész

Az elõzõekben röviden felvázolt számos változás áttekintése után
bátran állítható, hogy a közoktatási törvény – ha nem is alapvetõen, de – lényeges mértékben változott meg. A közoktatási intézmények az elmúlt 6 év során két alkalommal készítették el – más
és más elvek és követelmények szerint – helyi tanterveiket, amelyek bevezetésére legföljebb részlegesen került sor. A közoktatás
szerkezetének megváltozása, a bevezetett óraszám- és tananyagcsökkentés ugyanakkor nyilvánvalóan szükségessé teszi harmadik helyi tanterv készítését, illetõleg a már korábban elkészített helyi tantervek módosítását.
Mikor lépnek életbe a módosított közoktatási törvény elõírásai?
A módosított közoktatási törvény által életbe léptetett változások többségének határideje 2003. szeptember 1. A hatálybalépéssel kapcsolatos részletek a törvény 123. §-ában
olvashatók!
A következõ fejezetekben a változások lényegérõl pontosabban és
bõvebben olvashatnak!

2. Az iskolaszerkezet legfontosabb változásai
2.1 A nevelõmunka szakaszai
A közoktatási törvény 1999-ben módosította a nevelõmunka szakaszait1. Tekintsük át a következõ táblázatban a hatályos közoktatási törvény által deklarált nevelési szakaszokat és azok részeit!
1

A 2002-es törvénymódosítás során a nevelõmunka szakaszaiban nem történt változás!
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Évfolyam,
életkor

A nevelõ-oktató munka
szakaszának neve

3 éves kortól a
tankötelezettség
kezdetéig
1–8. évfolyam

az óvodai nevelés szakasza

9–12. (vagy 13.)
évfolyamok

a középfokú
nevelés-oktatás
szakasza

13. (vagy 14.)
évfolyamtól

a szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasz
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az általános mûveltséget
megalapozó szakasz

az alapfokú
nevelés-oktatás
szakasza

A módosított Kt.
szerint az egyes
szakaszok részei

1–2. évf.: bevezetõ
szakasz
3–4. évf.: kezdõ
szakasz
5–6. évf.: alapozó
szakasz
7–8. évf.: fejlesztõ
szakasz
9–10. évf.: az általános mûveltséget
megszilárdító
szakasz
11–12. (13.) évf.:
az általános mûveltséget elmélyítõ
szakasz

A közoktatási törvény 1999-ben történt módosítása során az általános
iskola teljes körben visszakapta a 8 osztályos képzésen alapuló alapfokú nevelési funkcióját, amely a korábbiakban a hagyományokhoz híven
két szakaszra (1–4. és 5–8. évfolyam) tagolódott.

A mostani törvénymódosítás az általános és a középiskola képzési idejét újabb szakaszokra bontja, mert a bevezetõ szakaszban
említett országos és nemzetközi mérések azt bizonyították, hogy
az elsõ négy év sok gyermek számára nem elegendõ az alapkészségek megfelelõ szintû kifejlesztéséhez. A középiskolai képzés
szakasza is két részre vált az általános mûveltséget megszilárdító, illetõleg elmélyítõ szakasz formájában. Fontos tény,
hogy a törvény az általános és a középiskolai képzést egységes
12 (vagy 13) éves folyamatnak deklarálja, kijelentve, hogy e két
szakasz együtt továbbra is az iskolai nevelés-oktatás általános
mûveltséget megalapozó szakasza.
Fontos, az általános mûveltség teljes 12 esztendõs idõtartamát
átfogó új elõírást tartalmaz a módosított törvény 8. § (5) bekezdése, amely meghatározza: „Az iskolai nevelés-oktatás általános
mûveltséget megalapozó szakaszán belül az egyes iskolai évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek.” Ez azt
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jelenti, hogy a tananyagcsökkentés követelményével összhangban az oktatás lineárissá válik.

2.2 Az alapképességek fejlesztését biztosító idõszak
kiterjesztése
Az elõzõ szakaszban részletesen áttekintettük a nevelõ-oktató
munka szakaszainak és azok részeinek módosított felosztását.
Az általános iskola hagyományos képzési formájával összhangban az elsõ–negyedik évfolyamokon nem szakrendszerû oktatás
folyik.
A közoktatási törvény1 azonban azt is elõírja, hogy a 2008/2009.
tanévtõl felmenõ rendszerben az ötödik–hatodik évfolyam alapozó szakaszában a kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretének
25–40%-ában a nem szakrendszerû oktatást tovább kell folytatni.
A fennmaradó idõkeretben, illetõleg a hetedik–nyolcadik évfolyamon (fejlesztõ rész) szakrendszerben folyik az oktatás. Tehát az
ötödik és a hatodik évfolyamon heti 6–9 órában tovább folytatódik a tanító által végzett nem szakrendszerû nevelés-oktatás,
míg a többi órában a „hagyományos” tantárgyi struktúrában folyik a tanítás.
Ki dönti el, hogy az ötödik–hatodik évfolyamon hány órában folyik tovább a nem szakrendszerû oktatás az iskolában?
Mivel a kérdést az iskola pedagógiai programja hivatott szabályozni, a probléma eldöntése a nevelõtestület joga és kötelessége. A 2008/2009. tanév kezdetétõl érvényes döntést – az intézmény
pedagógiai programjának módosításával – szintén a nevelõtestület
jogosult meghozni.
A nem szakrendszerû oktatás kiterjesztése maga után vonja
a pedagógusok alkalmazási feltételeinek szükségszerû módosítását, amelyet a törvény 17. §-a tartalmaz.
Az elõírások szerint az ötödik–hatodik évfolyamon a nem
szakrendszerû oktatásban oktathatnak azok a tanítók,
akik az elsõ–negyedik évfolyamon is végzik a tanulók nevelését és oktatását.

1

8. § (3) bekezdés
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A képesítési feltételek között történt még néhány változás,
amelyekre felhívjuk az olvasó figyelmét. Eszerint a jogalkotó az
iskolák zökkenõmentes mûködése érdekében szabályozza, hogy

B
2.1

· az elsõ–negyedik évfolyamon is taníthatnak testnevelést a tárgynak megfelelõ tanári végzettséggel rendelkezõ kollégák,
· a tantárgyi modulokat1 megfelelõ szakos tanári végzettséggel
vagy a tárgyi modulnak megfelelõ szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel lehet tanítani (ugyanakkor a tanítást a modul bevezetését követõ 10 évig az iskolában tanító
bármely szakos szakképzett pedagógus is végezheti2).

8
2.3 Változások a tanulók értékelésében
2004. szeptember 1-jétõl minden iskolában felmenõ rendszerben a tanulóknak az elsõ–harmadik évfolyam félévi és
év végi, illetve a negyedik évfolyam félévi elõmenetelét
osztályzatok helyett szöveges minõsítéssel kell kifejezni!3
A törvényben szereplõ alapvetõ minõsítési kategóriák a következõk:
·
·
·
·

kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelõen teljesített
felzárkóztatásra szorul

Ha az elsõ három évfolyamon félévkor vagy év végén, illetve a negyedik évfolyam félévi minõsítésekor a tanuló „felzárkóztatásra
szorul” minõsítést kap, akkor az iskolának a szülõ bevonásával
meg kell vizsgálni a gyenge teljesítmény okait:
· értékelni kell a tanuló teljesítményét
· fel kell tárni a gyermek fejlõdését, haladását akadályozó tényezõket
· javaslatot kell tenni e tényezõk megszüntetéséhez szükséges
intézkedésekre

1
2
3

Például tánc és dráma, hon- és népismeret, egészségtan, mozgókép- és médiaismeret, etika, társadalomismeret.
Lásd a Kt. 128. § (15) bekezdését!
Lásd a Kt. 70. § elõírásait!
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2004. szeptember 1-jétõl felmenõ rendszerben az elsõ–harmadik évfolyamon a tanuló csak akkor utasítható évismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való
igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.
A tanuló részére engedélyezhetõ az évfolyam megismétlése abban az esetben is, ha felsõbb évfolyamra léphetne. Az elsõ–negyedik évfolyamon a szülõ kérésére engedélyezni kell az évfolyam
megismétlését.
A felzárkózásra szoruló tanulókat segítõ további elõírás szerint
az elsõ–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészülését – szükség esetén – egyéni foglalkozásokon kell segíteni. Ezt
az intézkedést kell megtenni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. Egyben tájékoztatni kell a szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyekkel az
iskola segítséget tud nyújtani gyermeke eredményes felkészüléséhez.
Bármelyik iskola meghatározhatja azokat a tananyagokat,
tantárgyakat, amelyekbõl a tanuló teljesítményét nem kell
értékelni. Nem mellõzhetõ azonban az elõmenetel minõsítése
azokból a tantárgyakból, amelynek követelményeibõl állami vizsgát kell, illetve lehet tenni.

2.4 Öt évfolyamos középiskolai oktatás
A négy, hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás az eddigiekben is alkalmazott módon tovább folytatható. A módosított törvény 28–29. §-ai alapján 2004. szeptember 1-jétõl lehetõség
nyílik öt évfolyamos gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok indítására. Ezekben az osztályokban a képzés a 9. évfolyamon kezdõdik, és a 13. évfolyamon fejezõdik be. 2004-ben
intézményenként legfeljebb 1-1 ilyen osztály indítható1, azt ezt
követõ években az indított öt évfolyamos osztályok száma évenként egy-eggyel növelhetõ.

1

A 2003. évi LXI. törvény 90. § (2) e) szakasza szerint.
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Figyelem!
Az öt évfolyamos középiskolai képzés kritériumai a következõk:
ß a kilencedik évfolyamon a kötelezõ tanórai foglalkozások
legalább 40%-ának megfelelõ idõkeretben idegen nyelvbõl
folytatott intenzív nyelvi felkészítés (legalább heti 11 óra)
ß a nyelvi elõkészítésre fel nem használt idõkeret legalább
25%-át informatikai ismeretek oktatására kell felhasználni (körülbelül heti 4 óra)
ß a fel nem használt kötelezõ órakeretet képességfejlesztésre kell fordítani (körülbelül heti 12 óra)
ß a tizedik–tizenharmadik évfolyamon emelt szintû oktatást
kell biztosítani az adott nyelvbõl
ß fel kell készíteni a tanulókat az emelt szintû érettségi vizsga letételére

B
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2.5 A mindennapi munkát érintõ néhány változás
A tanulók kötelességeit szabályozó 12. §-ban megjelenõ új elõírás
a diákot kötelezi, hogy életkorához, iskolai elfoglaltságához igazodva a pedagógus felügyelete, irányítása mellett közremûködjön saját környezetének, az általa alkalmazott eszközöknek
a rendben tartásában, rendezvények elõkészítésében. Fontos
követelmény, hogy e tevékenységet a házirendben kell szabályozni.
A törvény az eddigiekben is tiltotta a tanuló hátrányos megkülönböztetését, de igen szûkszavúan nyilatkozott annak mibenlétérõl.
A módosított törvény részletesen taglalja a tanuló hátrányos megkülönböztetésének fogalmát és eseteit, tiltva
minden olyan – közvetlen vagy közvetett – különbségtételt, kizárást, korlátozást vagy kedvezést, amelynek célja
vagy következménye az egyenlõ bánásmód megszüntetése
vagy akadályozása, továbbá a gyermek, tanuló zaklatása.1

1

2. §
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A tankönyvek és felszerelések választásával kapcsolatos új szabályokat vezet be a törvény1, amelyek megtiltják olyan tankönyv
választását, amely nem biztosítható minden tanuló számára,
és a nélkülözhetetlen körre korlátozza a ruházati és más felszerelések kötelezõ beszerzésének elõírását. Az iskolaszék (ennek hiányában a szülõi szervezet) és a diákönkormányzat korlátozásokat állapíthat meg e felszerelések beszerzésével kapcsolatos
kiadások körében. Az egyéb felszerelések biztosítását a jogalkotó
az iskola feladatául szabja.
A családokat terhelõ kiadások további korlátozása érdekében
a törvény elõírja2, hogy a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó rendezvényeket (például erdei iskola, kirándulás,
mûvészeti és kulturális rendezvényeken való részvétel) az iskola
az ingyenes szolgáltatások körében köteles biztosítani. A nem
ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programokon3 való részvételért kérhetõ legmagasabb összeget az iskolaszék (annak hiányában a szülõi szervezet) és az iskolai diákönkormányzat meghatározhatja.
Az eddigiekben nem volt egyértelmû a törvény szabályozása abban
a tekintetben, hogy az indítható osztályok számát a fenntartó vagy
az intézmény határozza-e meg. A törvénymódosítás – a gyakorlattal azonosan – pontot tesz a vita végére azzal, hogy a fenntartó
hatáskörébe helyezi az indítható csoportok számának meghatározását, továbbá a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését.4 E szigorúbb szabályozással összecseng a maximális
létszám fölötti tanulók után alkalmazott normatívaelvonás.5
Új területre lép a törvényhozó, amikor az adatkezelés szabályait
alkotja meg a törvény 2. sz. mellékletében.
Ennek egyik leglényegesebb része a pedagógusok titoktartási kötelezettségének elõírása, amely a tanulóval kapcsolatos információk tekintetében még a szülõvel szemben is
fönnáll. A titoktartási kötelezettség alól való mentesülésnek az esetek többségében az érintett írásos hozzájárulása
a feltétele.

1
2
3
4
5

19. § (2)–(4) bekezdés
114. § (4) bekezdés
Ezek körébe nem tartozhat a pedagógiai program végrehajtásához nélkülözhetetlen program.
102. § (1) bekezdés c) szakasz
129. § (9) bekezdés és 1. sz. melléklet Második rész, normatív támogatási elvek 3. pont
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A titoktartási kötelezettség nem terjed ki
· a nevelõtestületi értekezletekre és
· a tantestület tagjainak egymás közti, a gyermek, tanuló érdekében végzett megbeszélésére.

B
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A rendelkezések szabályokat állapítanak meg az alkalmazottak
adatainak kezelésével kapcsolatban is. Ennek kapcsán az intézményekben adatkezelési szabályzatot kell készíteni, amelyrõl
cikkünk 4.4 szakaszában találunk információkat.
Az elmúlt idõszakban néhány alkalommal fejetlenséget eredményezett a közoktatási intézmények mûködésében a rendkívüli
szünet miniszteri elrendelése. A módosított közoktatási törvény
a rendkívüli idõjárás, természeti csapás és hasonló okok esetén
elrendelhetõ rendkívüli szünet elrendelésének jogkörét a megyei
fõjegyzõ hatáskörébe, a településre vonatkozóan a helyi jegyzõ
hatáskörébe utalja, az oktatási miniszter e hatásköre tehát megszûnik.1

3. Tantervek
3.1 A Nemzeti alaptanterv
A tartalmi egység biztosítása a Nemzeti alaptanterv2 feladata.
A módosított közoktatási törvény az iskolák helyi tantervének
szabályozásánál a Nemzeti alaptantervre támaszkodik. A NAT tehát továbbra is érvényben marad, amint ezt a törvény 8. §-ának
újraszámozott (9)–(10) bekezdése tartalmazza:
8. § (9) Az általános mûveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a
Nemzeti alaptanterv biztosítja.
8. § (10) A Nemzeti alaptanterv mûveltségi területenként határozza meg
az általános mûveltséget megalapozó szakaszon folyó nevelõ-oktató
munka kötelezõ és közös céljait, a nevelõ-oktató munka alapjául szolgáló ismeret-, készség- és képességjellegû követelményeit e törvény(ben)
… foglalt elvekkel és jogokkal összhangban.

A Nemzeti alaptantervet a kormány adja ki. Szakmai és gyakorlati szempontból egyaránt igen lényeges változás, hogy amíg az eddigiekben a NAT-ra épülõ kerettantervek biztosították a nevelés
1
2

Az elõírásokat a törvény 91. § (1) és (8) bekezdései tartalmazzák.
A továbbiakban: NAT
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és az oktatás tartalmi egységét, a törvénymódosítást követõen
a fõ szabályozó szerep ismét a Nemzeti alaptantervé lett.

3.2 A kerettantervek funkciójának módosulása
A Nemzeti alaptanterv és az iskolák helyi tanterve közé szabályozó funkcióval 2001 szeptemberében beléptek a kerettantervek,
amelyek 2004. szeptember 1-jétõl felmenõ rendszerben elveszítik lényegi szabályozó szerepüket, mert megszûnt biztosító
funkciójukat segítõ feladatkör váltja föl.
A Nemzeti alaptantervben foglaltak teljesítését az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek segítik.1 A kerettantervek
a fenti idõponttól ajánlásokat tartalmaznak2
· a nevelés és oktatás céljaira, a tantárgyak rendszerére,
· az egyes tantárgyak témaköreire, a témakörök tartalmára,
a követelményekre és az idõkeretre,
· a szakiskolában a szakmai elõkészítõ és a szakmai alapozó oktatásra,
· a szakközépiskolában a szakmai orientációra, a szakmacsoportos alapozó oktatásra és annak idõkereteire.

3.3 Milyen helyi tantervek szerint folyik az oktatás
a 2003/2004. tanévben?
A törvénymódosítás ellenére némi bizonytalanság van a pedagógusokban, hiszen a 2003 szeptemberében induló tanévben legalább négyféle tantervi koncepció szerint fogunk tanítani az iskolákban:
· az 1978-as „régi” tantervek
· az iskola 1998-as saját készítésû helyi tantervei (NAT-os tantervek)
· a kerettantervekhez készített és 2001-ben bevezetett helyi tantervek
· a 2003/2004-es tanévben a nevelõtestület saját hatáskörében
módosított helyi tantervei3, illetõleg az ezt követõ tanévben
a módosításra kerülõ helyi tantervek alapján.

1
2
3

Közli a hatályos Kt. 8. § (9) bekezdése.
Közli a Kt. 8/A § (1) bekezdése.
Lásd Kt. 128. § (23) bekezdés.
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A 2001-ben felülvizsgált pedagógiai programot és a kerettantervekhez igazított helyi tanterveket az iskolák a 2003-ban induló tanévben a második, a hatodik és a tizedik évfolyamokon
tovább folytatják, kivéve, ha a nevelõtestület „menet közben” módosította helyi tantervét. Ezúttal is föl kell azonban hívnunk a figyelmet a szakmailag alaposan átgondolt, és jól dokumentált módosítási eljárás nélkülözhetetlenségére.
1

B
2.1

Önkontroll!
Milyen helyi tanterv szerint tanítunk 2003. szeptember 1-jétõl
az általános és a középiskolákban?

14

A közoktatási törvény 128. § (23) bekezdése alapján a kötelezõ
tanórai foglalkozások csökkentését követõen1 a saját hatáskörben módosított helyi tantervek szerint kell megkezdeni az
oktatást:
o az elsõ évfolyamon
o az ötödik évfolyamon
o a kilencedik évfolyamon
Mely évfolyamokon kell a kerettantervekhez készített helyi tantervek alapján folytatni az iskolai oktatást?
Ha a nevelõtestület a kerettantervek elõírásai szerint készített
helyi tantervét nem módosította, akkor 2003. szeptember 1-jétõl a kerettantervekre épülõ helyi tanterv szerint kell folytatni
a tanítást:
o a második és harmadik évfolyamon
o a hatodik és hetedik évfolyamon
o a tizedik és tizenegyedik évfolyamon

1

Lásd a 2002. évi LXII. tv. 83. §-ával módosított közoktatási törvény 52. § (3)
bekezdése szerint.
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Önkontroll! (folytatás)
Azokon az évfolyamokon, amelyekben az oktatás még nem a
kerettantervi rendszerben kezdõdött meg, a tanítás felmenõ
rendszerben folyik az induló évfolyamon megkezdett tantervek
szerint, azaz:
o negyedik osztályban az 1998-ban indított „NAT-os” tantervek szerint
o nyolcadik osztályban az 1998-ban indított „NAT-os” tantervek vagy az 1978-as tantervek szerint,
o tizenkettedik osztályban az 1978-as „régi” tantervek szerint

Hogyan lehet követni egy-egy osztály tantervének alakulását
a gyakori változások tükrében?
Érdemes minden osztályról egy-egy táblázatot vezetni, amely
az osztály „sorsát” tartalmazza. Ha ez nem valósul meg, akkor
a selejtezési idõn túl is õrizni érdemes azokat a tantárgyfelosztásokat és egyéb dokumentumokat, amelybõl az osztályban megtartott tanítási órák követhetõek maradnak.
A különféle tantervek szerinti haladást tekinti át a következõ
összesítõ táblázat:
Évf.

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

1. évf.

Módosított*

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

2. évf.

Kerettantervi Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

3. évf.

Kerettantervi Kerettantervi Módosított

Módosított

Módosított

4. évf.

1998-as
NAT-os

Kerettantervi Kerettantervi Módosított

Módosított

5. évf.

Módosított*

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

6. évf.

Kerettantervi Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

7. évf.

Kerettantervi Kerettantervi Módosított

Módosított

Módosított

8. évf.

1998-as
NAT-os

Kerettantervi Kerettantervi Módosított

Módosított

9. évf.

Módosított*

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

10. évf. Kerettantervi Módosított

Módosított

Kerettantervi Módosított

11. évf. Kerettantervi Kerettantervi Módosított
12. évf. 1978-as
tanterv

Módosított

Módosított

Kerettantervi Kerettantervi Módosított

Módosított

* A 2003/2004-es tanévben az óraszámcsökkentést ezeken az évfolyamokon saját hatáskörben, a pedagógiai program módosítása nélkül vezetheti be az iskola.
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3.4 A tanulók óraszáma
A Nemzeti alaptanterv alapján készített helyi tanterveket 1998-ban
vezették be az iskolák. Az Oktatási Minisztérium Nemzeti alaptanterv,
illetve kerettanterv bevezetésével kapcsolatos 1999. és 2003. évi vizsgálatainak eredménye szerint azonban a tanulói terhelés általában
igen magas. (Például a középiskolás diákok többsége heti 45 óránál is
több idõt kénytelen az iskolai kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokkal eltölteni.)
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Ennek következtében a törvénymódosításkor a törvényalkotó
2003 szeptemberétõl a korábbinál 10%-kal alacsonyabb kötelezõ óraszámot írt elõ az egyes évfolyamok számára. Ennek megfelelõen sor került a kerettantervekben szereplõ
tananyag számottevõ csökkentésére is. A kötelezõ órák maximális számának csökkentését a módosított közoktatási törvény
52. §-ának (3) bekezdése határozza meg.1
A hatályos közoktatási törvény a kötelezõ tanulói óraszámokat
csökkentve a következõket írja elõ maximális óraszámként2:
Évf.

1–3.
4.
5–6.
7–8.
9–10.
11–13.

Napi
kötelezõ óra
maximuma

Heti
kötelezõ óra
maximuma

4
4 vagy 5
4 vagy 5
5
5 vagy 6
6

20
22,5
22,5
25
27,5
30

A nem kötele- Az oktatásra
zõ órákra biz- fordítható heti
tosított órák
óraszám
max.3
2
22
2
24,5
2,25
25
7,5
32,5
12,5
40
18
48

A tanulók kötelezõ óraszámának megváltoztatását elõíró
rendelkezések 2003. szeptember 1-jétõl érvényesek! A közoktatási törvényben, illetve a fenti táblázatban közölt óraszámok túllépése a törvény megszegését jelenti! Az utolsó
oszlop óraszáma nem automatikusan a diákok óraszámát, hanem az osztály nevelési-oktatási feladatainak elvégzésére fordítható óraszám maximumát jelenti, beleértve például a csoport-

1
2

3

A szóban forgó szakaszt a 2002. évi LXII. törvény 83. §-ával módosította
a jogalkotó.
A táblázatban a kerekítés szokásos szabályait alkalmaztuk azzal a kitétellel,
hogy az oktatásra fordítható heti maximális óraszám oszlopában egész számokat, vagy 5 tizedre kerekített számokat alkalmaztunk!
A keret a fenntartó egyetértésével léphetõ túl a Kt. 52. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint.
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bontás, választható foglalkozások, iskolai sportkör feladatokra
fordított óraszámokat.
A módosított közoktatási törvény tartalmaz még egyéb olyan szabályozásokat is, amelyeket az iskola a kötelezõ órák tervezése és
megtartása során köteles figyelembe venni:
· a testnevelési órák minimális száma1 az 1–4. évfolyamon minimálisan heti 3 óra
· az 5–12. (13.) évfolyamokon heti átlagban 2,5 testnevelési órát
be kell építeni2, az ezt meghaladó testnevelési órák számával
a kötelezõ tanórai foglalkozások száma megnövelhetõ
· az iskolai sportkör kezdeményezésére az iskola nem kötelezõ
órakeretének legalább 20%-át az iskolai sportkör foglalkozásai
számára3 kell biztosítani

4. A nevelõmunkához szükséges dokumentumok,
szabályzatok
A közoktatási törvény átfogó módosításáról az eddigiek alapján már
meggyõzõdhetett az olvasó. E ténybõl természetszerûleg fakad,
hogy a közoktatási intézmények szinte minden meghatározó
dokumentumát, belsõ szabályzatát módosítani szükséges, néhányat pedig meg kell alkotni az elkövetkezõ egyéves terminusban.
Most tehát az iskolai munka dokumentumait vesszük sorra!
Ne feledjük: az intézmények számára kötelezõ elõírás, hogy legfontosabb dokumentumaikat:
· a szervezeti és mûködési szabályzatot,
· a házirendet és
· az intézményi minõségirányítási programot
nyilvánosságra kell hoznia.4
A nyilvánosságot célzó további új elõírás, hogy a házirend
egy példányát a beiratkozáskor a szülõnek (tanulónak) át
kell adni.

1
2
3
4

Lásd
Lásd
Lásd
Lásd

a
a
a
a

Kt.
Kt.
Kt.
Kt.

52.
48.
52.
40.

§
§
§
§

(10) bekezdése és a 48. § (2) bekezdését!
(2) bekezdését!
(9) bekezdését!
(12) bekezdésében!
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A törvény nem fogalmazza meg, mit kell érteni az egyes intézményekben nyilvánosságra hozatalon, ezért azt az egyes iskolákban
helyileg kell eldönteni. Megjegyezzük, hogy az elsõ két dokumentum nyilvánosságra hozása az eddigiekben is kötelezõ volt, de azt
alacsonyabb szintû jogszabály írta elõ.
4.1 A pedagógiai program1
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Az iskola nevelési-oktatási feladatai ellátása érdekében pedagógiai programot készít, amelynek részét képezi az intézmény nevelési programja és helyi tantervei. A pedagógiai program tartalmát
nem tartjuk szükségesnek itt ismertetni, hiszen többségében
a már két alkalommal elkészített elemek áttekintésérõl, frissítésérõl és kiegészítésérõl van szó.
Itt csupán azokat a részeket emeljük ki, amelyekben a törvénymódosítás változást hozott.
Meg kell határozni
· a nevelési programban
— az írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait,
— az írásbeli beszámoltatásnak a tanulók tudása értékelésében betöltött szerepét, súlyát,
— az otthoni felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elveit és korlátait,
· moduláris oktatás esetén a modulok értékelését, minõsítését,
beszámítását az évfolyam sikeres befejezésébe,
· középiskolában a középszintû érettségi vizsga témaköreit,
· a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket,
· az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az
egészségnevelési és környezeti nevelési programot2.
A pedagógiai programnak nem kell tartalmaznia az iskolában folyó nevelési munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét, mert e feladatkör szabályozását a 4.6 fejezetben részletezett minõségirányítási program veszi át.
A pedagógiai programot és a részét képezõ helyi tanterveket legkésõbb 2004. június 30-ig kell megküldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak.

1
2

Lásd Kt. 44–48. §
Lásd Kt. 48. § (3) bekezdés
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Amennyiben a fenntartónak ötnél több közoktatási intézménye
van, ütemtervet készíthet, amelyben a benyújtásra vonatkozó
legkorábbi idõpont 2004. április 15. lehet. A fenntartó a pedagógiai program jóváhagyása elõtt köteles – az Országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ, az adott intézménytípusnak megfelelõ
szakterületen nyilvántartásba vett – szakértõ véleményét beszerezni.
4.2 Az alapító okirat1
A közoktatási törvény módosítást vezetett be az intézmények alapító okiratával kapcsolatos elõírások körében is. Ennek megfelelõen az alapító okiratnak – a már korábban bevezetett adatok
mellett – tartalmaznia kell az alábbiakat:
· az alapító mellett a fenntartó nevét és címét
· esetleges tagintézményének megnevezését és címét
· az intézménybe maximálisan felvehetõ tanulólétszámot2
A fenntartó kötelessége, hogy 2004. március 31-ig áttekintse az általa fenntartott közoktatási intézmény alapító
okiratát, s szükség esetén elvégezze annak módosítását.

4.3 A házirend3
Lényeges, bár nem átfogó módosítást jelent a közoktatási törvény
új formája a tanulókat érintõ legfontosabb szabály, a házirend
szabályozási körében. Nem változott az a meghatározó tény, hogy
az intézmény házirendje csak az iskola (kollégium) mûködési idõtartamára korlátozódik. Szigorúan e koncepció szem elõtt tartásával bõvíti a jogalkotó az iskolán és kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartás szabályozásával
a házirend szabályozási körét az iskola, illetõleg kollégium által
szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó,
intézményen kívüli rendezvényekre.
Árnyaltabbá vált a házirend kollégiumokra vonatkozó elõírása,
amely szerint a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon
kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartást is szabá1
2

3

Lásd a Kt. 37. § (5) bekezdését!
Ezzel kapcsolatban utalunk a Kt. 129. § (9) bekezdésében és az 1. sz. melléklet Második részében, a normatív támogatási elvek 3. pontjában szereplõ
normatívaelvonásra.
Lásd a Kt. 40. § (7) bekezdésében!
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lyozhatja a házirend. Ennek oka az, hogy a kollégium mint intézmény felelõsséggel tartozik a tanulóért akkor is, amikor a kollégium falain kívül tartózkodik, hiszen a kiskorú tanulók ez idõ
alatt nélkülözik a szülõi felügyeletet.
Még egyszer emlékeztetjük az olvasót a házirendnek a 2.5 szakaszban említett szabályozási kötelezettségére.
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4.4 A szervezeti és mûködési szabályzat
Az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát viszonylag kevés
változás érinti. Azonban a koncepcionális változásokra tekintettel
minden intézményben kontrollra szorul az SZMSZ is. E szakaszban
néhány olyan tényre kívánjuk felhívni a figyelmet, amelyeket figyelembe kell venni e fontos szabályzatunk áttekintésekor és esetleges
módosításakor.
Fontos változás, hogy a tanulói kötelességek részletezésekor bekerült a sorba a tanulónak az a kötelezettsége, hogy megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben (és a házirendben) foglaltakat.1 Az eddigi szabályozásból ez a kézenfekvõ kötelezettség
ugyanis hiányzott.
Sok intézményben hoznak létre munkájuk során maradandó értékeket az iskola tanulói. Az eddigiekben szabályozatlan volt az ilyen
jellegû értékek fölött való rendelkezés joga. A törvény 12. §-ában leírtak szerint – ha a felek között nincs eltérõ megállapodás – az így
elõállított dolgok feletti tulajdonjog az intézményt illeti meg. Ha
azonban az iskola e vagyoni jogokat másra ruházza, úgy a tanulót díjazás illeti meg. E díjazás szabályait az iskolai SZMSZ-ben
kell szabályozni.
A pedagógusok teljesítménypótlékának havi mértékét az 1. sz.
melléklet Negyedik részének 3. pontja alatti határok között kell megállapítani, amelynek során a konkrét százalékos érték a munkáltató és a pedagógus megállapodásán múlik. A megállapítás elveit
a kollektív szerzõdésben, ennek hiányában az SZMSZ-ben kell rögzíteni.
A közoktatási törvény részletes, új elõírást vezetett be a közoktatási
intézmények adatkezelésének szabályozására2. Ennek alapján az
intézmények számára kötelezõ adatkezelési szabályzat készítése, amelyben az iskola adatkezelésének és -továbbításának

1
2

Lásd a Kt. 12. § (1) bekezdés h) bekezdését!
A Kt. 2. sz. mellékletében „Adatkezelés a közoktatási intézményekben” alcím alatt található.
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intézményi rendjét határozzák meg. E szabályzat a nem kötelezõ önálló iratkezelési szabályzat vagy a szervezeti és mûködési szabályzat melléklete is lehet. Elkészítéséhez be kell szerezni a szülõi
szervezet és a diákönkormányzat egyetértését.
4.5 Az intézményi minõségirányítási program1
Az iskoláknak feladataik hatékony, törvényes és szakszerû ellátása, tevékenységük fejlesztése céljából meg kell határozniuk minõségpolitikájukat. A fogalmak vizsgálata után azt állapíthatjuk
meg, hogy ez a tevékenység az 1998-ban bevezetésre került minõségbiztosítási tevékenységgel lényegileg azonos. Az akkori szabályozás azonban csak az értelmezõ rendelkezések körében foglalkozott a kérdéssel.
Melyek az intézmények minõségfejlesztést célzó legfontosabb feladatai?
Az intézményi minõségpolitika meghatározását követõen minõségfejlesztési rendszert kell kiépíteni és mûködtetni, ennek sajátosságait az intézmény minõségirányítási programjában kell rögzíteni.

Önkontroll!
Mit tartalmaz az intézményi minõségirányítási program?
o az intézmény mûködésének hosszú távú elveit
o a célok megvalósítását szolgáló elképzeléseket
o az intézmény mûködésének folyamatát, ezen belül a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.

A minõségirányítási programot a pedagógiai programmal együtt
legkésõbb 2004. június 30-ig kell megküldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak.2 Amennyiben a fenntartónak ötnél több közoktatási intézménye van, ütemtervet készíthet, amelyben a benyújtásra vonatkozó legkorábbi idõpont 2004. április 15. lehet.

1
2

Lásd a Kt. 40. § (10)–(11) bekezdését!
Lásd a Kt. 129. § (6) bekezdését!
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5. A pedagógusok óraszámának változása
5.1 A pedagógusok kötelezõ óraszáma
A közoktatási törvény 2002. évi módosítását követõen 2002. szeptember 1-jétõl megváltozott a pedagógusok kötelezõ óraszáma.
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A jogszabály 2003. évi módosítása a kötelezõ órák számát döntõ
többségében változatlanul hagyta. Jelentõs változás történt a kollégiumi nevelõk óraszámában, amely heti 30 óráról 24 órára
(gyakorló kollégiumokban és fogyatékos tanulók kollégiumában
26-ról 22-re) csökkent.
A törvénymódosítás lehetõséget teremt a közoktatási intézményekben a pedagógiai program elkészítésében közremûködõ
pedagógusok kötelezõ óraszámának legfeljebb heti 3 órával
való csökkentésére abban az esetben, ha az iskola helyi tantervét kizárólag a Nemzeti alaptanterv alapján, saját maga dolgozza ki. A pedagógus kötelezõ óraszám ilyen címen való csökkentésének idõtartama nem haladhatja meg a 23 hetet1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvény 1. sz. melléklete Harmadik
rész II/17. szakasza 2004. szeptember 1-jei hatályba lépéssel
szabályozta az elrendelhetõ túlórák számát: az új elõírás szerint
az elrendelhetõ tanítási órák száma – a kormányrendeletben2
meghatározott kivétellel – egy tanítási napon a kettõ, egy tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg.3

5.2 A pedagógusok teljesítménypótléka
A közoktatási törvény által 2004. szeptember 1-jei hatállyal4 bevezetett új elem a pedagógusok teljesítménypótléka, amelynek
lényege, hogy a munkáltató és a beosztott pedagógus munkaszerzõdésben (a kinevezés is munkaszerzõdésnek számít) megállapodhatnak abban, hogy a pedagógus heti kötelezõ óraszámát legföljebb heti 7 órával megemelik.

1
2

3
4

A jogszabály pontos részleteit a Kt. 129. § (4) bekezdése tartalmazza.
Jelenleg a munka törvénykönyvének 127. §-a, valamint a 138/1992. (X. 8.)
kormányrendelet 11/A § (2) bekezdése szabályozza pedagógus-munkakörben a rendkívüli munkavégzés elrendelésének szabályait.
A hatálybalépésrõl szól a 2003. évi LXI. törvény 90. § (2) bekezdés b) szakasza.
A hatálybalépésrõl szól a 2003. évi LXI. törvény 90. § (2) bekezdés b) szakasza.
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Figyelem!
A teljesítménypótlék alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb
szabályok a következõk:
ß a pedagógus és a munkáltató közös írásos megállapodásával léphet életbe
ß a pedagógus heti kötelezõ óraszámát maximum 7 órával
lehet emelni
ß a megállapodás idõtartama nem lehet rövidebb egy taní1
tási évnél (óvodában nevelési évnél) , de határozatlan idõ2
re is szólhat
ß teljesítménypótlék alkalmazása esetén további tanítás elrendelésére csak a kormányrendeletben meghatározott,
különösen indokolt esetben kerülhet sor
ß A pedagógus részére a végzett munkával arányos teljesítménypótlék jár a Kjt. 1. sz. mellékletében meghatározott
összeg figyelembevételével (a továbbiakban számítási alap)
az alábbiak szerint:
— heti egy órával történõ emelés esetén a számítási alap
5–8%-a;
— heti két órával történõ emelés esetén a számítási alap
10–14%-a;
— heti három órával történõ emelés esetén a számítási
alap 15,5–21%-a;
— heti négy órával történõ emelés esetén a számítási
alap 22–28%-a;
— heti öt órával történõ emelés esetén a számítási alap
29–36%-a;
— heti hat órával történõ emelés esetén a számítási alap
37–44%-a;
— heti hét órával történõ emelés esetén a számítási alap
45–52%-a.

Az általános iskolában, a középiskolában és a szakiskolában
osztályfõnöki, a kollégiumban tanulócsoport-vezetõi feladatot

1

2

Tanítási év, nevelési év a Kt. 121. § (1) bekezdésének 38., illetve 24. pontja
szerint szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-ig tartó idõszakot
jelenti.
A határozatlan idõre vonatkozó megállapodással azért tanácsos csínján
bánni!
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ellátó pedagógus részére – a munkaszerzõdés, közalkalmazotti
kinevezés közös megegyezéssel történõ módosításával – heti 2
óra emelésnek megfelelõ mértékû teljesítménypótlékot lehet
megállapítani. Alkalmazása esetén az osztályfõnöki, munkaközösség-vezetõi, tanulócsoport-vezetõi heti 1 óra kedvezmény1
nem vehetõ igénybe. Ebben az esetben az osztályfõnöki pótlékra
sem jogosult a kolléga.2
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Az ilyen feladatkört ellátó pedagógus – munkaszerzõdés esetén –
a teljesítménypótlék szerinti juttatásra a feladatellátás idõtartama alatt jogosult. Az osztályfõnöki teljesítménypótlék nem zárja
ki az 5.2 szakasz elején tárgyalt teljesítménypótlék alkalmazását.
A jogszabályban is közölt fenti táblázatot a munkáltatónak és
a pedagógusnak is érdemes gondosan áttanulmányoznia, és
a megállapodás megkötése elõtt alaposan mérlegelni a mindkét
fél számára leginkább elõnyös megoldást.

Figyelem!
Ennek érdekében néhány szempontot vetünk föl az alábbiak
szerint3:
ß A kötelezõ óraszám hosszabb idõtartamra vonatkozó emelését érdemes alaposan megfontolni, bár a munkaszerzõdésben rögzített megállapodás – közös szándék esetén –
bármikor módosítható.
ß A teljesítménypótlék mértéke önmagában bármely óraszámnövelés esetén magasabb, mint az óraszám emelésének mértéke. Például heti 7 óra emelés esetén az óraszám-növekedés
mértéke 35%, míg a számítási alap növekedése 45–52%. Ennek okait is érdemes a következõk szerint átgondolni.
ß Az osztályfõnöki munkáért kapható teljesítménypótlék
mértéke nagyobb, mint az átlagos osztályfõnöki pótlék és
a heti 1 órakedvezmény együttes értéke.
ß A munkáltató számára kifejezett hátrány, hogy a teljesítménypótlék alkalmazása esetén (akár heti 1 óra) további
tanítást csak a fentiekben említett különösen indokolt
esetben lehet elrendelni!

1
2
3

A Kt. 1. sz. melléklete Harmadik rész II/7. a) pontja elsõ gondolatjelében
szabályozott órakedvezményrõl van szó.
Kt. 1. sz. melléklet Negyedik rész 4. szakasza.
Számításainkban a heti 20 kötelezõ óraszámú pedagógusok esetét vettük
alapul.
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Figyelem! (folytatás)
ß A munkáltató és a pedagógus számára is elõnyös, hogy
a teljesítménypótlék fejében megtartott órákról nem kell
külön túlóra-nyilvántartást és elszámolást készíteni.
ß A munkavállaló számára elõnyös, a munkáltató számára
kevésbé, hogy egy tanítási évnél hosszabb idõtartamra vonatkozó alkalmazáskor a nyári hónapokban is a teljesítménypótlékkal megemelt munkabért kell kifizetni.
ß A munkáltató számára fontos szempont, hogy néhány pedagógus teljesítménypótlékkal való alkalmazása esetén
egy-egy álláshely megtakarítható, noha ez a munkabérben nem egyértelmûen jelentkezik.
ß A munkáltatóknak feltétlenül egyeztetniük kell a fenntartóval, hogy a teljesítménypótlék jelentõs mértékû alkalmazásának milyen bérvonzata van. Ha ez jelentõs bérnövekedést
von maga után, akkor a munkáltató a fenntartó írásos hozzájárulása nélkül ne vállaljon tartós kötelezettséget!

Hogyan értelmezhetõek a teljesítménypótlék meghatározásában szereplõ (például 5–8%, 10–14%) határok?
Teljesítménypótlék alkalmazása esetén az 1. sz. melléklet Negyedik részének 3. pontja alatti határok között kell megállapítani a teljesítménypótlék havi mértékét. A konkrét %-os érték a munkáltató
és a pedagógus egyéni megállapodásán múlik. A megállapítás elveit a kollektív szerzõdésben, ennek hiányában az SZMSZ-ben kell
rögzíteni.
A jogszabály is rögzíti azt a tényt, hogy az alkalmazott teljesítménypótlék összege az egyes pedagógus-munkakörökben eltérõ lehet,1 a munkakör sajátosságaira (például kötelezõ óraszám, órára való felkészülés, dolgozat javítása) való tekintettel.

5.3 A vezetõk teljesítménypótlékának alkalmazása
A most következõ szakaszban leírtak csak akkor kötelezõ érvényûek, ha az intézményben kiadott vezetõi megbízások száma
kevesebb, mint az 1. sz. melléklet Elsõ rész „Vezetõk” cím 2. pont
alapján megállapítható vezetõi megbízásoknál2 szereplõ szám.

1
2

Kt. 1. sz. melléklet Negyedik rész 7. szakasza.
Kt. 1. sz. melléklet Negyedik rész 6. szakasza.
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A közoktatási intézmény vezetõje és helyettese számára –
a szóban forgó törvénycikk Negyedik részének 5. pontja
szerint – vezetõi megbízatásuk idejére teljesítménypótlékot kell megállapítani.
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· a vezetõk teljesítménypótlékának mértékét a vezetõ kötelezõ
óraszáma szerint határozza meg a jogszabály
· a teljesítménypótlék kötelezõ alkalmazása mellett a vezetõi
pótlékot is biztosítani kell1
· a vezetõk teljesítménypótlékát kinevezésük, munkaszerzõdésük módosításával kell biztosítani
Az intézményvezetõk teljesítménypótlékának bevezetésére úgy
van lehetõség a 2005/2006. tanévtõl, hogy az elsõ évben annak
50%-át, majd – a 100% eléréséig – évente 10%-kal többet kell kifizetni.2 A vezetõi, vezetõhelyettesi teljesítménypótlék alkalmazása esetén helyettesítési díj nem állapítható meg.

Irodalomjegyzék
A 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló törvény módosításáról (www.om.hu)
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (CompLex CD-jogtár, 2003. június 30.)
Indokolás az 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz (www.om.hu)

1
2

Kt. 1. sz. melléklet Negyedik rész 5. szakasza.
Kt. 129. § (11) bekezdése.
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A szakképzés helyzete
Lehetséges nyolcosztályos végzettség nélkül is
szakiskolába járni?
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Juhász József

1

A Közoktatási törvény módosítása a szakképzés területét sem
hagyta érintetlenül. Az alkalmat kihasználva most áttekintjük
a szakképzés egészét, a következõ kiegészítõ kötettõl pedig a fontosabb részterületeket is górcsõ alá vesszük.
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1. Az utolsó évtized változásai
Az utóbbi évtizedben a rendszerváltással együtt járó gazdasági,
társadalmi, politikai változások következtében rendkívüli mértékben átalakult a magyarországi szakképzés. A változások fõbb
jellemzõi:
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A piacgazdaságra való áttéréssel a szakképzés is egyre inkább piacosodott, ami egyrészt azt jelenti, hogy a képzés egyre inkább
a mûködõ gazdaság érdekeit elégíti ki, valamint azt is, hogy az
oktatásban is – elsõsorban az iskolarendszeren kívüli szakképzésben – megjelentek a vállalkozási alapon mûködõ, piacorientált képzõ intézmények.
Átalakult a szakképzés irányítása. A kormányzati koordináció feladatait 1990-tõl a Munkaügyi Minisztérium, 1998-tól az Oktatási
Minisztérium látja el, s a Szakképzési törvény rendelkezéseinek
megfelelõen vesznek részt a képzés irányításában a szakmailag illetékes minisztériumok, az iskolafenntartó önkormányzatok, valamint 1995-tõl a gazdasági kamarák is.
Látványosan módosult a szakképzést folytató egyes iskolatípusokban tanulók száma és aránya.
A szakképzésben résztvevõ tanulók (fõ)
Iskolatípus

1990/91

1998/99

168 445

234 430

12 833

8 476

Szakmunkásképzõ iskola

209 371

119 727

Összesen:

390 649

362 633

Szakközépiskola
Szakiskola

Az adatokból megállapítható, hogy az 1990/91 és az 1998/99-es tanév
között összességében 7,2%-kal, minimális mértékben csökkent a szakképzésben résztvevõ tanulók száma, ugyanakkor a képzési struktúra
jelentõsen módosult. Igen nagy mértékben megnõtt az érettségit
adó szakközépiskolákban tanulók száma, és közel felére csökkent
a szakmunkásképzõ iskolákban tanulók létszáma. (Az adott idõszakban a középfokon 14–18 éves körben nappali tagozaton tanulók
száma 516 ezer fõrõl 509 ezer fõre – azaz 1,5 %-kal – csökkent.)
Több vonatkozásban átalakult a szakképzés tartalma. Egyre inkább leépültek, visszaszorultak a nagyüzemi, nagyvállalati munkaerõigényt kielégítõ képzések, elõtérbe került a szolgáltató jellegû
szakmák képzése. Nélkülözhetetlenné vált a szakképzésben is az
informatikai ismeretek oktatása, szinte minden szakképesítéshez
hozzákapcsolódnak a vállalkozási, közgazdasági ismeretek, s örvendetesen fejlõdik a szakképzésben is az idegen nyelv oktatása.
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A képzésüket befejezõ tanulók szakmai megoszlása (fõ)
Iskolatípus

1990/91

1998/99

ipari, mûszaki

12 800

22 247

mezõgazdasági

2 450

2 786

közgazdasági

5 747

8 788

kereskedelmi, vendéglátóipari

2 153

4 421

32 020

2 979

egyéb

2 531

2 709

Összesen:

28 903

43 930

gép- és gyorsíró iskola

2 083

475

egészségügyi szakiskola

1 292

240

–

3 280

3 375

3 995

ipari, építõipari

39 630

27 763

mezõgazdasági

2 232

1 868

kereskedelmi

6 636

5 672

egyéb

3 060

3 568

Összesen:

51 558

38 871

Szakközépiskolát végzettek

egészségügyi

Szakiskolai képesítést szerzettek

egyéb szakiskola
Összesen:
Szakmunkásvizsgát tettek

Az érettségizettek nagyarányú növekedése a fõ szakirányok között eltérõen alakult. Jelentõs mértékben nõtt az ipari, mûszaki,
közgazdasági, kereskedelmi és vendéglátóipari szakközép-iskolai tanulók száma, miközben arányait tekintve számottevõ csökkenés következett be a mezõgazdasági és az egészségügyi képzettséget nyújtó szakközépiskolák esetében.
1994-tõl az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésben, 1998-tól
pedig felmenõ rendszerben az iskolarendszerben is az új, egységes
Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerint folyik
a szakképzés, s ez mind tartalmában, mind struktúrájában igen jelentõs változásokat eredményezett a szakképzésben. Teljesen átalakult a szakiskolák szakmai szerkezete az OKJ szakképesítéseknek
megfelelõen. A korábban igen kedvelt gép- és gyorsíró, valamint az
egészségügyi szakiskolai képzésben résztvevõk száma rendkívüli módon csökkent és megnõtt az egyéb, döntõen az informatikai képzést
adó szakiskolákban tanulók száma.
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2. Az iskolarendszerû szakképzés intézményrendszere
A szakképzés intézményeit a szakképesítésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény1 2. § (1) bekezdése sorolja fel.
Eszerint szakképzés folyhat
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·
·
·
·

szakközépiskolában,
szakmunkásképzõ iskolában,
szakiskolában (e két utóbbi együtt: szakiskola) és
speciális szakiskolában.

A szakközépiskola és a szakiskola együtt szakképzõ iskola.
A felsorolt iskolák egyúttal a közoktatás intézményrendszerének
részei, felépítésüket, feladataikat, mûködésük rendjét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény2 24–29. §-ai szabályozzák.

3. A szakképzõ iskolák
3.1 Szakképzõ iskolák létesítése, fenntartása, mûködtetése
Iskolarendszerû szakképzés csak szakképzés céljára létesített szakiskolában, szakmunkásképzõ iskolában, speciális szakiskolában, szakközépiskolában folyhat.
A létesítõk, fenntartók köre rendkívüli tág, hiszen az lehet
·
·
·
·
·
·

az állam,
a helyi önkormányzat,
a helyi kisebbségi önkormányzat,
az országos kisebbségi önkormányzat,
egyházi jogi személy,
a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkezõ, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdálkodó szervezet,
alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá
· természetes személy, ha a szakképzés létesítésének és folytatásának jogszabályban foglalt elõírásainak eleget tesz.3

1
2
3

A továbbiakban: Szakképzési törvény, rövidítve Szt.
A továbbiakban: Közoktatási törvény, rövidítve Kt.
A Szakképzési és a Közoktatási törvény, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl szóló 2/1997. (I. 22.) MüM-rendelet.
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Az intézmény tevékenységét az alapító okirat benyújtásával, a nyilvántartásba vétel és a mûködési engedély megszerzésével kezdheti meg.
Az engedélyezési eljárást a Közoktatási törvény 37. §-a, valamint
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 6. számú melléklete írja le.
Amennyiben nem helyi önkormányzat kíván iskolát létesíteni és
mûködtetni, a leírtak mellett figyelembe kell venni a Közoktatási
törvény 79. §-ában foglaltakat is.
A nem helyi önkormányzat által alapított szakképzõ iskola esetén az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell
· az iskola alapító okiratát,
· foglalkozási, illetve pedagógiai programját, s
· a beadványt el kell látni azokkal a mellékletekkel, amelyeket
a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 6. számú mellékletének
III. része elõír.
Az engedély kiadása iránti kérelmet szakképzõ iskola esetén az
intézmény székhelye szerint illetékes (fõ)jegyzõhöz, tehát a megyei, fõvárosi fõjegyzõhöz kell benyújtani. Az engedélyeztetési
eljárásért a kérelmezõnek eljárási díjat kell fizetni.
Ha a szakképzõ intézmény tevékenysége vagy székhelye
megváltozik, az engedélyeztetési eljárást ismételten le
kell folytatni. Ha az intézménynek a székhelyén kívül másik telephelye is van, a telephelyen történõ mûködésre
a fentebb leírt eljárási rend szerint szintén engedélyt kell
kérni a telephely szerint illetékes fõjegyzõtõl.
A szakképzésben általánosan elterjedt, hogy a gyakorlati képzés
szervezõje nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat, hanem a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkezõ más jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó, s ezek iskolai tanmûhelyt (tangazdaságot, tanboltot,
tankórtermet, tanudvart, tankonyhát, tanlaboratóriumot) kívánnak létesíteni a gyakorlati képzés megvalósítására. Ezen létesítmények kialakításához is mûködési engedély és nyilvántartásba vétel szükséges. Az engedélyeztetés és nyilvántartásba
vételi eljárás megegyezik a nem helyi önkormányzatok által fenntartott szakképzõ iskolák engedélyeztetési eljárásával.1

1

Kt. 79. §.
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3.2 A szakképzõ iskolák mûködésének néhány közös vonása
Az iskolarendszerû szakképzés az iskolai nevelés-oktatásnak a
szakképzés megszerzésére felkészítõ szakaszában történhet. Ez
a pedagógiai szakasz csak a tankötelezettségnek a Kt. 6. § (3) bekezdésében meghatározott teljesítése után kezdõdhet, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamból
áll, s annak teljesítése után fejezõdik be.1

B
2.2
6

Az OKJ a szakképzés megkezdésének egyéb feltételeit is elõírja.
Így a jegyzékben megjelöli, hogy az adott szakképesítés
· az alapfokú iskolai végzettség megszerzését követõen,
· a tizedik évfolyam befejezése után,
· a középiskola érettségi vizsgára felkészítõ utolsó évfolyamának
befejezése után, vagy
· az érettségi vizsgát követõen kezdõdhet.
A nevelõ-oktató munka a szakképzõ iskolákban is a pedagógiai
program alapján folyik, s e program magában foglalja a helyi tantervet és a szakmai programot is.2

3.3 A szakiskola
A Közoktatási törvény a nevelési-oktatási intézmények felsorolásánál a szakmunkásképzõ iskolát és a szakiskolát együtt szakiskolának nevezi.3 Ugyanakkor az iskolatípusok mûködésének
részletes szabályaival foglalkozó 27. §-ban már csak szakiskoláról beszél.
Eszerint a szakiskola olyan szakképzõ iskola, amelynek az
általános mûveltséget megalapozó kilencedik-tizedik évfolyama, és legalább két – az OKJ-ban meghatározott szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára felkészítõ –
évfolyama van.
A szakképzési évfolyamok száma ennél lehet több is, amennyiben
az OKJ 2,5 vagy 3 évfolyamot jelöl meg képzési idõként.4 Mivel
igen sok szakiskola mûködik jelenleg egy éves szakképzési évfolyammal, a Közoktatási törvény 132. § (10) bekezdése értelmében
az iskoláknak felül kell vizsgálniuk szakképzõ évfolyamaik

1
2
3
4

Kt.
Kt.
Kt.
Kt.

8. § (6) bekezdés.
8/A. § (5) bekezdés.
20. § (1) bekezdés b) pont.
27. § (1) bekezdés.
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számát addig az idõszakig, ameddig azt az OKJ felülvizsgálatára
születõ rendelet elõírja.
A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás mellett pályaorientáció, továbbá szakmai elõkészítõ és szakmai alapozó oktatás is folyhat.
E két utóbbiba bele kell érteni a szakmai orientációt és a szakmacsoportos alapozó oktatást is.1
Ha a szakiskolának nincs általános mûveltséget megalapozó
alapmûveltségi vizsgára felkészítõ kilencedik-tizedik évfolyama,
akkor olyan szakképzõ évfolyamot indíthat, illetõleg olyan OKJ
szakképesítésben indíthat képzést, amelynél a tanulmányi feltétel a tizedik évfolyam sikeres elvégzése.2
Ugyanakkor lehetõség van arra is, hogy a tanuló, aki elvégezte a
tizedik osztályt, s nem tesz alapmûveltségi vizsgát, a szakképzõ
évfolyamokon felkészüljön az alapmûveltségi vizsgára, ha
a vizsgára bocsátás feltétele az alapmûveltségi vizsga letétele,
vagy egyéb ok miatt kíván a tanuló ilyen vizsgát tenni.3
Gyakori, hogy a nem fogyatékos, de szociális tekintetben hátrányos helyzetû tanuló a tanköteles kor végéig, tizenhatodik életévéig nem fejezi be az általános iskola nyolcadik évfolyamát.
A törvénymódosítás lehetõvé teszi, hogy részükre a szakiskola felzárkóztató oktatást szervezzen egy-két éves idõtartamban.
A felzárkóztató oktatás tartalma igen eltérõ lehet. Alapvetõ célja
az, hogy olyan ismereteket adjon, amelyek lehetõvé teszik bizonyos – nem alapfokú iskolai végzettséghez kötött – szakképesítések elsajátítását. Ezt elvégezve léphet a tanuló a szakiskola szakképzõ évfolyamára.

3.4 Speciális szakiskola és készségfejlesztõ speciális
szakiskola
A speciális szakiskola a testi, érzékszervi, enyhe és középsúlyos értelmi és más fogyatékos tanulók iskolai nevelése
és oktatása céljából létesült szakképzõ intézmény.

1
2
3

Kt. 27. § (2) bekezdés.
Kt. 27. § (13) bekezdés.
Kt. 27. § (4) bekezdés.
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A speciális szakiskola a Szakképzési törvény 1995. évi módosítása óta része az iskolarendszerû szakképzés intézményeinek. Ettõl az idõponttól az ilyen iskolák, tagozatok, osztályok, csoportok
mûködésére, jogállására a Munkaerõ-piaci Alapból történõ támogatására a szakiskolákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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A speciális szakiskolában tanulók szerezhetnek az állam által elismert, az OKJ-ban szereplõ szakképesítést. Ilyen esetben az iskola
mellett mûködõ állami szakmunkásvizsga bizottság által kiadott,
munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtó,
szakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak. Ha a speciális szakiskola vagy a készségfejlesztõ speciális szakiskola tanulója nem képes
megfelelni valamely szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek, a
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 39. §-a alapján szervezett vizsga
eredményeként az iskolától olyan bizonyítványt (tanúsítványt) kap,
amely azt jelzi, hogy a tanuló milyen – életkezdésre való felkészülést
segítõ, munkába állást lehetõvé tevõ, egyszerû betanulást igénylõ –
munkafolyamatokat, készségeket, képességeket sajátított el.

3.5 A szakközépiskola
A szakközépiskola olyan szakképzõ iskola, amelynek négy,
érettségire felkészítõ, általános mûveltséget megalapozó
középiskolai évfolyama, és egy-három, szakmai vizsgára
felkészítõ szakképzési évfolyama van.
Ha a szakközépiskola két tanítási nyelven készít fel az érettségi
vizsgára, öt évfolyama lehet, a középiskolai nevelés a tizenharmadik évfolyamon fejezõdhet be.
Amíg a szakiskolában a kilenc-tizedik évfolyamon pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó ismeretek oktatása is folyhat, addig a szakközépiskolában ezen
a két évfolyamon csak szakmai orientációs ismeretek átadására
kerülhet sor. A szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó, elméleti
és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás a tizenegyedik évfolyamon kezdõdhet és a tizenkettedik (tizenharmadik) évfolyamon fejezõdhet be.
Ha a szakközépiskolának nincs érettségire felkészítõ, általános
mûveltséget megalapozó pedagógiai szakasza, olyan szakképzési
évfolyamokat indíthat, illetõleg olyan OKJ szakképesítésekben
indíthat képzést, melyeknél a tanulmányi feltétel az érettségi
vizsga megléte.1
1

Kt. 29. § (9) bekezdés.
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3.6 A mûvészeti szakképzés néhány jellemzõ vonása
A szakképzés speciális területe a mûvészeti szakiskolák és mûvészeti szakközépiskolák szakmai képzése. A közoktatás és szakképzés más területeitõl eltérõ szabályok szerint kell eljárni
·
·
·
·
·

a tanulók iskolai felvétele,
az oktatás megszervezése,
az órakeretek megállapítása, továbbá
a finanszírozás kérdéseiben, valamint
a szakmai vizsgák megszervezésénél.

A szakképzés egyéb területeihez képest a legjelentõsebb eltérés az,
hogy a mûvészeti szakképzés szakmai elméleti és szakmai gyakorlati ismereteinek oktatása a tankötelezettség megszûnése
elõtt, az ötödik, hetedik, kilencedik évfolyamon elkezdõdhet.
Ezt az oktatást, melynek során a tanuló egyidejûleg sajátítja el a szakiskola vagy szakközépiskola általános mûveltséget adó ismereteit és
szakmai ismereteit, párhuzamos oktatásnak nevezzük. Csak akkor
beszélhetünk azonban párhuzamos oktatásról, ha a szakképzés követelményeit és az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai
szakasz követelményeit azonos iskolában sajátítja el a tanuló. Ha
más iskolában készül fel az alapmûveltségi vagy az érettségi vizsgára, illetve a szakmai vizsgára, az egyik iskolában tanulói jogviszonyt,
a másikban vendégtanulói jogviszonyt létesít a fiatal.

4. Az iskolai szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei és szabályai
Az iskolarendszerû szakképzésben biztosítani kell a képzés
· személyi,
· tárgyi,
· intézményi feltételeit.
Ezeket a feltételeket, valamint a szakképzés folytatásának módját, körülményeit a Közoktatási és a Szakképzési törvény mellett
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl szóló
2/1997. (I. 22.) MüM-rendelet foglalja össze.
A szakközépiskolában és a szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy a szakmai elõkészítõ ismeretet, valamint a szakmai
alapozó és a pályaorientációs ismeretet oktató pedagógusoknak
rendelkezniük kell – a Kt. 17. § (1) bekezdés g) pontja szerint –
a képzés szakirányának megfelelõ tantárgyi vagy a képzés szakirányának megfelelõ felsõfokú képesítéssel. A pályaorientációs és a
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szakmai orientációs ismereteket oktatóknak ezen kívül rendelkezniük kell a 17. § (1) d) pontjában elõírt képesítéssel is.
A gyakorlati képzést végzõ pedagógusnak a Kt. 17. § (1) bekezdés
i) pontjában, a mûvészeti szakközépiskolában és szakiskolában
mûvészeti szakmai tantárgyat oktató pedagógusnak a Kt. 17. §
(1) bekezdés k) pontjában elõírt – azaz a tantárgynak megfelelõ
szakos tanári – képesítéssel kell rendelkeznie.

B
2.2

Szakoktató tehát csak a képzés szakirányának megfelelõ
tanári vagy a képzés szakirányának megfelelõ felsõfokú
szakképesítéssel rendelkezõ pedagógus lehet.

10
Mûvészeti szakmai tantárgyat oktató pedagógusnak a mûvészeti
szakközépiskolában és a mûvészeti szakiskolában a tárgynak
megfelelõ felsõfokú iskolai végzettség, de a mûvészeti szakközépiskolában – ha van a képzés szakirányának megfelelõ egyetemi
szintû képzés – a tizenegyedik évfolyamtól egyetemi szintû tanári, illetve a mûvészeti területnek megfelelõ egyetemi szintû végzettség és szakképesítés a követelmény.
A Közoktatási törvény 127. §-a
· azokat az általános szabálytól eltérõ eseteket foglalja össze,
amikor bizonyos okok, körülmények miatt nem lehet a Kt.
17. §-ában elõírt követelményekkel rendelkezõket alkalmazni,
· állandó vagy kivételes idõre kivételeket sorol fel, illetve
· pontosítja azt, hogy az eddig kiadott bizonyítványok, oklevelek
közül mi tekinthetõ az alkalmazáshoz és a vezetõi megbízáshoz
a szakképzés szempontjából megfelelõ képesítésnek.

5. A szakmai képzés területei
A szakmai képzés elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. Az egyes szakképesítések képzési idejét, az elmélet és gyakorlat képzési idõn belüli százalékos arányát az OKJ tartalmazza.
A szakmai elméleti képzésrõl a szakképzõ iskolának kell gondoskodnia úgy, hogy biztosítja
· az elméleti képzéshez szükséges pedagógusokat,
· a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottakat,
· a tantárgyak, az ismeretanyag feldolgozásához szükséges, a szakmai elméleti tantárgy tantervében meghatározott oktatástechnikai és demonstrációs eszközöket.
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A szakmai elméleti ismereteket a kötelezõ tanórai foglalkozások keretében
· nappali rendszerû iskolai oktatás,
· nappali munkarend szerint folyó oktatás,
· esti, levelezõ vagy egyéb oktatás keretei között kell elsajátítani.
A szakképzés megszervezésének sajátos formája a beszámoltató
rendszerû oktatás. Erre akkor kerülhet sor, ha egy-egy iskolában, településen szakképesítésenként két létszámmal lehet csoportot indítani.
A beszámoltató rendszerû képzésben a tanuló a szakmai gyakorlati képzést biztosító iskolával létesít tanulói jogviszonyt, de ez az
iskola a szakmai elméleti tantárgyak foglalkozásain való rendszeres részvétel alól felmenti a tanulót. A tanuló a szakmai elméleti ismereteket havi legalább két napos konzultáció keretében
a kijelölt iskolában kapja meg. A tanulónak a szakmai elméleti ismeretekbõl az elsõ és harmadik negyedév végén kell beszámolnia, félévkor és év végén beszámoltató vizsgát tenni köteles. A beszámoltató vizsgát a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 25–27. §-ai
szerint kell lebonyolítani.
A beszámoltató rendszerû képzésben részt vevõ tanuló havi három munkanap kivételével (melybõl legalább két munkanapon
konzultáción vesz részt) szakmai gyakorlati foglalkozáson vesz
részt.
A tanuló nem tehet tanév végi beszámoltató vizsgát és tanéve érvénytelen, ha az évfolyamra megállapított és elõírt
konzultációs foglalkozások ötven százalékán nem vett részt.
A gyakorlati foglalkozásokról történõ hiányzás megítélésében és
szankcionálásában a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 20. § (6) bekezdésében leírt általános szabályok az irányadók, a hiányzás tehát
nem lehet több a gyakorlati foglalkozások 20%-ánál. Amennyiben
a mulasztás ezt meghaladja, a nevelõtestület döntésétõl függõen
a tanuló osztályozó vizsgát tehet vagy évet ismételhet.
A gyakorlati képzés követelményeire való felkészítés feltételeirõl
a gyakorlati képzést szervezõ gondoskodik.
A tanulók számára a gyakorlati képzés tantervében meghatározott alapképzést
· tanmûhelyben,
· tangazdaságban,
· tanboltban,
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·
·
·
·
·
·
·
·

tankórteremben,
tankertben,
tanudvarban,
tankonyhában,
tanlaboratóriumban,
tanirodában,
demonstrációs teremben,
gyakorló- és szaktanteremben

lehet megszervezni.
A jogszabály összefoglaló néven valamennyi felsorolt képzõ helyet tanmûhelynek nevezi.
Az alapképzésre épülõ specializáló képzést munkahelyi körülmények között, egyedi vagy csoportos képzési munkahelyeken
kell megszervezni.
Ha az ismertetett feltételek nem állnak rendelkezésre, lehetõség
van arra, hogy mind az alapképzést, mind a specializáló képzést
munkahelyen, illetõleg mindkettõt tanmûhelyben lehessen megszervezni.
Az utóbbi évtizedben az iskolai tanmûhelyeknek kitüntetett szerepük volt és van abban, hogy a szakképzés – bár nagy megrázkódtatásokkal, de – átvészelte a szocialista nagyüzemi képzés
megszûnését, a vállalati gyakorlati képzõhelyek leépülését, privatizációját.
A változásokat jól mutatja az alábbi ábra:
Megnevezés
Iskolai
Iskolán kívüli
Összesen:

1990/91
17 995
52 338
70 223

1993/94
32 269
35 237
67 506

1997/98
36 779
25 685
62 464

Index %
205,6
49,1
89,0

A tanmûhely létesítõje, fenntartója szerint lehet
·
·
·
·

iskolai tanmûhely,
gazdálkodó szervezet által mûködtetett tanmûhely,
több gazdálkodó szervezet által mûködtetett üzemközi tanmûhely,
képzõ központ által mûködtetett tanmûhely.

A tanmûhelyben használt eszközöket, berendezéseket, gépeket,
mûszereket olyan állapotban kell tartani, hogy biztosítsák a gyakorlati oktatásban megfogalmazott képzési feladatok teljesítését,
továbbá eleget tegyenek a munkavédelmi elõírásoknak.
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A tanmûhelyekben gondoskodni kell a mûködtetéshez szükséges
személyi feltételekrõl olyan létszámban és olyan képzettségi szinten, ahogyan azt a Kt. 17. §-a, illetõleg 1. számú melléklete elõírja.
Az iskolai tanmûhelyben folyó és az iskola által szervezett és irányított gyakorlati képzés legfontosabb szereplõje iskolánként egy
gyakorlati oktatásvezetõ. Munkáját egy vagy több gyakorlati
oktatásvezetõ-helyettes segíti. Az iskolában akkor lehet több
gyakorlati oktatásvezetõ-helyettest alkalmazni, ha a szakközépiskolában, szakiskolában a szakmai képzésben részt vevõ osztályok
száma meghaladja a húszat. Ebben az esetben húsz osztályonként további egy-egy fõ helyettes lehet. Ha a vegyes szakképzési
profilú iskolákban azonos szakirány szerint legalább öt osztály
van, szakirányonként kell egy-egy helyettest beállítani.
A gyakorlati képzés során a tanulókkal való foglalkozást a gyakorlati oktatók, szakoktatók, a fogyatékos tanulók iskoláiban
mûhelyoktatók végzik. Létszámukat kötelezõ óraszámuk, az
osztályok, gyakorlati csoportok száma, valamint a kötelezõ és
nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret alapján kell megállapítani.
A Közoktatási törvény a tanmûhellyel rendelkezõ szakiskolákban
mûszaki vezetõ foglalkoztatását írja elõ, amennyiben az iskola
legalább 120 férõhelyes tanmûhellyel rendelkezik, illetve ha délelõtti-délutáni váltással mûködik.
Négyszáz tanulóig egy, négyszáz tanuló felett két hangszerkarbantartót lehet foglalkoztatni a zenemûvészeti mûvészeti ágban
szakmai vizsgára felkészítõ szakközépiskolában és szakiskolában.
Az egyedi munkahelyeken folytatott gyakorlati képzést is úgy
kell megszervezni, hogy
· ott teljesíthetõk legyenek a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei sikeres elsajátításához szükséges foglalkozások,
gyakorlatok, illetve
· minden tekintetben megfeleljen a munkavédelmi elõírásoknak, és
· megfelelõ felelõs személy megbízásával az intézmény képes legyen
a tanulók fejlõdésének ellenõrzésére, képzésére, oktatására.
Bárhol folyik a szakmai gyakorlati képzés, valamennyi
munkahelynek meg kell felelnie a munka- és tûzvédelmi
elõírásoknak.
A munkahelyeken (tanmûhely, egyedi gyakorlóhely) a gyakorlati
képzésben használt eszközöket (berendezés, gép, mûszer, szerszámok) üzemképes, a munkavédelmi követelményeknek is megfeleIskolavezetés 1999. szeptember
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lõ állapotban kell tartani, és karbantartásukról, felújításukról,
cseréjükrõl az elõírásoknak megfelelõen folyamatosan gondoskodni kell.
A Közoktatási törvény kiemelten foglalkozik a szakközépiskola,
a szakmunkásképzõ iskola és a szakiskola tanulóját a gyakorlati
képzés keretében megilletõ érdekvédelemmel és munkavédelemmel.
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A törvény kimondja, hogy az érdekvédelem és a munkavédelem
tekintetében ezeket a tanulókat megilletik mindazok a jogok,
amelyeket a Munka törvénykönyve e tekintetben a munkavállalók részére biztosít.1 A tanulók jogos érdekét szolgálja az is, hogy
a szakképzésben részt vevõ tanuló javára az, aki a gyakorlati
képzést szervezi, köteles felelõsségbiztosítást kötni.2

6. A szakképzés néhány tanügy-igazgatási kérdése
6.1 A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idõ
Szorgalmi idõ
Az iskolában a szorgalmi idõ a szakképzési évfolyamokon is –
a szakmai vizsga évét kivéve – száznyolcvanöt napból áll.3
Felvételi korhatár
Nappali rendszerû iskolai oktatásban, illetve a felnõttoktatásban
tanuló a nappali munkarend szerinti oktatásban szakközépiskola és szakiskola esetén utoljára abban az évben kezdhet tanévet,
amelyben betölti huszonkettedik életévét.
A 22 éves életkor egy évvel meghosszabbítható, ha a tanuló az általános
iskolát hét évesen kezdte, vagy olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettõt.

A testi, értelmi, beszéd-, érzékszervi és más fogyatékos, valamint
tartós gyógykezelés alatt álló tanulónál a korhatár huszonöt év.4

1
2
3
4

Kt.
Kt.
Kt.
Kt.

11.
11.
52.
52.

§
§
§
§

(2)
(5)
(1)
(1)

bekezdés.
bekezdés.
bekezdés.
bekezdés.
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A tanulók kötelezõ óraszáma
A tanulók kötelezõ tanórai óraszáma a szakiskolában a 9–10.,
szakközépiskolában a 9–13. évfolyamon napi hat (heti harminc) tanítási óránál nem lehet több.
Szakképzési évfolyamon – tehát a szakiskola 1 11, 2 12, a szakközépiskola 1 13, 2 14, 3 15 vagy 1 14, 2 15 évfolyamán –
· a szakmai elméleti tanítási órák száma napi hét tanítási óránál,
· egy tanítási napon a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tanítási órák száma napi nyolc óránál,
· ha a szakiskola vagy a szakközépiskola mûvészeti szakmai
vizsgára készít fel, párhuzamos oktatás esetén heti átlagban
napi nyolc tanítási óránál
nem lehet több.
Ha a szakiskola vagy a szakközépiskola párhuzamos oktatás keretében készít fel a mûvészeti szakmai vizsgára, a tanítási év átlagában az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeinek átadására fordított tanítási órák száma
nem lehet kevesebb az 5–13. évfolyamokra megállapított tanórai
foglalkozások ötven százalékánál, azaz heti 12,5–15 óránál.1
Szakképzésben a szakmai gyakorlat megszervezésére a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
Az iskolai és iskolán kívüli gyakorlati képzés fiatalkorú tanuló
esetén a napi hét órát, nagykorú tanuló esetén a napi nyolc órát
nem haladhatja meg.
A napi képzési idõt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati
képzés rendszeresen olyan területen (munkahelyen) történik,
ahol a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban álló munkavállalókat is rövidebb munkaidõben foglalkoztatják.
Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra
között kell megszervezni. A tanuló részére a gyakorlati
képzés befejezése és a következõ napi gyakorlati képzés
megkezdése között legalább tizenhat óra pihenõidõt kell
biztosítani.
A tanuló a napi képzési idõt meghaladó gyakorlati képzésre nem
vehetõ igénybe.2
1
2

Kt. 52. § (3) bekezdés g) pont.
Szt. 22. § (2)–(4) bekezdés.

Iskolavezetés 1999. szeptember

B
2.2
15

Az oktatási rendszer

„A gyakorlati képzést a tanév szorgalmi idejében – a gazdálkodó szervezet
és a szakképzõ iskola közötti eltérõ megállapodás hiányában – lehetõleg
a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással, a szorgalmi
idõ befejezését követõen (összefüggõ szakmai gyakorlat) folyamatosan
kell megszervezni.”1

Összefüggõ szakmai gyakorlatot a szakképzési évfolyamon a tanulók szorgalmi idejének befejezését követõen lehet szervezni.
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A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés megszervezésére vonatkozó szabály, hogy nem foglalkoztatható tanuló
· az elméleti oktatás,
· az iskola által minden tanuló részére kötelezõen szervezett
rendezvények,
· a tanulmányok alatti és a szakmai vizsga napjain és
· minden olyan napon, amelyen az egyéb munkavállalók nem
dolgoznak.
Ha a szakma sajátossága megkívánja (vendéglátás, kereskedelem, egészségügy), a gazdálkodó szervezet heti pihenõnapokon,
munkaszüneti napokon is foglalkoztathatja a tanulót, ehelyett
azonban a gyakorlati oktatás más napjain kell részére ugyanilyen mértékû szabadidõt biztosítani.2
A szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tanórák, foglalkozások idejét a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet szabályozza. Eszerint az elméleti tanítási órát, beleértve a szakmai elméleti órát is, az iskolában
reggel nyolc órától tizenkilenc óráig, a szakképzõ évfolyamokon és az
alapfokú mûvészetoktatási intézményekben húsz óráig terjedõ idõszakon belül lehet megtartani. Az elsõ tanítási órát az iskolai szülõi
szervezet és a diákönkormányzat egyetértésével negyed nyolckor is
lehet kezdeni.
Az elméleti tanítási órák ideje általában negyvenöt perc. Ettõl
az iskola eltérhet úgy, hogy a tanítási óra hatvan percnél, alapfokú
mûvészetoktatási intézményben és mûvészeti szakképzõ iskolában kilencven percnél hosszabb nem lehet, továbbá azzal a megkötéssel, hogy az egy tanítási napon – a Kt. 52. § (3) bekezdése
alapján – tartható kötelezõ tanórai foglalkozások számításánál
a tanítási órákat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni.
A szakképzõ iskolákban a gyakorlati képzést folyamatosan –
hatvan perces órákkal – kell megszervezni.
1
2

Szt. 18. § (2) bekezdés.
Szt. 23. § (2) bekezdés.
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Ha a gyakorlati képzés nem iskolában folyik, a tanuló munkarendje igazodik a gyakorlati képzést szervezõ munkarendjéhez.
A tanulók érdeklõdése szerinti – nem kötelezõ, választható – foglalkozások, a felzárkóztatás, a fejlesztés, a tehetséggondozás,
a konzultáció idõkerete az egyes évfolyamokon a heti kötelezõ
óraszámok
· 45%-a a kilencedik–tizedik,
· 60%-a a tizenegyedik–tizenharmadik,
· 5%-a a szakképzési évfolyamokon.
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6.2 Felvétel, átvétel, tanulói jogviszony létesítése és megszûnése a szakképzõ iskolákban
A szakképzõ iskolákba történõ felvétel általános szabályait a Közoktatási törvény, eljárási rendjét minden évben a tanév rendjérõl
szóló rendelet határozza meg.
„(3) Ha a szakiskola vagy a szakközépiskola olyan szakképesítés megszerzésére készít fel, amelyhez szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni, a tanulót az elsõ szakképzési évfolyamra akkor lehet felvenni, ha
a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit teljesítette. Nem utasítható el
a szakképzési évfolyamra történõ felvétele, átvétele, továbbhaladása annak,
aki tanulószerzõdést kötött, feltéve, hogy az elõírt iskolai, szakmai elõképzettséggel rendelkezik, megfelel az életkori feltételeknek, továbbá az elõírt
pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági és egészségügyi követelményeknek. Ha a tanulószerzõdés megkötésének elõfeltétele a pályaalkalmasságik
szakmai alkalmassági követelményeinek való megfelelés volt, az iskola – kivéve, ha a vizsga két évnél régebben történt – annak eredménye alapján
dönt a felvételrõl, átvételrõl, továbbhaladásról. A szakmai alkalmassági vizsga követelményeit az iskola igazgatója és a gyakorlati képzés szervezõje
együttesen állapítja meg.”1

Az egyes szakképesítések iskolai és szakmai elõképzettsége szerinti feltételei az Országos Képzési Jegyzék szerint az alábbiak lehetnek:
· i = a kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ
szakképesítés (5. oszlop)
· - = iskolai végzettség nem kerül elõírásra (9. oszlop)
· a = alapfokú iskolai végzettség (az alapfokú iskolai végzettségre
épülõ szakképesítések képzési ideje fogyatékos gyermekek esetében a jegyzékben megjelölt idõnek a kétszerese) (9. oszlop)
1

Kt. 67. §.
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· a* = alapmûveltségi vizsga elõírható attól az idõponttól, amikortól – jogszabály alapján – az alapmûveltségi vizsga legkorábban letehetõ (9. oszlop)
· k = középiskolai végzettség (9. oszlop)
· f = felsõfokú iskolai végzettség (9. oszlop)
· sz = beiskolázáshoz szakmai elõképzettség szükséges (9. oszlop)
· pa. = pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni
(10. oszlop)
· sza. = szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni
(10. oszlop)
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A szakképzésben tanulót – kérelmére – csak a szakmai elméleti tantárgyak tanóráinak látogatása alól mentheti fel az
igazgató, ilyen engedély a gyakorlati képzésre nem adható.
A szakképzésben a tanulói jogviszony megszûnésének, megszüntetésének eseteit a Közoktatási törvény szabályozza.
75. §
(1) Megszûnik a tanulói jogviszony a szakképzésben
a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján;
c) a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján,
ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni;
e) szakközépiskolai tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követõ elsõ vizsgaidõszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább;
f) szakiskolában és szakközépiskolában folyó szakképzésben
— az utolsó évfolyam elvégzését követõ elsõ szakmai vizsgaidõszak utolsó napján,
— ha a tanuló a gyakorlati képzésben tanulószerzõdés alapján
vesz részt, az elsõ szakmai vizsga utolsó napján,
— ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és az iskolában nem folyik másik megfelelõ
szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, illetve
a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább;
h) a tankötelezettség megszûnése után – ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján;
i) ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével
– fizetési hátralék miatt az igazgató a szülõ, nagykorú tanuló estén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában
hozott döntés jogerõre emelkedésének napján.
(2) A tankötelezettség megszûnése után az iskola kérelem hiányában is
megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el leg-

Iskolavezetés 1999. szeptember

Az oktatási rendszer

alább a nyolcadik évfolyamot és az iskolában nem folyik felnõttoktatás, illetve ott a tanuló nem kívánja folytatni a tanulmányait.
(3) Megszûnik a tanuló tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola kötelezõ foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott idõnél igazolatlanul többet mulasztott.
(4) Megszûnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerõre emelkedésének napján.
(5) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit
második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó
napján megszüntethetõ egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a
tanulói jogviszonya is, aki az e törvény 52. §-ának (1) bekezdésében
meghatározottak szerint nappali rendszerû iskolai oktatásban nem
vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnõttoktatás, illetve
a tanuló abban nem kíván részt venni.
(9) Kiskorú tanuló – a tankötelezettség megszûnése után is – a szülõ egyetértésével tehet olyan nyilatkozatot, amelynek következtében megszûnik a tanulói jogviszonya vagy a kollégiumi tagsági jogviszonya.
(10) Megszûnik az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi
tagsági viszony, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül
megszûnik.

6.3 A tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítése
A tanuló kötelessége, hogy
· részt vegyen a kötelezõ és választott tanórai foglalkozásokon és
szakmai gyakorlatokon,
· eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek,
· megtartsa a tanórai, a tanórán kívüli foglalkozások és a gyakorlati képzés rendjét,
· óvja saját és társai testi épségét,
· megõrizze és rendeltetésszerûen használja a rábízott vagy hagyott eszközöket, gépeket, szerszámokat.
A pedagógusok a tanulók teljesítményét a szakképzésben is
rendszeresen érdemjeggyel értékelik, félévkor és év végén osztályzattal minõsítik.
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Az érdemjegyek és osztályzatok a következõk:
· a tanuló tudásának értékelésénél és minõsítésénél jeles (5),
jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
· a tanuló magatartásának értékelésénél és minõsítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2)
· a tanuló szorgalmának értékelésénél és minõsítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)
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Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelõtestület osztályozó
értekezleten áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfõnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépésérõl. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat
a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott
érdemjegyek átlagától, a nevelõtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja
meg döntését, és a nevelõtestület ennek indokaival nem ért
egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a gyakorlati
képzés keretében végzett tevékenységével összefüggésben teljesítményét, magatartását és szorgalmát – a gyakorlati képzés szervezõjének értékelése alapján – a nevelõtestület állapítja meg, és dönt
a tanuló magasabb évfolyamba lépésérõl, szakmai vizsgára bocsátásáról. Ha az iskola köztes vizsgát szervez, a tanuló félévi és év
végi osztályzatát a gyakorlati képzés szervezõjének értékelése
és a köztes vizsga eredménye alapján kell megállapítani. A tanulók teljesítményének rendszeres értékelésére, a szülõk tájékoztatására, a továbbhaladás módjára vonatkozó rendelkezéseket
a nem iskolai gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló tekintetében
is alkalmazni kell.1
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az elõírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába lépõ tanulót nem kell beíratni.
A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy
több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy
tanévben, illetve az elõírtnál rövidebb idõ alatt is teljesítheti.

1

Kt. 70. § (1) és (4) bekezdés.
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Ha a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt1 a tanköteles tanuló második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt
az évfolyamot, az iskolának – a Kt. 52. §-ának (7) bekezdésében,
valamint (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott idõkeret
terhére – lehetõvé kell tennie, hogy az adott tantárgyból, tantárgyakból egyéni foglalkozásokon is részt vegyen.
A tanuló részére kérelemre – a szakképzés kivételével – engedélyezhetõ egy vagy több évfolyam megismétlése, abban az esetben
is, ha egyébként felsõbb évfolyamra léphetne.2
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1
2

Kt. 121. § (1) bekezdés 38. pont.
Kt. 71. § (1)–(5) bekezdés.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Esélyteremtés
A speciális szakiskolák és a készségfejlesztõ
speciális szakiskolák
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Dr. Adonyi Ágnes

1
A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) és a szakképzésrõl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szt.) jelentõs
átalakulást, funkcióváltozást hozott a speciális szakiskolák életében.
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1. Esélyegyenlõség
A speciális szakiskolákban folyó munka szervesen kapcsolódik
a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének kérdésköréhez.
A 1990-es évek közepétõl erõteljesebb hangsúlyt kapott a fogyatékosok esélyegyenlõségét elõsegítõ jogszabályi és az infrastrukturális háttér kialakításának programja.
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Ebben a folyamatban jelentõs állomás a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségükrõl szóló 1998. évi XXVI. törvény és ennek nyomán elkészített fogyatékosügyi program középtávú intézkedési tervét tartalmazó 2062/2000. (II. 24.) kormányhatározat,
amely a tárcák felelõsségével a fogyatékos személyek életminõségének javítását, társadalmi integrációját hivatott elõsegíteni. Ez
a kormányhatározat rögzíti a szakképzéssel kapcsolatos fejlesztési feladatokat is.
A Nemzeti Fejlesztési Terv – összhangban az EU elvárásaival – kiemelt feladatként kezeli a társadalom hátrányos helyzetû rétegeinek,
köztük a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének a biztosítását.
A következõ években még több program és az eddigiekhez képest
több anyagi támogatás szükséges a jogszabályokban rögzítettek gyakorlati megvalósítása, a fogyatékkal élõk társadalmi beilleszkedése,
a teljes élethez való joguk érvényre juttatása érdekében.
Kiemelten fontos, hogy a gyermekek fogyatékosságból eredõ hátrányai a lehetõségekhez mérten csökkenjenek, a fiatalok képzésben vegyenek részt, amely alapvetõ feltétel
késõbbi foglalkoztathatóságukhoz, önálló életvitelük kialakításához.
A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény alapján a gyermekek jogairól szóló 1991. LXIV. törvény 23. cikke megfogalmazza a fogyatékos gyermekek különleges gondoskodáshoz való jogát és
személyiségük fejlesztése érdekében az oktatás, képzés, egészségügyi ellátás, gyógyító nevelés, munkára nevelés, szabadidõs
tevékenység biztosítását.
Ezzel összhangban 1993 óta a Kt. – többszöri módosításával –
egyre szélesebb körû ellátást tesz lehetõvé a fogyatékkal élõ gyermekek érdekében. Elõsegíti, hogy a közoktatás tényleges esélyt
biztosítson minden gyermek képességének kibontakoztatásához. A közoktatásban szigorúan megtilt minden hátrányos
megkülönböztetést.
A közoktatási törvény 2003. évi módosításával „a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek” kifejezés helyett – a gyermekek által igényelt szolgáltatás alapján – be-
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vezette a sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló kifejezést. Ez
a változtatás a gyermekek által igénybe vehetõ differenciált és
sokrétû szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt.
A Kt. szerinti meghatározás alapján a sajátos nevelési igényû
gyermek, tanuló az, aki a szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
· testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
· pszichés fejlõdési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (például dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus zavar).1
Fontos, hogy a fenntartók, az iskolák vezetõi, pedagógusai ismerjék a jogszabályok biztosította lehetõségeket, a tanulók fejlettségét, környezetét, és ezeket figyelembe véve határozzák meg
a különleges gondozás és fejlesztõ felkészítés keretében szükséges korrekciós, habilitációs, rehabilitációs pedagógiai eljárásokat, módszereket, amelyek a tanulók személyiségének fejlesztése, tanulmányi elõrehaladása érdekében alapvetõ fontosságúak.

2. A sajátos nevelési igényû tanulóknak járó
szolgáltatások
A sajátos nevelési igényû tanulók hátrányainak ellensúlyozására
a Kt. 2003-ban ismét tovább szélesítette a pozitív diszkrimináció
lehetõségeit.
· A közoktatási törvény módosítása szerint az 1998-ban iskolát
kezdõ tanulók számára a tankötelezettség annak a tanévnek
a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti.
A sajátos nevelési igényû tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti.
· A képzési kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végéig
tart, meghosszabbításáról a szakértõi és rehabilitációs bizottság dönt. Ennek lényege, hogy a sajátos nevelési igényû tanuló
a tankötelezettség ideje alatt megkapjon minden, az állapotának megfelelõ felkészítést.
· A tankötelezettség kezdetérõl és a tankötelezettség meghoszszabbításáról a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és reha1

Kt. 121. §
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bilitációs bizottság szakértõi véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.1
A sajátos nevelési igényû tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelõ pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdõdõen, hogy igényjogosultságát megállapították. [A különleges
gondozás keretében ellátott feladatok szervezésével összefüggõ
kérdésekrõl, a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról a 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet szól.]
A különleges gondozást az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztõ felkészítés keretében kell biztosítani.
A fejlesztõ felkészítés megvalósítható
— otthoni ellátás,
— fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás,
— fogyatékosok rehabilitációs intézményében, fogyatékosok
nappali intézményében nyújtott gondozás,
— gyógypedagógiai tanácsadás keretében.
A sajátos nevelési igényû tanuló iskolai nevelése és oktatása
— külön (csoportban, tagozaton, osztályban) vagy
— együtt a többi gyermekkel történhet.
A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben a tanuló
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs
ellátásban is részesül.
A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell azokkal a személyi
és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényû tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásához szükségesek.
A nevelési-oktatási intézményt a szülõ választja ki a tanulási
képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság szakértõi véleménye alapján.
A gyermek, tanuló érdekében a jegyzõ kötelezheti a szülõt,
hogy gyermekével jelenjen meg szakértõi vizsgálaton, illetve
a szakértõi vélemény alapján gyermekét a megfelelõ nevelési-oktatási intézménybe írassa be.
Ha a gyermeket a kijelölt nevelési-oktatási intézmény nem
tudja felvenni, a szakértõi véleményt adó intézmény megkísérel másik, a sajátos neveléshez és oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ nevelési-oktatási intézményt találni.
Kt. 6. §
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Az iskoláknak szoros kapcsolatot kell kiépíteniük a gyermek- és ifjúságvédelemmel, gyámüggyel, az iskolai egészségügyi ellátó rendszerrel. Ezt az együttmûködést a fenntartónak
kell elõsegítenie, irányítania, összhangban a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottakkal.

Figyelem!
A sajátos nevelési igényû gyermek esetében a szakiskolában
ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások:
ß
ß
ß
ß

ß

ß
ß
ß

ß

ß
ß
ß
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napi két óra felzárkóztató foglalkozás,
a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete,
a tanórai foglalkozások,
a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az
elsõ és a második szakképesítésre való felkészülés, valamint ennek keretében,
a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz,
életkezdéshez szükséges ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés, védõruha és tisztálkodási eszköz,
az elsõ–tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés,
a tizenegy–tizenharmadik évfolyamon és a szakképzési
évfolyamon elsõ alkalommal évfolyamismétlés, továbbá
második és további alkalommal az évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
tanórán kívüli foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, a pedagógiai programban szereplõ más mûvészeti tevékenységet,
az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is,
a tanítás kezdete elõtti, az étkezés ideje alatti felügyelet,
továbbá
a tizedik évfolyam végéig a napközis és tanulószobai foglalkozás,
a felvételi, az osztályozó- és a köztes vizsga, a különbözeti
és a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga és a pályaalkalmassági vizsgálat,
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Figyelem! (folytatás)
ß a tanulói jogviszony fennállása alatt az alapmûveltségi, az
érettségi, az elsõ és második szakmai vizsga, valamint
a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga
esetén a pótlóvizsga és elsõ alkalommal a javítóvizsga,
ß az iskolai létesítmények (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidõ-létesítmények)
eszközeinek használata.
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A sajátos igényû tanuló esetén az oktatásban való részvétel és
a kollégiumi ellátás, valamint az állapotának megfelelõ teljes ellátás minden esetben ingyenes.
A fogyatékos tanulót állapotától függõen a szolgáltatásokon kívül
egyéb kedvezmények is megilletik, amelyek biztosítására az intézmény vezetõjének és pedagógusának is figyelnie kell, segítve
ezzel a tanuló elõrehaladását, fejlõdését.
· A sajátos nevelési igényû tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl az értékelés és a minõsítés alól – a gyakorlati
képzés kivételével – az igazgató mentesíti a szakértõi és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértõi véleménye alapján.
· Ebben az esetben a tanuló számára egyéni foglalkozást szervez. Az egyéni foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv
alapján – segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.
· Az alapmûveltségi vizsgán és az érettségi vizsgán az érintett
tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.
· A tanuló részére a felvételi, az osztályozó-, a köztes, a különbözeti, a javító-, az alapmûveltségi, illetve az érettségi, a szakmai
vizsgán biztosítani kell
— a hosszabb felkészülési idõt,
— az írásbeli beszámolón lehetõvé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (például írógép,
számítógép) alkalmazását,
— szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval, szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történõ felváltását.1

1

Kt. 30. §
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A fogyatékos tanulók esetében még nagyobb jelentõsége van
szülõk és az iskola, illetve a speciális szolgáltatásokat nyújtó
intézmények szoros együttmûködésének. A szülõ és a pedagógus nevelõmunkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat is segíti.
Pedagógiai szakszolgálathoz tartozik
· a gyógypedagógiai tanácsadás,
· a fejlesztõ felkészítés,
· a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység,
· az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenység,
· a nevelési tanácsadás,
· a logopédiai ellátás,
· a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
· a konduktív pedagógiai ellátás,
· a gyógytestnevelés.1
A fogyatékosság szûrése, vizsgálata alapján kell javaslatot tenni
a gyermek, tanuló
· különleges gondozás keretében történõ ellátására,
· az ellátás módjára, formájára és helyére,
· az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra, amely
a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenység keretében történik.
Mindezek a lehetõségek megilletik a közoktatás bármely intézményében járó gyermeket, tanulót.
A fentiekbõl kitûnik, hogy a fenntartó, a közoktatási intézmény,
az iskola nevelõtestülete, az igazgató, a szakértõi és rehabilitációs bizottság, a gyógypedagógiai tanácsadó, a nevelési tanácsadó,
a logopédiai intézet, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó, a konduktív pedagógiai intézet, a speciális szakemberek
szoros és folyamatos együttmûködése szükséges ahhoz, hogy
a gyermek állapotáról pontos kép alakuljon ki, valamint a számára legfontosabb és szükséges ellátások rendelkezésére álljanak.

1

Kt. 34. §
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3. Az önkormányzatok feladatai
A sajátos nevelésû igényû gyermekek nevelése-oktatása, az ezzel
kapcsolatos közoktatási feladatok zavartalan biztosítása érdekében a különbözõ szintû önkormányzatoknak együtt kell mûködniük a szükséges szolgáltatások megszervezésében.
Ezek közül a témánk szempontjából fontosak:
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· a sajátos nevelési igényû gyermekek iskolai ellátásának megoldása a tankötelezettség teljesítésének érdekében
· a képzési kötelezettséghez, a gyermek fejlõdését biztosító fejlesztõ felkészítéshez szükséges feltételek megteremtése, az
utazó gyógypedagógusi, logopédusi, konduktori hálózat mûködtetése
· az iskolaváltás biztosítása különbözeti vizsga, illetõleg évfolyamismétlés nélkül azoknak, akiknek az állandó lakóhelyén
nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei a tankötelezettség végéig
· a szakiskolai felvételi ügyekkel kapcsolatos kérdések rendezése, sajátos feladatok megoldása
· a körzeti szolgáltatást ellátó intézménnyel (például a tanulókat
fogadó iskola és diákotthon, kollégium, beszédjavító intézet)
kapcsolatos intézkedések
Az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a sajátos nevelési igényû tanulók neveléséhez és oktatásához szükséges
alapvetõ feltételeket mindazokban az intézményekben,
ahol rászoruló gyermekek tanulnak.
Ezek a következõk:
· a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelõ
gyógypedagógus foglalkoztatása
· a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv
· tankönyv és más segédletek
· speciális gyógyászati és technikai eszközök
· a szakértõi és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások, amelyek a tanuló egyéni fejlesztésére vonatkoznak
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4. Speciális szakiskolák, készségfejlesztõ
speciális szakiskolák
Hazánkban a század elejétõl célirányosabbá, szervezettebbé vált a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása. Szakmai képzésük azonban
a múlt század elején csak néhány központi gyógypedagógiai intézményben folyt.
A gyógypedagógiai intézetek mellett a tanulók szakmai felkészítését biztosító kisegítõ és foglalkoztató iskolák száma jelentõsen csak az 1960–70-es
évektõl bõvült. 1974-tõl a kisegítõ iskolák feladata volt – a vállalatokkal
együttmûködve – a fiatalok szakmai elõképzésérõl, betanított munkássá
képzésérõl gondoskodni.
1985-tõl jött létre a speciális iskolák elsõ törvényi háttere. Ezzel lehetõvé
vált a speciális szakiskolai hálózat kiépítése. A szakiskola az alapfokú iskolát végzett fiatalokat két év alatt készítette fel a választott munkakör
betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre, a szakmai
vizsga letételére.
Az 1985-ös I. törvény módosítása lehetõvé tette, hogy ezek az iskolák
1993-ig – az értelmi fogyatékos tanulókkal együtt – az egyéb hátránnyal
küzdõ gyermekek gyûjtõhelyeivé váltak.
Ennek az intézkedésnek a negatív hatása a differenciálatlanság volt,
amely értelmében elmosódottá vált a különféle fogyatékosságokból és
a szociális hátrányokból eredõ különbözõség és ennek eltérõ kezelésmódja. Pozitívuma volt annak a ténynek a felismerése, hogy a különbözõ hátránnyal küzdõ nem fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása is
sajátos háttérfeltételeket – speciálisan képzett pedagógusokat, speciális
módszereket, tankönyveket, taneszközöket, anyagi többlettámogatást –
igényel. Az akkor folyó kutatások ezzel együtt feltárták a fogyatékos
gyermekek szakképzésének hiányosságait is.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény volt az elsõ, amely
egyértelmûvé tette a szakiskolákon belül a speciális szakiskolák
és a készségfejlesztõ speciális szakiskolák funkcióit.
A törvény a közoktatás nevelõ és oktató intézményei közé sorolja
a szakiskolát, amelynek
· kilencedik–tizedik és az Országos képzési jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van,
· a kilencedik–tizedik évfolyamon az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik, továbbá
· elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szolgáló pályaorientáció,
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· szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és
· szakmai alapozó oktatás is folyhat.1
A szakképzési évfolyamokon – az Országos képzési jegyzékben
meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez
vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek
körében – a szakmai és vizsgakövetelmények alapján szakmai
vizsgára való felkészítés folyik.
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A szakiskola mint szakképzõ iskola a szakképzés intézményei
közé tartozik.2
A szakképzési évfolyamokon
·
·
·
·

az Országos képzési jegyzékben meghatározott,
a középiskola elvégzéséhez nem kötött szakképzettségekben,
a szakmai és vizsgakövetelmények alapján,
szakmai vizsgára való felkészítés folyik.

Az Országos képzési jegyzékben meghatározott szakképesítések
megszerzésére szolgál a szakmai vizsga, állami vizsga, amelynek
szabályait OM-rendelet határozza meg. A tanuló a szakképzés
utolsó évfolyama követelményeinek teljesítése után szakmai vizsgát tehet.
A szakképesítés
· szakmai és vizsgakövetelményei meghatározásáról és kiadásáról,
· a tanulói jogviszony megszûnése után az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga letételének lehetõségérõl,
· a szakmai vizsga megszervezésérõl,
· a szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiadásáról
a szakképzésre vonatkozó rendeletek szólnak.3
A Kt. értelmében a sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelése és oktatása céljából a szakiskola
· speciális szakiskolaként vagy
· készségfejlesztõ speciális szakiskolaként is mûködhet.
A Kt. 1999. évi módosítása rögzítette, hogy a gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekhez tartozik
többek között a speciális szakiskola és a készségfejlesztõ speciá1
2
3

Kt. 27. §
Szt. 2. §
Többször módosított 7/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet, 26/2001. (VII. 27.)
OM-rendelet.

Iskolavezetés 2003. november

Az oktatási rendszer

lis szakiskola is, ami azt is jelenti, hogy a sajátos nevelési igényû
tanulóknak ebben az iskolatípusban is biztosítani kell minden
speciális szolgáltatást, amire szükségük van személyiségük kibontakoztatásához, az önálló életre való felkészítésükhöz.
A szakiskola speciális szakiskolaként mûködik,
· ha a többi tanulóval fogyatékossága miatt együtthaladásra
képteleneket készíti fel szakmai vizsgára,
· vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket.
A szakiskola készségfejlesztõ speciális szakiskolaként mûködik,
· ha a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja
az életkezdéshez való felkészülést,
· a munkába állást lehetõvé tevõ, egyszerû betanulást igénylõ
munkafolyamatok elsajátítását.
Mindkét esetben a szakképzési évfolyamok száma kettõ. (A két
szakképzési évfolyam elõírása a speciális szakiskolákban tanulók
érdekében történik.)
Sajátos a helyzete a készségfejlesztõ speciális szakiskolának, mivel a szakképzési évfolyamokon nem államilag elismert szakmaszerzésre kerül sor, tekintettel a gyermekek értelmi akadályozottságára.
Számukra egyes szakmák elsajátítása csak részlegesen lehetséges, fokozott támogatást, segítséget, speciális bánásmódot, módszereket, eszközöket igényelnek. A tanulók körében betanított
munkára felkészítés, illetve gyakorlati képzés lehetséges.
A tanulók differenciáltsága szükségessé teszi az egyénre szabott foglalkozást, amelyet azonban még a kiscsoportokban sem
könnyû megvalósítani. A tanulókkal való foglalkozáshoz az átlagosnál jóval több peremfeltételre van szükség.
A készségfejlesztõ speciális szakiskolákban folyó munka széles
körben nem eléggé ismert. Sajnos az intézmények sem eléggé
nyitottak a társadalom felé ahhoz, hogy minden szükséges segítséget megkapjanak. Az oktatásirányításnak és az egyes iskoláknak is feladata az intézményekben folyó munka megismertetése
a szélesebb közvéleménnyel. A nyitottság hozzájárulhat az értelmileg akadályozott fiatalok nagyobb társadalmi elfogadottságához, helyzetük jobb megértéséhez és a számukra szükséges megfelelõ segítségadáshoz is.
A speciális szakiskola és készségfejlesztõ speciális szakiskola kilencedik évfolyammal mûködik, amelynek idõtartama két évig,
húsz hónapig tart abban az esetben, ha olyan tanulókat készít
Iskolavezetés 2003. november
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fel, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel. Ez a
megoldás kizárja annak lehetõségét, hogy például a kilencedik
évfolyamon évismétlésre utasítsák a tanulót. A tizedik hónapot
követõen a tanuló a kilencedik évfolyam elsõ félévét fejezi be.
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Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztõ szakiskola elõkészítõ szakiskolaként mûködik, ha a nevelés-oktatás kizárólag
a kilencedik–tizedik évfolyamon folyik. A többségi szakképzõ iskolában mûködtetett speciális szakiskolai osztályok, tagozatok
az integrációs nevelés egyik lehetséges formáját biztosítják.
A tanuló a kilencedik–tizedik évfolyamon felkészülhet az alapmûveltségi vizsga letételére, továbbá a speciális szakiskola vagy
a készségfejlesztõ szakiskola szakképzési évfolyamán történõ továbbtanulásra.
A szakiskola szakképzési évfolyamain a tanítási év a nappali
oktatás munkarendje szerint folyik, amelynek részei
·
·
·
·
·

a kötelezõ és a nem kötelezõ tanórai foglalkozások,
a tanórán kívüli foglalkozások,
az osztálybontások,
egyéni foglalkozások és
az iskolai alapszolgáltatások.

A szakiskola szakképzési évfolyamain a tanítási év februárban
is megkezdhetõ, keresztféléves oktatás szervezésével. Nappali
rendszerû iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet
utoljára tanévet, amelyben betölti a nyolc évfolyamos általános
iskola esetén a tizenhatodik, szakiskola esetén a huszonkettedik
életévét.
A sajátos nevelési igényû tanuló esetén ezekhez az életkorokhoz
három évet hozzá kell számítani, ami azt jelenti, hogy 25 éves
korában kezdhet utoljára tanévet a szakiskola szakképzési évfolyamain. Tehát kétéves szakképzés esetén a sajátos nevelési igényû tanuló 27 éves koráig maradhat tanuló a közoktatás nappali
rendszerében.1
A speciális szakiskolai és a készségfejlesztõ speciális szakiskolai
nevelés-oktatás feltételeit egyértelmûen javítja a 9–10. évfolyamon az osztálylétszámok csökkentése. A Kt. 2003. évi módosítása alapján a szakiskola 9–10. évfolyamán 25 helyett 23 az átlaglétszám és 35 helyett 30 a maximális létszám.

1

Kt. 52. §

Iskolavezetés 2003. november

Az oktatási rendszer

Ezek a létszámok a tanulásban akadályozottak esetében felére, az
értelmileg akadályozottak esetében egyharmadára csökkennek.
Az enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulót –
függetlenül attól, hogy a gyermek, tanuló a többi gyermekkel
együtt vagy külön vesz részt iskolai nevelésben és oktatásban,
kollégiumi nevelésben – iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettõ, a testi, érzékszervi és a középsúlyos
értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulót, továbbá az
autista gyermeket, tanulót pedig három gyermekként, tanulóként
kell számításba venni.1
A tanulásban akadályozott tanulók részére mûködtetett speciális szakiskolai osztályokban (mintegy 95 intézményben) közel
6800 diák tanul. Többségük államilag elismert szakképesítést
adó képzésben részesül. A képzés eredményességét gátolja, hogy
az iskolai tanmûhelyek felszereltsége még mindig hiányos, nem
elég korszerû. Ennek következménye, hogy számos iskolában az
indított képzések nem a munkaerõ-piaci igényekhez, hanem
a meglévõ lehetõségekhez igazodnak.
Az értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztõ speciális
szakiskolai osztályaiban (mintegy 30 intézményben) képzésben
részesülõk létszáma közel 500 fõ. Esetükben a munkába állást,
életkezdést, a támogatott életvitelt, az egyszerû foglalkoztatást
segítõ praktikus ismeretek átadása a képzési cél.
Az ép értelmû testi, érzékszervi fogyatékos tanulók nagyobb
hányada integrált oktatás keretében vesz részt a szakiskolai
képzésben, kisebb hányada az elkülönített oktatásban e célra
létrehozott speciális szakiskolai osztályokban tanul.
Az önkormányzati iskolák mellett mûködnek alapítványi, egyházi
és magán fenntartású intézmények is. Finanszírozásuk alapvetõen állami költségvetésbõl történik. A Kt. elõírja minden iskola számára a személyi, tárgyi feltételek meglétét. Az elmúlt évtizedben
személyi, tárgyi feltételeiket tekintve sokat fejlõdtek ezek az intézmények.

5. Gyakorlati képzés a speciális szakiskolákban
Sajnos még az intézményvezetõk esetében sem egyértelmû, hogy
a szakképzési hozzájárulás2 egyik célja a speciális szakiskolák és
1
2

Kt. 3. sz. melléklet
2001. LI. törvény
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a készségfejlesztõ speciális szakiskolák esetében – hasonlóan
a többi szakképzõ intézményhez – a gyakorlati képzés fejlesztésének támogatása.
A speciális szakiskolák és készségfejlesztõ speciális szakiskolák
esetében
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· a tagozat, osztály, csoport mûködésére,
· a tanulók jogállására,
· a Munkaerõ-piaci Alapból történõ támogatására
a szakiskolákra, illetve értelemszerûen a szakképzõ iskolákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A szakképzési hozzájárulás célja:
· az Szt. hatálya alá tartozó, az Országos képzési jegyzékben szereplõ, az állam által elismert szakképesítés, továbbá munkakör
betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzését, a szakmai tevékenység magasabb
szintû gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását biztosító iskolai és iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés
· a Kt. által szabályozott szakiskolai pályaorientáció, szakmai
elõkészítõ ismeretek és szakmai alapozó oktatás, a szakközépiskolai szakmai orientáció, gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, a hátrányos helyzetben lévõ társadalmi csoportok
számára szervezett képzés
· a megváltozott munkaképességûeket érintõ rehabilitációs képzés, az elhelyezkedést, a vállalkozást segítõ képzés, továbbá
a gimnáziumban folyó informatikai-számítástechnikai oktatás
támogatása
· a gyakorlati képzés fejlesztésének támogatása1
A szakiskolákban is a gyakorlati képzés tantervében meghatározott alapképzést
·
·
·
·
·
·
·
·
1

tanmûhelyben,
tangazdaságban,
tanboltban,
tankórteremben,
tankertben,
tanudvarban,
tankonyhában,
laboratóriumban,
2001. LI. tv.
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· tanirodában,
· demonstrációs teremben,
· gyakorló- és szaktanteremben
lehet megszervezni.
A tanmûhely képzési feladata és felszereltsége szerint lehet
· a szakmai elõkészítõ és alapképzési feladatot ellátó alapképzõ
tanmûhely és
· a teljes gyakorlati képzést ellátó tanmûhely.
A tanmûhely létesítése szerint lehet
· iskolai tanmûhely,
· gazdálkodó szervezet által mûködtetett üzemi tanmûhely,
· több gazdálkodó szervezet által mûködtetett üzemközi tanmûhely, valamint
· képzõ központ által mûködtetett tanmûhely.
Abban az esetben, ha a megfelelõ feltételek nem állnak rendelkezésre, a teljes gyakorlati képzés megszervezhetõ munkahelyi körülmények között is.
Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni a készségfejlesztõ speciális szakiskolára is abban az esetben, ha a tanulók
a tanítási év átlagában a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint legalább heti tizenöt óra gyakorlati képzésben vesznek részt.
A készségfejlesztõ speciális szakiskolai szakmai gyakorlat is
megoldható külsõ munkahelyen, amennyiben fogadókészség van
a gazdálkodó szervezeteknél, de a szakmai gyakorlat az intézmény belsõ szervezésében, tanmûhely, gyakorlóhely formájában
is megoldható.1
A fogyatékos tanulók fejlesztése sem oldható meg csak iskolai
körülmények között, szélesebb intézményhálózat együttmûködésére van szükség. Különösen igaz ez a tanulók szakmai gyakorlati képzése tekintetében. Részképességekkel rendelkezõ
fiatalok esetében kiemelt jelentõségû a gyakorlati képzés,
valamint a szocializációjukat elõsegítõ, munkahelyi körülmények közötti felkészítés.

1

45/1999. (XII. 13.) OM-rendelet
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1996-tól kifejezetten a fogyatékosságok okozta korlátok áthidalása érdekében olyan országos beiskolázású, bentlakásos szakképzõ intézmények létrehozására került sor a 16–27 éves, fogyatékkal élõ fiatalok számára, amelyekben komplex, rehabilitáló,
szakképzõ, gyakorlati képzést végzõ tevékenységgel segítik a korszerû szakmai ismeretek elsajátítását és a munkaerõpiacra történõ beilleszkedést. Jelenleg Bakonysövénykúton, Nyírjesen és
Nyíregyházán mûködik egy-egy ilyen intézmény. A beiskolázható
létszám meghaladja a 300 fõt.
Figyelmet érdemel az 1997 óta mûködõ a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány által
a Munkaerõ-piaci Alapból támogatott „Munkahelyi gyakorlat”
program. Ennek keretében a készségfejlesztõ speciális szakiskolák a munkáltatókkal együttmûködve, szakértõk bevonásával az
intézmény végzõs tanulóinak a munkaerõpiacra történõ hatékonyabb bejutását segítik.
A végzõs tanulóknak belsõ tréningeket tartanak, ahol gyakorlati
tudnivalókkal látják el õket munkahelykereséssel kapcsolatban.
Legfontosabb feladatok a fogyatékos fiatalok foglalkoztatásának érdekében:
· A munkaadók érdekeltté tétele a fogyatékosok foglalkoztatásában.
· A végsõ rehabilitáció, a munkára felkészítés, az elsõ munkába
állítás, a munkában tartás érdekében a munkavállalók szervezeteivel való folyamatos kapcsolattartás.
· A munkaerõ-piaci igények felmérése és figyelembevétele a képzésfejlesztési munkák során.
· Folyamatos konzultáció az érdekvédelmi szervezetekkel és szakmai szervezetekkel, gazdálkodókkal a fogyatékosok foglalkoztatási feltételeinek biztosítása érdekében.
· A fogyatékkal élõk társadalmi elfogadottságának növelése minden
területen, felhasználva a tömegkommunikációs eszközöket is.

6. Nevelõ-oktató munka a speciális szakiskolákban
A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet, továbbá a szakképzésben részt
vevõ iskolákban a szakmai programot.
A sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelése és oktatása
esetén a helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és
fokához igazodó fejlesztõ programot is. A helyi tanterv, a szakmai
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program az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez
egy tanítási évnél hosszabb idõt is megjelölhet.1
A Kt. a Nemzeti alaptanterv keretei között helyezi el azokat a szabályozási elemeket, amelyek garantálják az iskolai nevelés és oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot. A helyi
program elkészítését a kerettantervek kiadásával segíti az oktatási miniszter, amelyek ajánlásokat fogalmaznak meg az iskolák
részére.
Az iskolák megfelelõ mozgásteret kapnak saját pedagógiai programjuk és helyi tantervük elkészítéséhez. Eldönthetik, hogy a Nemzeti alaptanterv alapján készítik el saját helyi tantervüket, vagy
a miniszter által kiadott kerettantervet építik be pedagógiai programjukba, illetve helyi tantervükbe.2
A sajátos nevelési igényû tanulók nevelését, oktatását biztosító iskolák helyi szakmai programját a Sajátos nevelési
igényû tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvében
foglaltak figyelembevételével készítik el.
A gyermekek érdekeinek, fejlettségének megfelelõen az egyes iskolai szakaszokat meghosszabbíthatják és összehangolják. Az
irányelv különbözõ fogyatékossági csoportokra (értelmi, hallás-,
látási, beszéd-, mozgás-, érzelmi, akarati fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok) határozza meg azokat a feladatokat, pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs tevékenységeket, amelyekkel csökkenthetõek a fogyatékosságból eredõ hátrányok.
A közoktatási törvényen kívül a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg a szakképzésben való részvétel iskolai,
szakmai elõképzettség szerinti feltételeit.
Aki már nem tanköteles, a munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátításában részt vehet akkor is,
ha nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel.
Ha a szakiskola olyan szakképesítés megszerzésére készíti fel a tanulókat, amelyhez egészségügyi követelményeknek, pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, az elsõ szakképzési évfolyamra való felvételnél, átvételnél, illetõleg a továbbhaladásnál
az egészségügyi és a pályaalkalmasságra vonatkozó szakvéleményt figyelembe kell venni.

1
2

Kt. 50. §
Kt. 8/A § és 45. §
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A sajátos nevelési igényû tanulóknál a követelmények meghatározásakor a Kt. 30. §-ában foglaltakat is figyelembe kell venni.
Ha a szakiskola olyan szakképesítés megszerzésére készít fel,
amelyhez szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni, a tanulót az elsõ szakképzési évfolyamra akkor lehet felvenni,
átvenni, illetve a továbbhaladását engedélyezni, ha a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit teljesítette.
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Nem utasítható el a szakképzési évfolyamra történõ felvétele, átvétele, továbbhaladása annak, aki tanulószerzõdést kötött, feltéve, hogy
· az elõírt iskolai, szakmai elõképzettséggel rendelkezik,
· megfelel
— az életkori feltételeknek, továbbá
— az elõírt pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.
A szakmai alkalmassági vizsga követelményeit az iskola igazgatója és a gyakorlati képzés szervezõje együttesen állapítja meg.
A pályaalkalmassági követelményeket és a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.1
Az Országos képzési jegyzék, amely az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazza, négy fõ csoportba sorolja a közel 900 szakképesítést.
· Az „A” csoportba a több munkakör betöltésére jogosító, elsõsorban a közoktatás keretében megszerezhetõ szakképesítés
(fogyatékosok számára a fogyatékosság típusától, fokától függõen) tartozik.
· A „B” csoportba elsõsorban az iskolarendszeren kívüli felnõttképzés keretében megszerezhetõ, különbözõ jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító szakképesítés tartozik.
· A „C” csoportba elsõsorban az iskolarendszeren kívüli felnõttképzés keretében megszerezhetõ, általában egy munkakör
betöltésére jogosító szakképesítések tartoznak.
· A „D” csoportba a szakképzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött szakképesítés tartozik.

1

Kt. 67. §
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Az „A” körbe tartozó 404 szakképesítés a fogyatékosok számára
a fogyatékosság típusától, fokától függõen szerezhetõ meg. A többi („B”, „C” és „D” körbe tartozó) szakképesítések közül 77 szakképesítés megjegyzés oszlopa tartalmazza, hogy „fogyatékosok
számára iskolai rendszerben is” oktathatók.1
A tanügyi dokumentumok között megtalálhatóak a speciális szakiskolák számára készített vizsgabizonyítványok, naplók, törzslapok2, amelyek bejegyzései figyelembe veszik az iskolákra és az ott
folyó képzésre vonatkozó specialitásokat.
A sajátos nevelési igényû tanulók szakképzésében kiemelt szerepük van azoknak a fejlesztéseknek, amelyek az egyes szakképesítések központi programjainak adaptációját készítik el, figyelembe véve a tanulók fogyatékossági csoportjait.
A 90-es évek közepétõl „A fogyatékos fiatalok komplex szakképzõ, rehabilitáló és foglalkoztató programja” keretében a fogyatékos fiatalok szakképzését és foglalkoztatását elõsegítõ, jelentõs
intézményi fejlesztésekre került sor. Ezen belül a MüM, majd az
OM irányításával a Nemzeti Szakképzési Intézet jelentõs fejlesztéseket valósított és valósít meg jelenleg is a fogyatékos tanulók
szakképzésének korszerûsítése érdekében.
A továbbiakban is fontos feladat az OKJ folyamatban lévõ korszerûsítési munkálatai során a fogyatékos fiatalok képességeinek
megfelelõ, államilag elismert szakképesítések megtartása, fejlesztése, illetve a készségfejlesztõ speciális szakiskolák számára olyan
programok kidolgozása, amelyek eredményesen használhatóak
a középsúlyosan sérült fiatalok munkára történõ felkészítésében.
A képzési programok moduláris rendszerének kialakítása, amely
folyamatban van, megkönnyítheti az alapismeretek, részkompetenciák elsajátítását, elõsegíti a fogyatékos fiatalok esélyeinek növelését, munkába állásukat.
Fejlesztési terv alapján az NSZI-ben minden évben OKJ-szakképesítésekhez, részszakmai képzésekhez, illetõleg betanított részfeladatokra képzéshez a fogyatékosságnak megfelelõ speciális szakképzési programok, tananyagok és a kapcsolódó módszertani
eszközök kidolgozására kerül sor.

1
2

Többször módosított 7/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet
Tü. 331., 332. és 333. r. sz., Pátria Nyomda által elõállított dokumentumok.
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· A hatályos OKJ alapján körülbelül 15 program és 10 mintaprogram adaptálása különbözõ fogyatékossági célcsoportok
számára.
· Készségfejlesztõ, speciális szakiskolai képzési programjavaslatok készítése középsúlyos értelmileg akadályozottak számára.
· 5 speciális szakiskolai tankönyv készítése (elsõsorban enyhe
értelmi fogyatékosok számára).
· Az adaptált programokhoz kapcsolódóan interaktív tananyagok, taneszközök készítése (elsõsorban mozgáskorlátozottak
és hallássérültek számára).
· Külföldi taneszközök adaptációja.
· A speciális szakiskolai képzés, a távoktatás, a nyitott szakképzés, az individualizált képzés módszereinek fejlesztése.
· Az önálló vállalkozóvá válás segítésére programok, modulok
kidolgozása.
A Munkaerõ-piaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprészébõl több
százmillió forint értékben a Fogyatékos Gyermekek és Tanulók
Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány a speciális szakiskolai képzés fejlesztése érdekében számos programot bonyolított le
az elmúlt években.
A Speciális taneszköz-fejlesztési program célja az integrált és
a szegregált képzésben egyaránt használható, a kidolgozott speciális szakmai programok alkalmazását, az ismeretek komplex
elsajátítását segítõ taneszközök, oktatószoftverek, módszertani
útmutatók, a tanulók által használható tanulást segítõ munkafüzetek elkészítésének támogatása.
A gyakorlat infrastruktúrájának megteremtése, fejlesztése program keretében 16 tanmûhely kialakítását, átalakítását támogatta a közalapítvány. Emellett a szakmacsoport oktatásához szükséges berendezések, eszközök beszerzésére is sor kerülhetett
35 szakképzõ intézményben. A program megvalósulásával összesen több mint 800 speciális szakiskolai tanuló gyakorlati oktatási körülményeinek fejlesztése került sor.
A speciális szakiskolák mûködési feltételeinek javítását célzó fejlesztés keretében indult az Iskolán belüli számítógépes hálózat
kialakítása program is, amely a tananyag párhuzamos oktathatóságát biztosítja, elsõsorban a testi és érzékszervi fogyatékos fiatalok oktatásában. 15 iskolában új hálózat kialakítása, illetve
már meglévõ hálózat fejlesztése valósult meg. Összesen 1400,
speciális szakképzésben részt vevõ tanuló oktatása válhatott ezzel színvonalasabbá.
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A számítógép egyre elterjedtebbé válik a speciális szakiskolában
is. A fogyatékos tanulók körében bizonyos mértékû esélykiegyenlítõ szerepe is van. Remélhetõen az intézmények lassan eljutnak
arra az infrastrukturális fejlettségi fokra, hogy meglévõ számítógépeiket mûködõképes hálózatba integrálják.
Az MPA központi pénzügyi keretébõl a gyakorlati képzés tárgyieszköz-fejlesztésének támogatására több százmillió forint került
felhasználásra az elmúlt években.
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7. Finanszírozás
A sajátos nevelési igényû tanulók nevelése, oktatása, egészségügyi és pedagógiai célzatú rehabilitációja magasabb normatívát
igényel. Az elmúlt években a támogatások fokozatos emelésére
került sor.
A 2003-as költségvetési törvény1 a szakképzési normatívákon kívül még a különleges gondozás keretében nyújtott ellátáson belül gyógypedagógiai ellátásra 430 000 Ft/gyermek hozzájárulást
biztosít a helyi önkormányzatok által fenntartott iskolában az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ, az elsõ
és további szakképzésben részt vevõ tanuló után is.
Ez a hozzájárulás igényelhetõ a helyi önkormányzat által fenntartott, a Kt. 27. § (10) és (12) bekezdésében meghatározott speciális szakiskolába, készségfejlesztõ szakiskolába, elõkészítõ szakiskolába járó tanulók után is. Ez a normatíva az iskolai oktatás
9–13. évfolyamain biztosított normatívával összehasonlítva azok
közel kétszerese.
E hozzájárulás mellett a gyakorlati képzés 102 000 Ft/fõ normatívája és a kiegészítõ támogatások egy része is igényelhetõ.
Ezeken kívül a helyi önkormányzat által fenntartott diákotthonba, kollégiumba a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye lapján felvett fogyatékos tanuló után a kollégiumi ellátásra tanulóként 670 000 Ft támogatás igényelhetõ.

1

2002. évi LXII. törvény
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1

· A társminisztériumokkal és az önkormányzatokkal együttmûködve az eddig létrehozott, komplex funkciót ellátó három intézmény mûködési feltételeinek biztosítása, ezek fejlesztése.
· Az OKJ-s szakképesítéseknek a fogyatékos tanulók körében
történõ elsajátítását segítõ szakképzésiprogram-, tananyag-,
módszertani és eszközfejlesztés folytatása az eddig megszerzett tapasztalatok felhasználásával.
· Az OKJ bõvítése új, a fogyatékos fiatalok számára teljes értékû
képzést biztosító szakképesítésekkel. Az OKJ-szakképesítések
speciális szakmai programjainak adaptálása.
· A képzési programok moduláris rendszerének kialakítása, amely
segíti a fontos alapismeretek, részkompetenciák elsajátítását.
· A tanulásban akadályozottak és más képezhetõ fogyatékos fiatalok szakképzése esetében a személyi, tárgyi feltételeknek és
speciális módszertani javaslatoknak a célcsoportok igényeihez
igazítása.
· Az emberierõforrás-fejlesztés részeként a fogyatékos tanulók
képzésével foglalkozó pedagógusok, szakoktatók felkészítése
új képzési programokkal, amelyek alkalmassá teszik õket a fogyatékos tanulók nevelésére, képzésére.
· A pedagógusképzésben új, gyógypedagógiai programok indítása, fejlesztése, amelyek elõsegítik a képzésben részt vevõ fogyatékos fiatalok komplex felkészítését.
· Az intézményi keretek között nehezen képezhetõ fiatalok szakképzése érdekében a nyitott szakképzési rendszerek elérhetõvé
tétele a fogyatékos fiatalok számára.
· A szociális munkások felkészítése új felsõoktatási programokkal. A tanult ismeretek birtokában képesek a szakképzésben
részt vevõ fogyatékos fiatalok rehabilitációját, képzését és foglalkoztatásának elõkészítését komplex módon segíteni.
· A szakképzésbe való bejutáshoz megfelelõ pályaválasztási és
korrekciós tanácsadás kiterjesztése, valamint a pályaalkalmassági és a munkaalkalmassági vizsgálatok tartalmi, módszertani fejlesztése szükséges.
· A 9–10. évfolyamon a szakmacsoportos munkához szükséges
feltételek biztosítása, az egyéni képességek és a munkaerõ-piaci igények jobb összehangolása.

1

2062/2000. (III. 24.) kormányhatározat

Iskolavezetés 2003. november

Az oktatási rendszer

Melléklet
A készségfejlesztõ speciális szakiskolák tevékenységét érintõ, szabályozó rendeletek listája
· A gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény (az 1989. november 20-án New Yorkban aláírt „Gyermekek Jogairól Szóló
Egyezmény” alapján); 23., 25., 28., 29. cikk
· A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
· Az Országgyûlés 100/1999. (XII. 10.) határozata alapján Országos Fogyatékosügyi Programot tartalmazó 2062/2000. (III. 24.)
kormányhatározat
· A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 9/2001. (I. 19.) kormányrendelettel módosított 164/1997. (IX. 30.) kormányrendelet
· A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 38–40. és 92–93. §
· A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 70. §
· A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
· A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekrõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet
· A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX törvény (Kt.)
· A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet
· A képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet
· A kerettantervek bevezetésérõl szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet [módosítások: 4/2001. (I. 26.) OM-rendelet, 23/2001.
(VII. 20.) OM-rendelet, 60/2002. (XII. 19.) OM-rendelet]
· A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei kiadásáról szóló 23/1997. (VI. 4.) MKM-rendelet
· A 2003. évi költségvetésrõl szóló 2002. évi LXII. törvény
· A szakképzésrõl szóló, módosított 1993. évi LXXVI. törvény
(Sztv.)
· A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl szóló
45/1999. (XII. 13.) OM-rendelet
· A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének
támogatásáról szóló, módosított 2001. LI. törvény és a hozzá
kapcsolódó 31/2001. (IX. 14.) OM-rendelet
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· Az OKJ-rõl szóló 27/2001. (VII. 27.) OM-rendelettel is módosított 7/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet
· A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM-rendelet
· A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló, módosított 1991. IV. törvény (Flt.)
· A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
· A felnõttek képzésérõl szóló 2001. CI. törvény (Fktv.)
· A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásáról szóló
48/2001. (XII. 29.) OM-rendelet
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Korszakhatár
Kollégiumok a Közoktatási törvényben
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Dr. Benedek István

1
A kollégiumi pedagógia szép és nehéz szakmai területén dolgozó
kollégáknak, az igénybe vevõ diákoknak és szüleiknek egyaránt
fontos változást hozott a Közoktatási törvény 1999. évi változtatása. Ez a változás neveléstörténeti korszakhatár is. A magyar
kollégiumok több évszázados neveléstörténetében nem tudunk
olyan példát, amelyek a mostani törvényi változáshoz hasonlítható horderejûek lennének.
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1. A múlt
Számítva arra, hogy a kötetben megjelenõ tanulmányokat más típusú nevelési oktatási intézményekben dolgozó kollégáink is elolvassák, kiemelünk néhány momentumot a kollégiumok XX. századi történetébõl.
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Gróf Zichy János kultuszminiszter 1911 májusában parlamenti
interpellációt mondott, melyben a kollégiumok és az internátusok mellé állt. A századfordulón alakult kollégiumokkal kapcsolatos vita az intézményhálózat bõvítésérõl szólt.
„A miniszter ugyanis kijelentette, hogy nagy gondot akar fordítani a jövõben a fennálló internátusok fejlesztésére és esetleg új középiskolai internátusok létesítésére, mert rendkívül nagy fontosságúnak tartja azt a
környezetet, amelyben a gyermek él, és megnyugtató a szülõknek, hogy
a gyermeküket jó kezekben tudják, mert egyébként igen nagy gondot jelent a gyermekeket vidékrõl a városba küldeni.”1

Az 1993. évi LXXIX. törvény elõkészítése és társadalmi-szakmai
vitája során a törvény-elõkészítõk körében komolyan felmerült,
hogy a kollégiumot nem is kell szerepeltetni a közoktatási intézményrendszer részeként, inkább a népjóléti tárca felügyelete alá
kell helyezni mint a szociális ellátórendszer részét.
Az ekkor már erõs és szervezett közösség, a Kollégiumi Szakmai
és Érdekvédelmi Szövetség mentette meg a kollégiumi intézményhálózatot ebbõl a koncepcionális gödörbõl, a gazdasági lobbyérdekeket elõtérbe helyezõ zsákutcából. A szövetség szakmai
és politikai érvekkel, a társadalmi érdekek bemutatásával bombázta a törvény-elõkészítõ munkacsoportokat, a törvényalkotót.
A kollégiumok történetében ez az elsõ eset és példa, hogy civil
szakmai szervezet küzdött intézményeinek továbbéléséért.
Dióhéjban felidézzük az elmúlt tíz év fõbb szakmai történéseit,
azokat a veszélyhelyzeteket, amit a szakmának kellett elhárítani.
Ennek tükrében jobban megérthetõ a változás feletti szakmai
öröm.
Milyen tudományos érvrendszer szól a kollégiumok megtartása
mellett?
A több évszázados kollégiumi közösségi nevelés története a magyar és az
európai neveléstörténet külön fejezete.
A protestáns és katolikus bentlakásos iskolák, a francia mintára szervezõdött tehetséggondozó kollégiumi központok, az Eötvös-kollégium,
1

Gr. Zichy János parlamenti beszéde. 1911. május 19.
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a századfordulón alapított állami bentlakásos intézmények, majd a népi
kollégiumok teljesítették történelmi küldetésüket és társadalmi funkciójukat: biztosították a tudás birtokba vételét a társadalom legkülönbözõbb rétegeibõl érkezett fiatalok számára.
Magyarország sajátos településszerkezete és iskolái miatt már a XVI–XVII. században jelentõs bentlakásos intézmények alakultak ki egy-egy város iskolacentrumában. Munkamódszerükben, pedagógiai kultúrájukban, tudás- és értékközvetítésükben a társadalmi haladást szolgálták.

A középfokon tanulóknak ma több mint egyharmada csak
kollégiumi háttérrel tud szakmunkás-bizonyítványhoz, érettségihez jutni, vagy felkészülni felsõfokú tanulmányokra.
Kollégium nélkül tehát nem tervezhetõ a magyar közoktatási rendszer, mert ilyen intézmények nélkül sérül a szabad iskolaválasztás
és az esélyegyenlõség alkotmányos elvének érvényesülése.
Milyen szakmai, szociálpszichológiai érvek szólnak a kollégiumi
intézményrendszer mellett?
Az 1989-es társadalmi átalakulás, a demokratizálódás, a többpártrendszer kialakulása, a paternalizmus megszûnése folyamatában komoly veszély fenyegette és fenyegeti a mai kollégiumok létét. A veszély újra és újra jelentkezik, amikor oktatási
törvénykezés, törvénymódosítás, közoktatási rendszerbeli változtatások vannak napirenden.
Vajon miért van ez így? Kinek és milyen érdekeknek van útjában
ez a jobb sorsra érdemes intézményrendszer?
Az elsõ szabadon választott parlament fontos törvénykezési aktusa volt az önkormányzatokról szóló törvény megalkotása. Ebben a törvényben az önkormányzatiság logikája érvényesült, így
a közoktatásiintézmény-fenntartási kötelezettséget a települési
önkormányzatoknak írta elõ a törvény. A kollégiumi fenntartási kötelezettség ezért olyan – fõvárosi, megyei, megyei jogú
városi, városi, települési – önkormányzatokhoz került, amelyek nem érdekeltek az ilyen intézménytípus fenntartásában. Ez azt jelenti, hogy a város polgármestere nem érdekelt
a kollégium színvonalas fenntartásában, hiszen az igénybevevõk köre nem ebbõl az önkormányzati érdekszférából való.
A polgármester és a helyi képviselõ-testület azoktól a választópolgároktól számíthat politikai szavazatra, akiknek helyi érdekeit elégíti ki. Ezért vált fontossá az általános iskola, az óvoda és
a helyi érdekeket megtestesítõ intézményrendszer fejlesztése.
Az igénybe vevõ klientúra az érdekeinek megfelelõ intézményfenntartást, mûködtetést politikai szavazatokkal viszonozza az önkormány-
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zatiságot megtestesítõ képviselõknek. A gyógyszertár, a fedett
buszmegálló, a közmûfejlesztés például mind-mind prioritást élvez(ett) a döntéshozatalnál a kollégiumi fenntartással szemben.
A kollégista gyerekek szüleitõl nem kap mandátumot a helyi
képviselõ, hiszen ezek a szülõk a saját településükön szavaznak.
A kollégiumot igénybe venni kényszerülõ gyermekek szülei egyébként is nem, vagy alig rendelkeznek érdekérvényesítõ, nyomásgyakorló képességgel. Forráshiányos önkormányzati költségvetések idején nagyon nehéz számon kérni azt az elõrelátó, országos jövõt
alapozó bölcsességet, hogy a helyi önkormányzat is szolgálhat össztársadalmi érdekeket.
A következõ felsorolásból látható, hogy a társadalmi átalakulás
folyamatában milyen jellegû szakmai és közoktatás-rendszerbeli, elhárítandó veszélyek merültek fel.
· Rohamosan csökken a kollégiumok száma, korlátozódik a kistelepülésen élõ diákok továbbtanulási lehetõsége és esélye
(1990).
· A kollégium nem kerül be a készülõ közoktatási törvénybe
a közoktatási intézményrendszer részeként (1992).
· A kollégiumok kimaradnak a címzett és célzott céltámogatási
körbõl (1993).
· A kollégiumok normatív támogatása kevés a mûködtetéshez,
s ez a fenntartó önkormányzatokat még inkább az intézmények megszüntetésére sarkallja (1994).
· A kollégiumi nevelés nem kap szerepet és lehetõséget a NAT
kereszttanterveiben, mûveltségi területeiben, elmarad e terület tartalmi szabályozása (1995).
· A közoktatási törvény módosításakor az eredetileg tervezett tizennégy órás foglalkozási idõkeret a kollégiumpedagógia végét
jelenti, az intézményeket gyermekmegõrzõvé degradálja (1996).
· A kollégiumi intézményrendszernek nincs törvényben kihirdetett országos nevelési alapprogramja, így e nélkül, ajánlások
alapján kezdik kidolgozni a helyi pedagógiai programot (1997).
· A kollégiumi intézményrendszer kimarad a Közoktatás távlati
stratégiája címû dokumentumból (1998).
· A kollégiumi hálózat kimarad a kötelezõ eszközminimumról
szóló, készülõ miniszteri rendeletbõl, így a fenntartók elháríthatnak minden felelõsséget (1998).
A kollégiumi szakmának lépnie, reagálnia kellett erre a helyzetre.
Önszervezõdés útján több helyi szakmai kezdeményezést összefogva 1990-ben megalakult a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség.
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Ennek a szervezetnek az életre hívása szakmai önvédelem volt.
A programtézisek megalkotásánál a következõ stratégiai célok fogalmazódtak meg:
· az érdekelt fenntartó megtalálása
· a kollégiumi autonómia törvényi garanciáinak megteremtése
· a kollégiumpedagógia szakmai, módszertani kultúrájának fejlesztése
Ha nem is a semmibõl, de a nagyon kevésbõl kellett elkezdeni egy
országos kollégiumi szervezet felépítését.
A felsorolt veszélyeket a szövetség munkájának eredményeként
sikerült elhárítani.
· Lelassult a kollégiumok felszámolási folyamata, nyíltak új intézmények is.
· A kollégium a közoktatás szerves részeként bekerült a közoktatási törvénybe (20. és 32. §).
· A kollégiumok bekerültek a címzett és célzott céltámogatási
körbe, több intézményt felújítottak.
· Évrõl évre emelkedik a normatív támogatás. A 2000. év költségvetésitörvény-tervezetében három terület kap prioritást (100%-os
normatívát) a fenntartói érdekellentét oldására:
— a fogyatékosok intézményei
— az 1000 fõnél kisebb települések iskolái
— a kollégiumok
· A kollégiumi pedagógiai programok elkészítéséhez multiplikátorképzésre adott támogatást a minisztérium.
· A közoktatási törvény módosításakor (1996-ban) az 53. § (7) bekezdés meghatározta a kollégiumi foglalkozások idõkeretét, szerkezetét, így elhárult a kollégiumok „ágy-asztal-vacsora” típusú
gyermekmegõrzõvé degradálásának veszélye.
· A módosított Közoktatási törvény kimondja, hogy a kollégiumok
pedagógiai programja a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja alapján készül.1
· A kollégiumi intézményrendszer fejlesztésére nemzeti kollégiumi közalapítványt alapít a kormány.
· A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) kollégiumi megújítási programot hirdetett, 1999-ben 60 millió Ft odaítélésére került sor. (325 pályázó intézmény 122 millió Ft
igényt nyújtott be.)
1

Kt. 49. §.
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· A kollégiumok szerepelnek az 1/1998. (VII. 24.) számú OMrendeletben, ami a minimális eszközjegyzéket tartalmazza.
A felsorolt eredmények elérése mellett a szakmai szervezet kiépítésére is sor került.
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· 1991 óta rendszeresen megjelenik a Kollégium címû szakmai lap.
· Több akkreditált kollégiumi pedagógiai stúdiumot kínálnak az
egyetemek, fõiskolák.
· A szövetség által szervezett multiplikátorképzésben közel ezer
fõ vett részt.
· A BME közoktatási vezetõ szakos másoddiplomás képzésben
már három kollégiumi csoport végzett hatvan fõvel.
· Rendszeresen megjelennek a kollégiumpedagógia különbözõ
területével foglalkozó kiadványok, módszertani segédanyagok.
· A megyékben, városokban újjáéledtek a kollégiumi diáktalálkozók, kiállítások, pályázatok. Örvendetes e fórumok léte, amely
az önszervezõdés jele. Van olyan megye, ahol a pedagógiai intézetek is támogatják a kollégiumi szakmai rendezvényeket.
· A kollégiumi diákszövetség tekintélyes ifjúsági szervezetté vált.
· Újjászervezõdött a Magyar Pedagógiai Társaság kollégiumi nevelési szakosztálya, amely útjára indította a kollégiumok
megújításáért mozgalmat.
Meg kellett tanulni az érdekérvényesítõ munkát, annak taktikáját
és technikáját az oktatási törvénykezési folyamatban. A jelenlegi
törvényi változások elõkészítése során számos izgalmas szakmai
kérdésre kerestünk választ:
· Hogyan lehet a mai kollégiumok belsõ világát, tevékenységszerkezetét a mai diákok fejlõdéslélektanilag jellemzõ sajátosságaihoz igazítani?
· Hogyan lehet bõvíteni a tanárok szakmai-módszertani ismereteit a megváltozott viszonyok között?
· Mit tehet még a szakma a kollégiumi rendszer társadalmi elismertségéért?
· Értékválságos világban, értékköztes állapotban milyen vállalható értékeket közvetítsen a kollégiumi közösségi nevelés?
· Melyek a kollégiumi nevelés mai funkciói, amelyek hosszú távon élvezik a kormány és a fenntartók támogatását.
E hosszasnak tûnõ témafelvezetés nem volt haszontalan: a kihirdetett törvényi módosítást könnyebb megérteni a bemutatott fejlõdési tendenciák ismeretében. Talán az örömöt is könnyebb
megérteni és feldolgozni az elmúlt tíz év kollégiumi történéseinek
ismeretében.
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2. Általános rendelkezések
Az 1993. évi LXXIX. törvény és annak 1996. és 1999. évi módosítása jelentõs változást hozott a magyar közoktatási rendszerben.
Mûködõ demokráciákban természetes, hogy minden kormányzat
a maga társadalomfilozófiáját tükrözteti közoktatási rendszerében. A törvényalkotó felelõssége abban áll, hogy pontosan bemérje a törvénykezés során a közoktatási rendszer stabilitását
szolgáló és a finomhangolást végzõ részek arányát. Ebben a módosításban1 vannak iskolaszerkezeti, tartalmi és finomhangoló
változások egyaránt.
Az arányokról a gyakorlat mond majd ítéletet. Mit igazol vissza
a praxis? A közoktatási intézményrendszer ugyanis olyan, mint
egy nagy tartályhajó. Nem fordítható meg könnyen. A változtatáshoz kellõ elõkészítés szükséges. Eredményesen bevezetni bármit is csakis a közoktatás szereplõinek, tényezõinek konszenzusa alapján lehet.

Figyelem!
Az 1999. évi változás fõbb csomópontjai, szellemi tartalmai:
ß Az oktatási-nevelési intézmények és folyamat szóhasználat helyett következetesen a nevelési-oktatási intézmények, valamint a nevelési és oktatási folyamat kifejezést
használja a törvény. Erõsíti a nevelési feladatokat.
ß Egyenrangúsítja a nemzeti és etnikai, kisebbségi nevelést-oktatást.
ß Rangjának megfelelõen kezeli a kollégiumi nevelés ügyét.
ß Létrehozza a diák, a pedagógus és a szülõi jogok érvényesülésének vizsgálatára az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalát.
ß Stabilizálja a hagyományos iskolaszerkezetet, megerõsíti
a nyolcosztályos általános iskolát.
ß A hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumokban –
jogszabályi elõírás esetén – a nevelést-oktatást négy évfolyamon is meg kell szervezni. Így várhatón még kevesebb
14 éven aluli igénybevevõje lesz a középfokú kollégiumnak.

1

A továbbiakban az 1999. évi módosítás egybeszerkesztett szövegét értjük és
használjuk ezen kifejezés alatt.

Iskolavezetés 1999. november

B
2.4
7

Az oktatási rendszer

Figyelem! (folytatás)
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ß Ha többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai
feladatot is ellát, a gimnáziumi képzés kizárólag a kilencedik évfolyamon kezdõdhet.
ß Ingyenessé vált a második szakma megszerzése.
ß A törvény több helyen foglalkozik a tartalmi szabályozással.
ß Megteremti a közoktatás értékelési, ellenõrzési rendszerét,
beemeli a minõségbiztosítás fogalmát, hatósági jogosítványokat adva létrehozza az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpontot.

8
A törvény 1. §-a bõvült, mert a szabályozás körét kiterjeszti minden
intézményfenntartóra, függetlenül attól, hogy a feladatot milyen intézményben vagy szervezetben látják el. Ez felfogható egységesítésnek is, ugyanakkor lássuk meg a bõvítésben a normaképzõ jelleget.

2.1 Alapelvek
A 2. § egy új (4) bekezdéssel bõvült. Itt már a kormányprogramban
meghirdetett nevelési-oktatási elvek tükrözõdnek. A (4) bekezdés
kimondja, hogy a közoktatási intézmények felelõsek a testi, érzelmi, erkölcsi fejlõdésért, a gyermek- és tanulói közösség kialakításáért. Ennek érdekében hangsúlyos a személyiségfejlesztés, a képességfejlesztés, a szülõvel való együttmûködés. Ezt a fontos
elvárást a b) pont külön is hangsúlyozza. Tehát a kollégium nem
átvállalja a diák nevelését, nem a szülõ helyett teszi ezt, hanem a szülõvel együttmûködve, az értékrendekben konszenzusra jutva.
Hol lehet kifejezni ezt az értékrendet? A pedagógiai és a nevelési
programban, amelynek biztosítani kell a nyilvánosságát. Máris
eljutottunk a tudatos törvényi alapú nevelõmunka tervezésének
követelményéhez. A módosított törvényi keret (mint a továbbiakban is látni fogjuk) nem bír el, és szerencsére nem is ismer el
spontán pedagógiai folyamatokat. A minõségbiztosítás és értékelés rendszere is új filozófiai alapja a módosításnak, amit tervezett
nevelõ-oktató munkával lehet teljesíteni.
A c) pont kimondja: „felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre”.
Az új, beemelt (4) bekezdés tehát
· a gyermekek védelmében,
· az esélyegyenlõség érdekében,
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· a képességek kibontakozása és
· a harmonikus személyiség fejlesztésének érdekében született.
Hol lehetne ezeket a humanisztikus elveket eredményesen megvalósítani, ha nem a kollégiumban. A kollégiumi nevelés története
errõl szól: a közösségben végzett tevékenység szocializációs hatásairól. Az ismertetett pontok tartalmi követelmények is a kollégium nevelési programjához.
A 4. § (4) bekezdése kötelezõvé teszi a kollégiumokban is az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során az egyházi jogi személlyel való együttmûködést.

2.2 Tankötelezettség
Ez a fejezet a kollégiumokat az igénybevevõk kor szerinti összetétele miatt érinti. Az iskolaszerkezeti változások miatt középfokú
intézmény hallgatója lehet a 10. és a 23. év közötti korosztály. A lehetõségeket a törvény több helyen szabályozza, de lényegében ez a korosztályi skála. A tankötelezettségre vonatkozó
szabályok alapvetõen a 6. § (5) és (6) bekezdésének bõvítésével
változtak meg. A tankötelezettséget a korábbi 131. § (1) bekezdése helyett pontosítva beemeli a 6. § (5) és a (6) bekezdésébe:
„Annak a gyermeknek, aki az általános iskola elsõ évfolyamán a tanulmányait az 1998/99. tanévben, illetve ezt követõen kezdi meg, tankötelezettsége két évvel meghosszabbodik, annak a tanévnek a végéig,
amelyben betölti a tizennyolcadik életévét, illetve tankötelezettsége
meghosszabbítható annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a huszadik életévét.”

A (6) bekezdés szabályozza, hogy mely esetekben szûnik meg
a tankötelezettség tizennyolc évnél korábban.
Nem változtak a tankötelezettség kezdetét szabályozó elõírások, megmaradt a tankötelezettség meghosszabbításának lehetõsége, amelyet a 6. § (4) bekezdése szabályoz. A tankötelezettség
továbbra is teljesíthetõ iskolába járással vagy magántanulóként.
A tankötelezettség az ötödik évfolyamtól gimnáziumban is teljesíthetõ, a kilencedik évfolyamtól kezdõdõen pedig szakközépiskolában és szakiskolában.
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2.3 A nevelõ és oktató munka pedagógiai szakaszai, követelményrendszere és az állami vizsgák rendszere
A Közoktatási törvény 8. §-a megváltoztatta és a következõképpen rögzíti a nevelõ és oktató munka szakaszait:
· az óvodai nevelés szakasza
· az alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakasza
· a középfokú nevelés-oktatás szakasza

B
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Az utóbbi kettõ együtt az iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza.
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A kollégiumi nevelés szempontjából a besorolás miatt fontos ez
a paragrafus. Tehát a középfokú oktatás a 9–13. évfolyamon történik, így a nyolc- vagy a hatosztályos gimnáziumi tanulók a nyolcadik évfolyam befejezéséig az alapfokú nevelés-oktatás szakaszához tartoznak.
A (4) bekezdés meghatározza, hogy a középfokú nevelés-oktatás
a kilencedik évfolyamon kezdõdik és az iskola típusától függõen
a tizedik, illetõleg a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam
végén fejezõdik be.
A kollégiumoknak nagyon fontos, hogy régi szakmapedagógiai
kérdés rendezõdik a 8/B § (4) bekezdésében foglaltakkal.
„A kollégiumok a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltaknak megfelelõen készítik el a pedagógiai programjukat. A Kollégiumi
nevelés országos alapprogramjának tartalmaznia kell a nemzeti, etnikai
kisebbségekhez tartozók kulturális, anyanyelvi nevelésének feladatait is.”

A törvény kimondja, hogy a Kollégiumi nevelés országos alapprogramját a miniszter adja ki.1 Ezzel országos, központi dokumentuma lesz a kollégiumpedagógiának, amely mindenképpen
szakmai eredmény és a szakmai módszertani kultúra fejlõdésének záloga.
A 8. §, a 8/A § és a 8/B §-ok terjedelem szempontjából is jelentõs
változáson estek át, különösen a tartalmi szabályozást illetõleg.
Minden kollégiumi pedagógusnak ismernie szükséges ezeket
a változásokat, mert a mûveltségtartalmak befolyásolják a kollégiumi nevelési, foglalkozási programot is.

1

93. § (1) bekezdés a) pont.
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3. A közoktatásban alkalmazottak
3.1 A közoktatásban alkalmazottak köre
A 15. § (3) bekezdése utal a törvény 1. sz. mellékletére, ahol a nevelõ-oktató munkát segítõk körét sorolták fel. Fontos változás,
hogy az eddigi (kettõszáz tanulóig) járó fél könyvtárosi státusz helyett egy teljes könyvtárosi státusz jár a kis kollégiumoknak
is. Új státusz a szabadidõ-szervezõ. Ahol háromszáz fõnél nagyobb a létszám, önálló státuszú szabadidõ-szervezõt kell biztosítani. Ez a tevékenység is a nevelési feladatok erõsítését szolgálja.
A 17. § részletesen foglalkozik a képesítési feltételek változásával, amelyek jelentõsek.
A kollégium szempontjából a (3) bekezdés b) pontja fontos,
mert ha a nevelés nyelve a nemzeti vagy etnikai kisebbség
nyelve, akkor az ilyen intézményben alkalmazási feltétel
a kollégiumi nevelés-oktatás nyelvének tanítására jogosító
tanítói, tanári, nyelvtanári végzettség és szakképesítés.

3.2 A pedagógus jogai és kötelességei
A módosítás régi pedagógusi és szülõi elvárásokat szentesít.
A 19. § (1) bekezdés a) pontja a pedagógusok iránti megbecsülést
hangsúlyozza.
„A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
személyét mint a pedagógus közösség tagját, megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelõi, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.”

Figyelem!
A módosítás még az eddigieknél is jobban a gyermeket helyezi
a középpontba, és arra kötelezi a pedagógust, hogy
ß nevelõ és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a
gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi
védelmérõl, személyiségének fejlõdésérõl,
ß az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,
ß a gyermekek, tanulók és a szülõk emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
ß a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez
szükséges ismereteket átadja.
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A módosítás tehát összhangot teremt a szülõi, tanulói és pedagógusi jogok, valamint a pedagógusok kötelességei között a tekintetben, hogy minden pedagógus kötelességévé teszi a tanuló emberi
méltóságának, tanulói jogainak tiszteletben tartását, a szülõk
számára a szükséges információk megadását, a válaszadást kérdéseikre. Az erkölcsi védelem és az etikus viselkedés hangsúlyozása is a nevelési feladatok erõsítését kívánja biztosítani.

B
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4. A közoktatás rendszere
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A kollégium
A 32. § új (2) bekezdéssel bõvül, és pontosan meghatározza a kollégiumi nevelés-oktatás feladatait.
A kollégium feladata a tanuló
· humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklõdésének megfelelõen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányaik segítése,
· sportolási, mûvelõdési és önképzési lehetõségeinek biztosítása,
· öntevékenységének, együttmûködési készségének fejlesztése,
önállóságának, felelõsségtudatának fejlesztése,
· pályaválasztásához, középiskolai kollégium esetén a tanuló
önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elõsegítése.
· A kollégium kapcsolatot tart a tanuló szülõjével, iskolájával.
Ez a pont rendezi a régi vitát, hogy kinek kell a kapcsolatot ápolni. A kollégium van „szülõszerepben”, ezért természetes, ha az iskolai kapcsolatot a kollégium generálja.

5. A közoktatási intézmények mûködése
5.1 A mûködés általános szabályai
Korábban sok vitára okot adó helyzeteket tisztáz a 39. § új, (4) bekezdése:
„A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt vagy – létesítõ okirat
szerint – párthoz kötõdõ szervezet nem mûködhet.”

Ajánlott nagyon megvizsgálni, hogy a kollégium helyiségeit
milyen célra adjuk bérbe. Milyen rendezvény, amit a bérbe vevõk terveznek, kik a résztvevõk? Bizonytalanság és kétségek ese-
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tén nincs az a csillagászati összegû bevétel, amiért érdemes kockáztatni. Könnyen rossz hírünket kelthetik.

5.2 A nevelési és pedagógiai program
A közoktatási intézmények nevelõ-oktató munkájának erõsítése
érdekében új tartalmat kapott az eddigi pedagógiai programokról
szóló fejezet.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza1 az iskola nevelési
programját, ezen belül:
· az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelveit,
céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
· a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
· a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
· a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggõ pedagógiai tevékenységet,
· a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységet,
· a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
· a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ
programot,
· a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységet, az iskolában folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét,
· a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét,
· a szülõ, tanuló, iskola- és kollégiumi pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit.
Látható, hogy a törvény következetes, a gyermek érdekében minden nevelési tényezõ hatékony összehangolását követeli meg. Az
iskolában tanító pedagógusok sem tudhatják le a nevelést néhány
osztályfõnöki órával. Az iskolának is újra kell gondolnia nevelési
rendszerét, újra kell szõni a közösségek hálóját. A kapcsolattartási kötelezettséget e törvényhelyen az iskolára is kiterjeszti.
A módosításra kerülõ pedagógiai-nevelési programokban
tehát már tételesen szerepeltetni kell az iskola és a kollégium közötti kapcsolatrendszert.
A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség kitartó következetességének is köszönhetõen a kollégiumi nevelési program
1

48. §.
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tartama részletesen bekerült a törvénybe.1 A kollégiumi nevelés
társadalmi elismertetésében is fontos lépés ez, hiszen a szülõ és
a nem kollégiumban dolgozó pedagóguskolléga is láthatja, hogy
a kollégiumi nevelõ-oktató munkával szemben milyen törvényi
elvárások vannak. Közoktatás-rendszertani szempontból a 20. §
mellett ez a 49. § legitimálja a kollégiumi intézményrendszert.
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A kollégium nevelési programjának tartalmát a 49. § tartalmazza. Sok a hasonlóság az iskolánál leírtakkal, de a törvényszöveg
figyelembe veszi a kollégium sajátos tevékenységrendszerét, és
beemeli a kollégiumi foglalkozások elnevezéseit is.
„A kollégium – a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak alapján – pedagógiai programot készít, figyelembe véve az érdekelt
iskolák pedagógiai programját.”2

A módosítás elõtt az érintett iskolák pedagógiai programjára építve kellett a kollégiumi pedagógiai programot elkészíteni. Ezt a
követelményt a legtöbb helyen lehetetlenség volt teljesíteni, hiszen a kollégiumok többsége több iskola diákjait fogadja. Az új
törvényhely ezt a formalizmust megszünteti, és életszerûvé teszi
az érintett iskolák pedagógiai programját a figyelembe véve formulával.
Eddig a Kollégiumi Szövetség által elkészített, országos szakmai
egyeztetéssel és államtitkári ajánlással bíró alprogram volt segítségére a kollégiumoknak a pedagógiai programok elkészítéséhez.
Most a törvényben egy új, ezután elkészítendõ (átdolgozott) Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról van szó.
Nyilván a törvényi módosításoknak megfelelõen újra szakmai
egyeztetések sorozata következik, amíg a miniszter kihirdeti a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramját.3 A 132. § (2) arról
rendelkezik, hogy „a kollégiumok a Kollégiumi nevelés országos
programjának kiadását követõ második és szeptember 1. napjáig
felülvizsgálják pedagógiai programjukat”. Érdemes tehát ilyen
szempontból is tanulmányozni a törvénymódosítást.
Amit a 49. § tartalmaz, azt a kollégium pedagógiai programjának módosításának is tartalmaznia kell.

1
2
3

49. §.
49. § (1) bekezdés.
93. § (1) bekezdés a) pont.
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A kollégium pedagógiai programja tartalmazza:
· a kollégiumi nevelés alapelveit, célkitûzéseit
Ebben a pontban már a küldetésnyilatkozatot – vagy az azonosság-, arculatnyilatkozatot – is megtehetjük, így koherenciát teremtünk a j) pontban megfogalmazottakkal, a program felülvizsgálatával együtt készülhetünk a minõségbiztosítási rendszer felépítésére is. A nevelésfilozófiai alapvetésbõl vezethetõ le
az összes többi feladat és elvárás.
· a tanulók értékrendje, tanulása, szabadideje szervezésének
pedagógiai elveit
A kollégiumoknak meg kell határozniuk a kötött, kötetlen és
a szabadidõ-arányokat, tevékenységtartalmakat. Ez a tevékenységrendszer a tanári munkaidõalap-számítás, valamint
a tanulói terhelés mértéke szempontjából is fontos.1
A további pontokban is látható, hogy lényegében a kollégiumi
nevelés funkciórendszerét határozza meg a törvény. A kollégium funkciói: szociális, szocializációs, életmódminta-adó, motivációs, felzárkóztató, tehetséggondozó, pályaorientációs.2
· a tanulók fejlõdését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, középiskolai kollégiumok esetén az önálló életkezdést elõsegítõ tevékenység elveit
A tehetséggondozáshoz az iskolai tananyagon túlmutató oktatási tevékenység is szükséges. A tehetséggondozásnak és az
önálló életkezdést elõsegítõ tevékenység fogalmának beemelése a törvénybe azt is jelenti, hogy a törvényalkotó a kollégiumi
nevelõmunka mellett elismeri, megköveteli a kollégiumban folyó oktatási tevékenységet.
A szakkollégiumi modell kidolgozása során komoly szakmai vita és ellenállás volt, mert sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a kollégiumban „csak” nevelni kell. Ez a tevékenység inkább közelebb volt egy
gyermekmegõrzõhöz, mint egy korszerû, tudást és kultúraközvetítést
is vállaló pedagógiai környezethez.

1
2

52. § (3) bekezdés, 53. § (7) bekezdés.
A funkciók tartalmi magyarázata részletesen megtalálható a következõ helyeken:
Hol lakik a diák, ha vidéki? A bentlakásos intézményekrõl. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfõnököknek. Raabe Kiadó Budapest,
1994. április, B 6.1. A kollégium belsõ világa. Mikor jó egy középiskolai kollégium?
Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfõnököknek.
Raabe Kiadó, Budapest, 1994. december, B 6.2.
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· nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése
esetén a nemzeti, etnikai kisebbség kulturális és anyanyelvi
nevelésének feladatait
· a hátrányos helyzetû tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítõ foglalkozások
tervét
· a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a mûvelõdési és sportolási tevékenység szervezésének elveit
· a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ tevékenységet
Erõsödõ tendencia, hogy az együttmûködõ iskolák, illetve a
helyi gyermekszolgálatok prevenciós jelleggel kérik a helyi településen, kerületben lakó veszélyeztet diákok kollégiumi elhelyezését.
· a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének tervét
A kollégiumban felhasználható szûk idõkeretben nagyon fontos a hagyományápolás rendszerét újragondolni. Egyrészt az
adott korosztálynál más eszközökkel, módszerekkel lehet csak
életben tartani a hagyományokat, másrészt az olyan jellegû
struktúráktól ajánlatos megszabadulni, amelyek sok szellemi,
fizikai ráfordítást igényelnek, és kevés a pedagógiai hozamuk.
Például az internetelérhetõség birtokában meggondolandó egy kétszáz példányos évkönyv kiadása, mert az információ és a képanyag,
eseménynaptár a honlapon is elhelyezhetõ.

· az iskolával, a szülõvel való kapcsolattartás és együttmûködés
formáit
Jellemzõ, hogy a legtöbb család rendelkezik telefonnal, a tanulók részére biztosított nyilvános telefon is más típusú, rendszeres kapcsolatot tesz lehetõvé a szülõi házzal. A legtöbb kollégiumban a diákok nagy része pénteken hazautazik, és vasárnap
este vagy hétfõn reggel érkezik vissza. A kollégium és az oda felvett diákok lakhelye közötti távolság szûkül, általános a 45 kilométeres körzet. Ez azt is jelenti, hogy a kollégisták egy részének
a bejárás lehetõsége is adott. A kollégiumok szerencsére már
nem tudják magukat a diákokra kényszeríteni, ehelyett színvonalas nevelõ-oktató munkával választási helyzetet kell teremteniük. A kollégiumi nevelõ-oktató munka sikeres bemutatása,
menedzselése megkapja az iskolai és a szülõi támogatást is.
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· a kollégiumban folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési,
értékelési, minõségbiztosítási rendszerét1
· a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét
A felsorolásból jól látható, hogy a kollégiumi nevelés teljes lehetséges repertoárját elõírja a törvény. A követelményeknek megfelelni óriási kihívás, ami csak tudatosan tervezett nevelési-oktatási folyamatban biztosítható.
A kollégiumok számára nagy kérdés, hogyan fogják a fenntartók
a finanszírozást biztosítani a kötelezõ felszerelésekhez, hiszen a
legtöbb helyen évtizedes elmaradás van a rendeletben 2003-ig elvárt szinthez képest.2
A 124. § (20) bekezdése a következõket mondja ki:
A kötelezõ taneszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat a jegyzék kiadását követõen az új közoktatási intézmény létesítésénél, illetve mûködésének megkezdésénél azonnal, a már mûködõ intézmény esetén –
a fenntartó által megállapított ütemtervben meghatározottak szerint –
a jegyzék kiadását követõ öt év után alkalmazni kell.

5.3 Tanítási év rendje, a tanítási, képzési idõ, a tanórán
kívüli foglalkozások
Az 52–53. §-ok pontos tanulmányozása és megértése a foglalkozási idõkeret meghatározása miatt is fontos. A diákok iskolai terhelését is figyelembe kell venni a kollégiumi programok összeállításánál. Azért, mert kollégista a gyermek és a kollégiumban is
vannak programok, foglalkozások, nem lehet számára heti dupla
terhelést adni.

5.4 A közoktatási intézmény vezetõje
A módosításban jelentõsen bõvült a vezetõi feladatkör, illetve
pontosabb lett a feladatmeghatározás. Ez a törvényhely a vezetõ
munkaköri leírása szempontjából is fontos, hiszen felelõsségi körét az 54–55. §-ok határozzák meg.

1

2

A kollégiumi minõségbiztosítási rendszer elveirõl részletesen olvashatunk
a Kollégium 1999/8. számában, Benedek István és Vopaleczky György tanulmányában.
A kötelezõ eszközök és felszerelések jegyzékét az 1/1998. (VI. 24.) OM- rendelet tartalmazza. (Mûvelõdési Közlöny, XLII. évf. 26. szám, 1998. szeptember 23.)
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Mivel a fenntartó általában nem ad a kinevezéssel együtt
munkaköri leírást, a vezetõ helyesen teszi, ha az intézményi SZMSZ-ben ismerteti e paragrafusok helyi megvalósulásának tartalmát, módját.
Az SZMSZ-t a fenntartó fogadja el. Így elfogadás esetén a vezetõnek van a fenntartó által is legitimitással bíró feladat és felelõsségi köre, kvázi munkaköri leírása.
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Az 54. § a vezetõ felelõsségévé és kötelezettségévé teszi a nevelési
programoknál már megismert feladatok teljesítését.
„A nevelési-oktatási intézmény vezetõje felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási
rendszerének mûködéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.”

5.5 A tanulók közösségei, a diákönkormányzat
A gyermeki és diákjogok érvényesítésének új fórumát állítja fel
a törvény. A 63. § a (7) bekezdéssel bõvült.
„Az iskolában, kollégiumban évente legalább egy alkalommal diákközgyûlést kell szervezni a diákönkormányzat mûködésének és a tanulói
jogok érvényesülésének áttekintése céljából.”

A kollégiumokban hagyományos esemény a kollégiumi közgyûlés. Együtt élõ közösség nem képzelhetõ el közösségi fórumrendszer nélkül. Vegyük észre azonban a törvényalkotó szándékát. Az
idézett diákközgyûlést tervezni kell. A napirendje is meghatározott. A diákönkormányzat mûködéséhez és a tanulói jogok érvényesüléséhez kapcsolódó törvényi elõírások teljesítéséhez olyan
foglalkozásokat kell tervezni, ahol a diákok megismerhetik a jogforrásokat, tartalmukat.
Az intézmény minõségbiztosítási rendszerét sem lehet megtervezni a diákokat érintõ jogosítványok mûködtetése nélkül. Az intézményi alapdokumentáció szerves része a diákönkormányzat SZMSZ-e, a választási szabályzat. A diákönkormányzat
egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor.1 Nagyon fontos tehát dokumentálni minden eseményt
– ez a minõségbiztosításnak is alapkövetelménye –, hogy mindig
egyértelmû legyen a fórum tartalma, határozata, a módosítás
ideje.
1

64. § (3) bekezdés.
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Ma már több fenntartó – élve törvényes ellenõrzési jogával – rendszeresen bekéri a tanévzáró, értékelõ testületi értekezlet jegyzõkönyvét, amit mint információs forrást használ fel. Az ilyen jegyzõkönyvekben is tükröztetni kell a kompetenciákat és a törvényes
mûködés minden elemét.1

6. A közoktatás szervezése és irányítása
A 85. § (4) bekezdése pontosítja a fenntartó feladatellátási kötelezettségét.
A vezetõk számára a változtatások azt is jelentik, hogy érdemes
aktívan részt venni a fenntartóval való közös gondolkodásban,
hiszen az intézkedési terv és a fejlesztési terv elkészítése, az intézményi érdekek pontos megjelenítése hosszú távon védettséget
ad a kollégiumnak, így megteremthetõk a koncepcionális szakmai munka feltételei.
A miniszter
A törvény 93. §-a újrafogalmazza a miniszter oktatásirányítási
tevékenységét. A 93. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza, hogy
a miniszter milyen, a nevelõ-oktató munkával kapcsolatos országos alapprogramokat hirdet ki. Az idézett bekezdés kimondja,
hogy a miniszter kiadja „az Országos Köznevelési Tanács és a
Közoktatás-politikai Tanács véleményének kikérése után – … a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramját, … továbbá ellátja a
felülvizsgálatukkal kapcsolatos feladatokat; … a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben… be kell szerezni az Országos
Kisebbségi Bizottság egyetértését…”
A kollégiumokat is érinti, hogy a 93. § (1) bekezdés g) pontja egy
új, közoktatást segítõ intézményt ismertet: az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontot. Az intézmény hatósági jogkörrel rendelkezik, feladata a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka országos, térségi, megyei, fõvárosi szintû
szakmai ellenõrzése, értékelése (a szakképzés szakmai tartalmi
követelményeinek kivételével).2

1
2

104. § (5) bekezdés.
Az Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpontról a továbbiakban a 95/A §
rendelkezik, valamint a 105/1999. (VII. 6.) számú Kormányrendelet. (Lásd a
Magyar Közlöny 1999. július 6-ai, 61. számát.)
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7. Záró rendelkezések
A törvény alapos megismeréséhez fontos az értelmezõ és a hatályba léptetõ rész ismerete. Kiemeljük a 121. § 21. pontját,
amely a kollégiumban ingyenesen elhelyezhetõk körét szabályozza, mert definiálja a második szakképesítés fogalmát.
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„Második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert
szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység
gyakorlására jogosít, és már meglévõ – államilag elismert – szakképesítés birtokában szerzik meg; figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag
elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban
szereztek.”

Az 5. pont az ellenõrzés, a 9. pont az értékelés, a 23. pont pedig
a minõségbiztosítás fogalmának értelmezését adja meg. Ezek
a definíciók lesznek a minõségbiztosítási, értékelési rendszer
kulcsfogalmai.
A 27. és a 42. pont az országos és a térségi feladatellátás jellegét
pontosítja. A kollégiumok egy része megfelel ezen kritériumoknak.
Nekik érdemes ezeket az alapító okiratban is átvezettetni,
mert a kollégium mûködésében ennek hosszú távon anyagi
vonzatai vannak.
A bemutatott törvényi módosítás megteremtette az igényes szakmai fejlõdés és fejlesztés törvényi kereteit, egyenrangúsította
a kollégiumpedagógiát. A következõ lépés a szakmai innováció és
a helyi pedagógiai programok felülvizsgálata lesz.
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A legfrissebb változások
Az érettségi vizsgaszabályzat 2005-ben
Friss Péter

Az érettségihez kapcsolódó jogszabályok egy részében a közoktatási törvény 2003. évi módosítását követõen több változásra került sor. Ezek döntõen a vizsga szervezését, lebonyolítását, valamint az érettségi és a felvételi vizsga kapcsolatát érintették. Az
érettségi vizsga alapvetõ rendeltetése, közoktatási törvényben
történt szabályozása nem változott (ezeket részletesen ismerteti
Juhász József a B 2.9 alfejezetben), ugyanakkor a vizsga elõkészítésének elõrehaladása, nem utolsósorban a lezajlott próbaérettségik tapasztalatai indokolttá tették az érettségi és a felvételi
jogszabályok pontosítását, néhány elemében történõ módosítását. A következõkben ezeket mutatjuk be.
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A jogszabályok módosítása a következõ rendeletekben történt:

B
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· 233/2004. (VIII. 6.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet módosításáról
· 1/2005. (I. 21.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet módosításáról
· 246/2003. (XII. 18.) kormányrendelet a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000.
(XII. 26.) kormányrendelet módosításáról

2
1. A tanulók jelentkezése, a jelentkezés feltételei
Változás történt az emelt szintû vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos iskolai feladatokban.
Az iskola köteles fogadni az emelt szintû érettségi vizsgára
történõ jelentkezést minden olyan tantárgyból, amelybõl
a tanuló jogosult érettségi vizsgát tenni.
Az érettségi vizsgára jelentkezés feltételeiben különbség van aszerint, hogy a jelentkezõ tanulói jogviszony keretében vagy azon kívül kíván vizsgát tenni.
12. §. (4) Érettségi vizsgára lehet jelentkezni
a) tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony fennállása alatt abban a
középiskolában, amellyel a tanulói, vendégtanulói jogviszony fennáll,
b) a tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszûnését követõen
bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervezõ, vizsgabizottságot
mûködtetõ intézményben.

A középiskolák középszintû érettségire minden további nélkül
fogadhatnak korábban érettségizett jelentkezõket is. A kétféle
jelentkezési kiindulópont még egy vonatkozásban jelent különbséget: a tanulói jogviszonyon kívül érettségi vizsgára jelentkezõk
számára a jelentkezés nem ingyenes.
· Amennyiben a középszintû érettségi vizsgát valaki valamelyik
középiskolában kívánja letenni, a vizsga díját – a közoktatásról szóló törvény 115–116. §-ában foglaltak szerint – az iskola
igazgatója állapítja meg.
· A vizsgaközpontnál letenni kívánt érettségi vizsga díja a 2005.
évben – amennyiben a vizsga egy vizsgarészbõl áll – 4000 Ft,
amennyiben két vizsgarészbõl áll, 6000 Ft, emelt szintû nyelvi
érettségi esetén 10 000 Ft. Ez utóbbit indokolja az a tény, hogy
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az emelt szintû nyelvi érettségi – sikeres teljesítés százalékos
eredményétól függõen – alap- vagy középfokú nyelvvizsgának
felel meg.
A rendelet 12. §-ának módosítása egyértelmûvé teszi, hogy a tanuló milyen tanulmányok alapján tehet valamely tantárgyból
érettségi vizsgát:
12. §. (1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében abból a tantárgyból tehetõ, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkezõ teljesítette, tudását osztályzattal
értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Ez alól a feltétel alól
mentesülnek azok a tanulók, akik az e rendelet 6. § (8) bekezdésének
alapján a 41. § (5) bekezdése szerint tanulmányi versenyeredményükkel
teljesítették az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit. A tanulói jogviszony megszûnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból – idegen nyelv esetén a Magyar Köztársaság területén középiskolában oktatott tantárgyból – tehetõ érettségi vizsga.
(2) Az érettségi vizsgára jelentkezõ – függetlenül attól, hogy milyen szintû
érettségi vizsgára készült fel a középiskolában – szabadon választhatja
meg a vizsga szintjét. A jelentkezõ a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történõ jelentkezéskor megváltoztathatja. Egy vizsgaidõszakban egy
vizsgatárgyból csak egy szinten lehet érettségi vizsgát tenni.

A napi gyakorlatban kérdésként merül fel, hogy az elõrehozott
érettségi vizsgának feltétele-e az év végi osztályzat megléte.
Fontos tudni, hogy az elõrehozott érettségi vizsga megkezdésének (és nem a jelentkezésnek) feltétele, hogy a jelentkezõ az adott vizsgatárgynak az iskola helyi tantervében
szereplõ követelményeit teljesítse, és ezt a bizonyítványába beírt osztályzatokkal igazolni tudja.
A vizsgatárgy követelményeinek teljesítése lehetséges
· több helyi tantárgy követelményeinek együttes teljesítésével, vagy
· egy helyi tantárgy részeként is.
Mindezt azonban a középiskola pedagógiai programjában
kell rögzíteni, meghatározva, hogy melyik helyi tantárgy
követelményeinek teljesítésével mely vizsgatárgyból teljesíthetõk a vizsgára bocsátás feltételei.
Az év végi osztályzatot természetesen a tanuló középiskolai bizonyítványában is rögzíteni kell.
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Az iskolának felkészítési kötelezettsége alapján biztosítania
kell valamennyi kötelezõ vizsgatárgyból a mindkét szintre
való felkészülést, s helyi tantervében meghatározott módon
további legalább két tantárgyból az emelt szintû vizsgára történõ felkészítést. (Ebben az összefüggésben az idegen nyelv
tantárgyak egy tárgynak minõsülnek.)
A felkészítés idõkeretérõl a következõ rendelkezés van érvényben:
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6. §. (5) Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre
épülõ vizsgatárgyból érettségi vizsgára történõ felkészítést kíván biztosítani, középszintû érettségi vizsgára történõ felkészítés esetén legalább
százharmincnyolc órát, emelt szintû érettségi vizsgára történõ felkészítés esetén pedig legalább kettõszázhetvenhat órát a felkészítésre helyi
tantervében biztosítania kell.

Egyértelmûbbé vált az országos középiskolai tanulmányi versenyen elért eredmények (OKTV, OSZTV) és az érettségi közti kapcsolat szabályozása.
41. §. (5) Ha a vizsgázó valamely vizsgatárgy országos középiskolai
(szakmai) tanulmányi versenyének döntõjében vett részt, abból a vizsgatárgyból teljesítette az érettségi vizsga vizsgakövetelményeit. Az országos tanulmányi verseny kiírása határozza meg, hogy a tanulmányi
verseny döntõjében részt vevõ versenyzõk közül hány tanuló kaphat
emelt szintû, és hány tanuló középszintû minõsítést. A tanulmányi versenyen elért középszintû vizsgaeredmény nem zárja ki, hogy a tanuló
emelt szintû érettségi vizsga letételére jelentkezzen. Aki teljesítette középszinten, illetve emelt szinten a vizsgakövetelményeket, jeles osztályzatot és százszázalékos minõsítést kap.

Elõfordulhat, hogy valaki olyan tárgyból ért el kimagasló versenyeredményt, amelybõl nem jelentkezett érettségire. Ebben az
esetben kérelmet kell benyújtani a vizsgabizottságnak, amely a
vizsgaeredményt hatodik vagy további tantárgyként az érettségi
bizonyítványba bejegyzi.

2. A tanulói teljesítmény értékelésének néhány
új eleme
A vizsgaeredmények értékelésében kevés a változás. Ismert, hogy
az elégséges határa mind közép-, mind emelt szinten 20%-os teljesítmény, feltéve, hogy minden egyes vizsgarészen (például írásbelin és szóbelin egyaránt) eléri a 10%-os teljesítményt. Kiegészült ez a szabály a matematika vizsgatárgyra vonatkozóan.
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Középszintû matematika tantárgyi vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a tíz, de nem érte el
a húsz százalékot, a tantárgy részletes követelményeiben
meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet.
Egyértelmûbben fogalmazza meg a jogszabály az egyes vizsgarészekhez kapcsolódó mentességek esetén történõ értékelési eljárást:
41. §. (2) …Több vizsgarész esetén az egyes vizsgarészeken elérhetõ pontszámot az adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelménye határozza meg.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbeli
vizsgarésznek megfelelõen kell minõsíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhetõ pontszám kétszeresének
százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minõsítését.

Az idegen nyelvi érettségi a kötelezõ vizsgatárgyak egyike. Ez alól
kivételt az esti rendszerû felnõttoktatásban tanulók jelentenek –
átmeneti idõszakra.
61. §. (12) A felnõttoktatásban – a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulók kivételével – elsõ alkalommal a 2009/2010. tanév május–júniusi vizsgaidõszakában kötelezõ idegen nyelvbõl érettségi vizsgát tenni.
Eddig az idõpontig a tanulók az idegen nyelv vizsgatárgy helyett más
vizsgatárgyból vizsgázhatnak.

Az államilag elismert nyelvvizsgát utoljára 2005-ben lehet
az idegen nyelvi érettségi során érvényesíteni. Tehát utoljára
2005-ben a legalább középfokú „C” típusú, államilag elismert
egynyelvû vagy kétnyelvû bizonyítvány emelt szintû jelesnek számít az érettségi bizonyítványban. 2006-tól a nyelvvizsga már
nem számítható be az érettségi eredménybe, minden tanulónak
legalább egy idegen nyelvbõl kötelezõ érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt szinten.
Ugyanakkor a megfelelõ eredménnyel letett emelt szintû idegen
nyelvi érettségivel 2005-tõl kezdve ingyenesen lehet állami nyelvvizsgához jutni:
· 60% fölött középfokú,
· 40–59% között pedig alapfokú
„C” típusú nyelvvizsgának felel meg.
Fontos változás a középszintû idegen nyelvi érettségi esetében, hogy már nem öt, hanem csak két vizsgarészbõl
(szóbeli, írásbeli) kell egyenként elérni a 10%-ot a sikeres
vizsgához.
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Az emelt szinten továbbra is marad az öt különbözõ vizsgarész,
hiszen csak ezzel a szerkezettel biztosítható a nyelvvizsgákkal
való egyenértékûség.
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A vizsgaleírások módosítása során sor került egyes vizsgatárgyak
vizsgaleírásának pontosítására, így az egyes vizsgarészeken
használható segédeszközök korrekciójára. A próbaérettségi tapasztalatai alapján több tárgy esetében finomodtak az értékelési
eljárások, egyes esetekben a vizsgarészek belsõ arányai (például idõarányok változtatása a feladattípusok között).

6
3. Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái
Az elmúlt idõszakban is bõvült a központi követelményekre épülõ tantárgyak választéka. 2005-ben elõször lehet érettségit tenni
a következõ közismereti tárgyakból:
·
·
·
·

belügyi rendészeti ismeretek
katonai alapismeretek
utazás és turizmus
judaisztika

A központi követelményekre épülõ vizsgatantárgyak módosított
listáját a melléklet tartalmazza.
Több ponton változtak az akkreditált vizsgatárgyakra vonatkozó szabályok.
Ilyen vizsgatárgyból csak középszinten lehet érettségit
tenni, s ilyen vizsgát csak az az iskola szervezhet, amely
számára az országos vizsgaközpont kiadta az engedélyt.
A engedélyezési eljárás során számos szempontot kell figyelembe
venni.
7. §. (4) Az akkreditációs eljárásban azt kell vizsgálni, hogy a vizsgatárgy
követelményei összhangban állnak-e a Nemzeti alaptantervben, e vizsgaszabályzatban, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás
esetén a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás irányelvében, két
tanítási nyelvû iskolai oktatás esetén a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvében, valamint az iskola helyi tantervében, illetve a szakmai
tantárgy központi programjában (tantervében) meghatározott követelményekkel. Csak olyan tantárgy akkreditációja kérhetõ érettségi vizsgatárgyként, amely tantárgy általános és részletes vizsgakövetelménye
legalább hetven százalékban eltér a 2. számú mellékletben (a kormányrendelet ezen melléklete a központi vizsgakövetelményeket tartalmazza
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vizsgatárgyanként) kiadott vizsgakövetelményektõl, továbbá a tantárgy
elnevezése nem egyezik meg a kiadott vizsgatárgyak elnevezésével.

4. Az érettségi és a felvételi vizsga viszonya
A felsõoktatási felvételi minden korábbinál egyértelmûbben a középiskolai eredményre és az érettségi teljesítményre épül. A felvételi rendszerében marad a 120 pontos alap, amely a hozott
és/vagy a szerzett pontok alapján – meghatározott többletpontokkal együtt – eldönti a felvételi eredményességét. A hozott
pontszám 60 lehet, s a kötelezõ érettségi tárgyak, valamint egy
választott tantárgy utolsó két év végi érdemjegyének összegébõl
tevõdik össze. Fontos tudni, hogy a választott tárgynak nem kell
azonosnak lennie az érettségi választott tárgyával. Ehhez a legfeljebb 50 ponthoz kell hozzáadni az érettségi átlagának egész
számra kerekített kétszeresét (legfeljebb 10 pontot). A felsõoktatási intézmények saját maguk dönthetnek arról, hogy a jelentkezés évében érettségit tevõk esetében az utolsó középiskolai évfolyamnak nem az év végi, hanem a félévi osztályzatát veszik
figyelembe. Errõl a felvételi tájékoztatóban tájékozódhatnak az
érintettek.
Hozott pontokat az érettségi évében s azt követõen 3 évig lehet, illetve kell számítani az államilag finanszírozott képzésben. (A költségtérítéses képzésben ez az idõszak 5 év.)
A szerzett pontokat – a mûvészeti és a testkulturális szakok kivételével – az érettségi vizsgán elért, a felvételiben elõírt beszámítható vizsgatárgyból elért százalékos eredmény alapján lehet megkapni.
Amennyiben hozott pontot nem számolnak, vagy csak a szerzett
ponttal elért eredmény kedvezõbb, akkor a szerzett pontok duplázásával történik a felvételi pontok kiszámítása az alábbi táblázat
alapján, függetlenül attól, hogy a százalékos eredményt középvagy emelt szintû vizsgán érték el. Ugyanakkor az emelt szintû
vizsga – legalább közepes eredmény esetén – 7 többletpontot jelent a felvételi során. Többletpontok szerezhetõk még a közép- és
felsõfokú nyelvvizsgával (7, ill. 10 pont), függetlenül attól, hogy
államilag elismert (akkreditált) nyelvvizsga vagy az érettségi vizsga keretében tették le.
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5. Informatika érettségi és az ECDL vizsga
2005-tõl kezdve az a tanuló, aki akár középszinten, akár emelt
szinten jelesre érettségizik informatikából, amennyiben ezt igényli
– regisztrációs díj ellenében – megkapja az ECDL-bizonyítványt is.
A beszámítás fordítva – hasonlóan a nyelvvizsgáknál elmondottakhoz – nem mûködik, azaz korábban letett ECDL-vizsga nem
váltja ki az informatika érettségi vizsgát.

6. A vizsga lebonyolítása
A kormányrendelet módosítása több fogalom használatát egységesítette. Ezekre az egyértelmûség és az elektronikus feldolgozás, dokumentáció miatt volt szükség. Így amíg a vizsgázó el nem
kezdi a vizsgát, feladatlapról, a vizsga megkezdése után vizsgadolgozatról beszélünk.
A részletes vizsgakövetelmények és vizsgaleírások rögzítik, hogy
· mely vizsgatárgy
· mely részében
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· milyen eszközök használhatók, és
· melyek azok, amelyekrõl az iskolának kell gondoskodnia.
Ennek ismerete a felkészítõ tanárok, vizsgáztatók és az iskola igazgatójának egyaránt feladata.
A vizsgaleírások módosítása megjelent az 1/2005. (I. 21.) OM-rendeletben, és olvasható – tárgyankénti bontásban – a www.om.hu
honlapon.
Fontos felhívni a vizsgázók figyelmét arra, hogy az írásbeli vizsgarész során az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése elõtt
mindegyik átvett feladatlapon fel kell tüntetni az azonosító
jelét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak a vizsgát szervezõ intézmény bélyegzõjével
ellátott lapokon, feladatlapokon lehet készíteni.
A vizsga lebonyolítása új feladatokat jelent mind az iskolának,
mind az egyes, a vizsgáztatásban közremûködõ személyeknek.
Ezeken végigmenni messzemenõen meghaladná ezen ismertetés
kereteit, de a vizsga törvényes lebonyolítása érdekében e szabályok, az eljárási rend megismerése, alkalmazása elengedhetetlen
kötelezettség.
Sajnálatos módon elõfordulhat, hogy az érettségin valamilyen
szabálytalanság történik. E szabálytalanságok elbírálásáról –
megfelelõ kivizsgálás után – a vizsgabizottság dönt. Ha szükséges, meghallgatja az ügy elbírálása érdekében mindazokat, akik
érdemi információkkal tudnak segíteni (szaktanár, felügyelõ tanár, más vizsgázók, érdekelt).
A szabálytalanság kivizsgálásával kapcsolatos eljárásról
minden esetben részletes jegyzõkönyvet kell készíteni.
29. §. (3) Ha a vizsgázó szabálytalanságot követett el, a vizsgabizottság a
cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következõ döntést hozhatja:
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
b) az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja,
c) a vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja.
(4) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.
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7. A vizsgaleírások változása
Az érettségi vizsga szabályzatának módosulása miatt sor került
a vizsgatantárgyak részletes vizsgakövetelményeinek a módosítására is. Azonban csak az egyes vizsgaleírások változtak. A tartalmi
követelményeket e változás semmilyen módon nem érintette, tehát a 2005. és a 2006. évi érettségi tantárgyi követelményeiben
nincs változás.
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A részletes vizsgaleírásokban található útmutatás vizsgatárgyanként a használható segédeszközökre. Néhány vizsgatárgy esetén
sor került – nem utolsósorban a 2003. és 2004. évi próbaérettségi
tapasztalatai alapján – az értékelési eljárások, egyes esetekben a
vizsgarészek belsõ arányainak finomítására. (Például idõarányok
változtatása a feladattípusok között).

8. A vizsgaeredményrõl szóló adatok továbbítása
A 2005. évi költségvetési törvényben az országgyûlés módosította
a közoktatásról szóló törvényt. Az érettségit illetõen egy változásra került sor. A törvény felhatalmazza az iskolákat arra, hogy továbbítsák az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat az
azokat nyilvántartó szervezetnek (a vizsgaközpontnak), továbbá
a nyilvántartó szervezettõl a felsõfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez (az Országos Felvételi Irodához). A felhatalmazás alapján vált lehetõvé, hogy az iskolák az érettségi informatikai rendszerén keresztül gyorsan és hatékonyan továbbítsák
a felvételi döntéshez szükséges információkat, s ezzel idõt és
költséget takarítanak meg az érintettek számára.

9. Rendszeres és folyamatos tájékoztatás
Az új érettségi elsõ évében különösen fontos, hogy folyamatos tájékoztatást kapjanak mind az érettségire jelentkezõk, mind az
érettségit lebonyolítók a jogszabályok értelmezésérõl, a tennivalókról. Ennek érdekében az Oktatási Minisztérium honlapjának
(www.om.hu) külön tájékozató oldala foglalkozik a témával, s ma
már több száz kérdést és választ tartalmazó fórum is segíti a tájékozódást. Az OKÉV (www.okev.hu) és az Országos Felvételi Iroda
(www.ofi.hu) honlapján is sok kérdésre kaphatnak választ az érdeklõdõk.
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Melléklet
Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga részei
A tantárgy neve
Kötelezõ 1. Magyar
nyelv és irotantárdalom
gyak
2. a) Nemzetiségi nyelv
és irodalom
b) Nemzetiségi nyelv

A vizsga részei
középszinten
emelt szinten
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli
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írásbeli

szóbeli

szóbeli
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3. Történeírásbeli
lem
4. Matemati- írásbeli
ka
5. Élõ idegen írásbeli
nyelv
vagy
Latin nyelv

szóbeli

írásbeli
olvasott
szöveg
értése
íráskészség
nyelvhelyesség
hallott
szöveg
értése
írásbeli

–

írásbeli

szóbeli

szóbeli

szóbeli

Választ- 1. Élõ idegen írásbeli
nyelv
ható
közismereti tantárgyak

szóbeli

írásbeli
olvasott
szöveg
értése
íráskészség
nyelvhelyesség
hallott
szöveg
értése
írásbeli
olvasott
szöveg
értése
íráskészség
nyelvhelyesség
hallott
szöveg
értése

szóbeli

szóbeli
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A tantárgy neve
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A vizsga részei
középszinten
emelt szinten
2. Fizika
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
3. Kémia
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
4. Biológia
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
5. Földrajz
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
6. Ének-zene írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
7. Rajz és
írásbeli
gyakorla- gyakorla- szóbeli
ti
vizuális
ti
kultúra
8. Informati- gyakorla- szóbeli
gyakorla- szóbeli
ka
ti
ti
9. Testneve- gyakorla- szóbeli
gyakorla- szóbeli
lés
ti
ti
10. Filozófia –
szóbeli
írásbeli
szóbeli
11. Hittan
–
szóbeli
írásbeli
szóbeli
12. Terméírásbeli
szóbeli
szettudomány
13. Latin
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
14. Emberis- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
meret és
etika
15. Társada- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
lomismeret
16. Emberírásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
és társadalomismeret,
etika
17. Dráma
gyakorla- szóbeli
írásbeli
gyakorlati
ti, szóbeli
18. Mozgóírásbeli,
–
írásbeli,
szóbeli
képkultúra
gyakorlagyakorlaés médiaisti
ti
meret
szóbeli
írásbeli
szóbeli
19. Nemzeti- írásbeli
ségi (kisebbségi) népismeret
20. Célnyelvi –
szóbeli
írásbeli
szóbeli
civilizáció
21. Belügyi
–
szóbeli
–
–
rendészeti
ismeretek
22. Katonai
írásbeli
gyakorla- –
–
alapismereti
tek
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A tantárgy neve

A vizsga részei
középszinten
emelt szinten
–
–
23. Utazás
gyakorla- szóbeli
és turizmus ti
24. Gazdasá- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
gi ismeretek
25. Judaisz- szóbeli
–
–
–
tika
szóbeli
írásbeli
szóbeli
Választ- 1. Egészség- írásbeli
ügyi alapisható
szakmai meretek
elõkészí- 2. Szociális
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
tõ tanalapismeretárgyak
tek
3. Oktatási
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
alapismeretek
4. Mûvelõdési írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
és kommunikációs alapismeretek
5. Gépészeti írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
alapismeretek
6. Elektroni- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
kai alapismeretek
7. Informati- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
kai alapismeretek
8. Vegyipari írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
alapismeretek
9. Építészeti írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
és építési
alapismeretek
10. Könnyû- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
ipari alapismeretek
11. Faipari
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
alapismeretek
12. Nyomda- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
ipari alapismeretek
13. Közleke- írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
dési alapismeretek
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Mûvészeti
tantárgyak

14. Környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek
15. a) Közgazdasági
alapismeretek (üzleti
gazdaságtan)
b) Közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan)
16. Ügyviteli
alapismeretek
17. Közgazdasági-marketing alap
ismeretek
18. Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek
19. Rendészeti alapismeretek
20. Mezõgazdasági alapismeretek
21. Élelmiszer-ipari
alapismeretek
1. Ábrázoló
és mûvészeti
geometria
2. Népmûvészet
3. A magyar
népzene
alapjai
4. Hangtani
és akusztikai
ismeretek
5. Hangkultúra
6. Mûvészettörténet
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emelt szinten
írásbeli
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szóbeli
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–
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szóbeli
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Önkormányzati közoktatás-fejlesztési terv
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Dr. Bosch Márta

1
A fõvárosi és a megyei önkormányzatok az 1997-ben elfogadott
közoktatás-fejlesztési tervet kötelesek felülvizsgálni. De mit tartalmaz az önkormányzati intézkedési terv? Kik vesznek, kik vehetnek
részt elkészítésében? Hogyan mûködik közre az önkormányzati intézkedési terv készítésében az iskola? Milyen összehasonlítást kell
elvégezni az önkormányzati intézkedési terv és a nevelési, pedagógiai program között? Egyebek mellett ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ebben a fejezetben.
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1. Önkormányzati intézkedési terv
Az önkormányzatok felelõsségét és feladatait a közoktatási rendszer mûködtetésében az önkormányzati és a közoktatási törvények mellett a fõvárosi, illetve a megyei közoktatás-fejlesztési
terv határozza meg.
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Ezek érvényesülését szolgálja a fõvárosi, megyei önkormányzat
által alapított Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány, a pedagógushelyettesítési rendszer, a közoktatási információs és statisztikai rendszer, valamint a minõségbiztosítási rendszer.
Az önkormányzati rendszer egyik alapelve, hogy az önkormányzatok önállóak, maguk határozzák meg a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátásának módját és azt, hogy milyen nem kötelezõ
önkormányzati feladatot vállalnak fel.
A közoktatási törvény 1999. nyarán végrehajtott módosítása szerint minden helyi önkormányzat – ha legalább két
közoktatási intézményt tart fenn – önállóan vagy más helyi
önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai
megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elõkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati
intézkedési terv) 2000. július 31-ig készíteni.
Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie
a fõvárosi, megyei fejlesztési tervet.
Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell:
· milyen módon látja el az önkormányzat a kötelezõ feladatait
· milyen nem kötelezõ feladatokat kíván a helyi önkormányzat
ellátni
· az intézményrendszer mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggõ elképzeléseket
Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni – a nemzeti, etnikai kisebbséget érintõ kérdésekben – a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését.
Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a véleményét
·
·
·
·
·

a településen mûködõ közoktatási intézmények vezetõinek,
a szülõi és diákszervezeteknek,
a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartóknak,
a települési szintû szakszervezeteknek,
az érdekelt országos kisebbségi önkormányzatnak (ha nem
mûködik helyi kisebbségi önkormányzat).
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A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását
legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak.

2. Helyi oktatási stratégia, a tervezés a minõségbiztosítás szolgálatában
A közoktatási rendszer biztonságos, kiszámítható mûködtetése,
a tankötelezettség teljesítésének feltételrendszere elõrelátó és
elõremutató önkormányzati felelõsséget és fenntartói magatartást kíván, amely garantálja a közoktatás zavartalan mûködését,
az igényekhez közelítõ fejlesztését.
Fenntartói szinten a minõségbiztosítás alapja
· a prioritások meghatározása,
· a stratégiai célok kialakítása,
· a tervezés.
Ennek egyik eszköze a most kidolgozás alatt álló önkormányzati
intézkedési terv.
Az önkormányzatok mint közoktatási intézmények fenntartói felelõsek azért, hogy az általuk mûködtetett közoktatási intézményekben megfelelõ színvonalú munka folyjon. Ez a tevékenység
csak akkor lehet magas színvonalú, ha nõ a közoktatásban a tervezés szerepe. A törvény ennek megfelelõen elõírja, hogy a helyi
önkormányzatnak döntései elõkészítéséhez feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és -fejlesztési tervet kell készítenie.
A tervszerûséget növeli az az új rendelkezés is, amely egyértelmûbbé teszi a fõvárosi, megyei fejlesztési tervek tartalmát. A törvény
szerint a fejlesztési terveket oly módon kell elkészíteni, hogy
abból egyértelmûen meg lehessen állapítani, melyik önkormányzat milyen módon tesz eleget a törvényben meghatározott kötelezõ feladatainak, illetõleg, hogy a szülõ és a tanuló
meg tudja állapítani belõle, hol tudja igénybe venni a törvényben biztosított szolgáltatásokat, például a nevelési tanácsadást,
a pályaválasztási tanácsadást. A feladatellátás megszervezésének
alapjául szolgáló terveket meghatározott idõközönként át kell tekinteni, illetve szükség szerint át kell alakítani.
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3. Az önkormányzati intézkedési terv elõkészítése
Az önkormányzati intézkedési terv elõkészítése többrétû tevékenységet igényel.
Meg kell határozni az önkormányzat feladatellátási körébe tartozó közoktatási feladatokat, azok ellátási módját: saját fenntartású intézményben gondoskodik-e az önkormányzat a kötelezõ feladatairól, vagy más módon.
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Amennyiben intézményt tart fenn, akkor össze kell hasonlítani
az intézmény(hálózat) befogadóképességét az önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozó gyermeklétszámmal. Elemezni kell a nem önkormányzati fenntartású intézmények által ellátott – kötelezõ önkormányzati feladatkörbe tartozó – közoktatási
feladatokat.
Meg kell vizsgálni, hogy a közoktatás-szolgáltatás távlatilag lefedi-e
az igényeket. Ha az intézményi kapacitás lényegesen meghaladja
a várható közoktatási szolgáltatási igényt, akkor meg kell határozni, hogy milyen mértékben szûkíti az önkormányzat a szolgáltatást.
Fel kell mérni, hogy rendelkezik–e a közoktatási intézmény minimális eszközökkel és az oktatáshoz szükséges, a tantárgyak tanításához elengedhetetlen taneszközökkel.
Összehasonlító elemzést kell készíteni a helyi önkormányzati intézkedési terv és a megyei, fõvárosi fejlesztési terv által meghatározott beiskolázási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési
célkitûzések között.

4. Közremûködõk az önkormányzati intézkedési
terv készítésében
4.1 A közoktatási intézmény közremûködése az intézkedési
terv elkészítésében
Az intézmények háromféle formában vesznek részt az önkormányzati intézkedési terv megalkotásában.
Az intézmények egyik feladata az adatszolgáltatás, amely kiterjed
· a gyermek- és tanulólétszám alakulására,
· az intézmény
— építészeti, mûszaki, közegészségügyi, munkavédelmi és
egyéb mutatóinak,
— eszköz- és taneszköz-ellátottságának helyzetére,
· a hároméves fejlesztési ütemterv elõkészítésére.
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Az intézmény vezetõjének kötelezõen ki kell kérnie a szülõi szervezetek és a diákszervezetek véleményét a mûködést, fennmaradást, fejlesztést meghatározó intézkedési
terv megalkotása során.
A közoktatási intézmények pedagógiai programjukat – a törvényi
rendelkezések alapján – kötelesek kiegészíteni a törvény által
egyértelmûsített nevelési feladatokkal, és a kerettantervek kiadása után a helyi tanterveket hozzá kell igazítaniuk ezekhez.
A helyi szabályozók között található az önkormányzati intézkedési terv, amelyre figyelemmel a pedagógiai programot felül kell
vizsgálni.

4.2 A nemzetiségi önkormányzatok
Ezek kiemelkedõ szerepet kapnak az önkormányzati intézkedési
terv elõkészítésében, ugyanis be kell szerezni az intézkedési terv
elfogadása elõtt az egyetértésüket igazoló nyilatkozatot.

5. Az önkormányzati intézkedési terv tartalma
Az önkormányzati intézkedési terv a következõ elemeket tartalmazza:
· Helyzetértékelést és feladatmeghatározást, amelyben a kötelezõ és az önként vállalt önkormányzati feladatokat számba veszik, majd meghatározzák, hogy a kötelezõ önkormányzati feladatot milyen módon látják el, illetve milyen további, önként
vállalt közoktatási szolgáltatás megszervezésérõl gondoskodnak. (Ez utóbbi lehet például fogyatékos gyermekek nevelése,
oktatása, alapfokú mûvészetoktatás, nevelési, pályaválasztási
tanácsadás, gyógytestnevelés, logopédiai ellátás.) Különösen
célszerû lenne a pedagógiai szakszolgálati tevékenység helyi
szintû vállalása, mert ezeket a szolgáltatásokat ott kellene
megszervezni, ahol a szolgáltatás iránti igény megjelenik.
· Az intézményrendszer mûködtetésével, fejlesztésével és átszervezésével kapcsolatos elképzeléseket.
· Az intézmények eszköz- és taneszköz-fejlesztésének hároméves ütemtervét.
Az önkormányzati intézkedési tervet 2000. július 31-ig el
kellett készíteni és 2000. december 31-ig meg kell küldeni
a megyei, illetve a fõvárosi önkormányzatnak.
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6. A megyei és fõvárosi fejlesztési terv felülvizsgálata
A közoktatási törvény két területet emelt ki, amellyel a települési
önkormányzati intézkedési tervek mellett ki kell egészíteni: a megyei, illetve fõvárosi közoktatás-fejlesztési tervet.
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· A fejlesztési tervben önálló fejezetként meg kell jeleníteni a kötelezõ megyei önkormányzati feladatok ellátására, ennek keretei között a nyolcadik évfolyam elvégzése után középfokú tanulmányok folytatása iránti igények teljesítésére vonatkozó
tervet. A megyei fejlesztési tervnek az oktatási feladatok ellátása tekintetében tartalmaznia kell az önkormányzatok együttmûködésének alapelveit, az oktatási intézményrendszer átjárhatóságának biztosítékait és feltételeit.
· A fejlesztési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen
állapítani, az egyes önkormányzatok milyen módon tesznek eleget a közoktatással összefüggõ feladatellátási kötelezettségüknek, továbbá az egyes településen állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermekek, tanulók hol
vehetik igénybe az e törvényben meghatározott közoktatási szolgáltatásokat, különös tekintettel a kötelezõ felvételt biztosító óvodát, iskolát és a pedagógiai szakszolgálatokat.
A megyei, illetve a fõvárosi fejlesztési tervet 2001. július 31-ig kell
felülvizsgálni és kiegészíteni a települési önkormányzatok által
elfogadott intézkedési tervvel.
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Emeljük a szintet!
Az új érettségi vizsga
Balogh Lászlóné dr.
A 2004-ben érvénybe lépő új érettségi vizsgaszabályzattal, amelyet a kormány ez év június 5-én elfogadott, kiépült a közoktatás
12 évfolyamra szóló, teljes követelményrendszere. A vizsgaszabályzat készítői több kérdésben elfogadták a tanári közvéleménykutatás eredményeit.
A Nat és a vizsgaszabályzat általános követelményei alapján több
szinten is megindul a fejlesztési munka: az iskolák kidolgozzák
pedagógiai programjukat és helyi tanterveiket, a központi pedagógiai műhelyekben elkészítik a standardizált feladatbankok alapját képező részletes vizsgakövetelményeket, és ennek alapján
készíthetők az új tankönyvek és munkafüzetek is.
Mivel a fejlesztések kulcsszereplői a pedagógusok, a közoktatási
kormányzat egyik legsürgősebb feladata, hogy a változásokra
továbbképzéseken készítsék fel a tanárokat.
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1. A közoktatás új tartalmi szabályozói
A többször módosított 1993. évi közoktatási törvény új tartalmi
szabályozókat ír elő a magyar oktatásügyben. Az iskolai oktatás
általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszának első
tíz évfolyamára az oktató-nevelő munka kötelező és közös követelményeit az 1995-ben elfogadott Nemzeti alaptanterv határozza
meg. A 11. és a 12. évfolyamon az oktatás tartalmi egységét az
érettségi vizsga követelményei biztosítják.

B
2.7
2

A közoktatás távlati fejlesztési stratégiájának legfontosabb
eleme a középiskolai oktatás tömegessé válása, amely a fejlett
európai országokban is hasonló tendenciát mutat. Ez a közoktatás-politikai terv csak megújított érettségi rendszerrel valósítható
meg. Az 1998-ban érvénybe lépő, új szellemű NAT-hoz való
kapcsolódás, valamint a felsőoktatásban bekövetkezett változások miatt az érettségi vizsga korszerűsítése sürgetővé és elengedhetetlenül szükségessé vált.
Az új, standardizált, kétszintű érettségi több egyenértékű célt
szolgál:
• lehetőséget ad arra, hogy a középiskola expanziójával egyidejűleg a különböző képességű és érdeklődésű tanulók egységes,
mégis a vizsgatárgyak és azok szintjének megválasztásában
differenciált vizsgát tegyenek le
• azt kínálja a felsőoktatásnak, hogy a felvételi vizsga helyett az
érettségi vizsgát tekintse a továbbtanulás alapjának
• fennáll a lehetőség a teljes körű nemzetközi ekvivalencia elérésére, azt a jogot adva érettségizett diákjainknak, hogy tanulmányaikat az EU-tagországok érettségizettjeivel azonos feltételek
szerint folytathassák

Figyelem!
Az új érettségi vizsga egységes, kétszintű és standardizált:
➟ Egységes abban az értelemben, hogy minden középiskolában – gimnáziumban és szakközépiskolában – ugyanolyan
követelményeket támasztanak az érettségiző fiatalokkal
szemben.
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Figyelem! (folytatás)
➟ A szabályzat a követelményeket közép- és emelt szinten
fogalmazza meg. A középszintű követelmények teljesítése
a munkaadók igényeihez igazodva az elsajátított általános
műveltséget, az emelt szinten meghatározott követelmények teljesítése pedig a továbbtanulásra való alkalmasságot biztosítja. A két szinten meghatározott követelmények
nem az érettségi vizsga egészére, hanem az egyes tantárgyakra vonatkoznak. A tanuló maga választja meg, hogy
mely tantárgyakból tesz közép-, és melyekből emelt szintű
érettségi vizsgát.
➟ A standardizált írásbeli érettségi alapján a tanulói eredmények összehasonlíthatóvá válnak, az azonos tanulói teljesítményeket az ország bármely pontján ugyanazzal az
érdemjeggyel minősítik.
2004-ben azok a tanulók fognak először új típusú érettségi vizsgát
tenni, akik 1998-ban lesznek 7. osztályosok, tanulmányaikat már a
Nemzeti alaptanterv szerint kezdik meg és az utolsó két évfolyamon az érettségi vizsgaszabályzatban lévő követelmények szerint
tanulnak.

2. Az érettségi vizsgaszabályzat kidolgozásának
fázisai
Az érettségi vizsga reformjának első koncepcióját az MKM 1995
novemberében bocsátotta országosan vitára. A közvélemény emlékezetesen nagy felháborodását váltotta ki az a verzió, amelyben
a történelem nem szerepelt a kötelező tantárgyak sorában.
Ennek hatására a közoktatási törvény módosításakor rögzítették az érettségi vizsga kötelező tantárgyait
•
•
•
•

a magyar nyelv és irodalom,
a történelem,
a matematika és
egy idegen nyelv előírásával.

Ez egyben azt is jelentette, hogy öt érettségi vizsgatantárgy esetén
nagyon leszűkült a választhatóság lehetősége.
1997 elejére elkészült az új típusú, kétszintű érettségi vizsga
vizsgaszabályzata, amelynek mellékletét a külső munkabizott-
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ságok bevonásával kidolgozott általános tantárgyi követelmények
képezik.
A szabályzat melléklete jelenleg
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• 13 közismereti (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen
nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, ének-zene,
vizuális kultúra, informatika, testnevelés, hittan) és
• 17 szakmai előkészítő tantárgy (gépészeti, elektronikai, vegyipari, építészeti, turizmus és vendéglátóipari, elméleti gazdaságtani, üzleti gazdaságtani, szoftvertechnológiai, hardvertechnológiai,
mezőgazdasági, környezetvédelmi, élelmiszeripari, egészségügyi,
szociális, közlekedésműszaki, szállítmányozási és marketingismeretek)
általános követelményeit tartalmazza.
A munkaanyagot 1997 áprilisában minden középiskola, felsőoktatási intézmény és pedagógusszakmai szervezet megkapta, és
jelentős részük véleményezte. A vizsgaszabályzatról 892, a tantárgyi követelményekről 5102 kitöltött kérdőív érkezett vissza.1
Az adatok szerint a középiskoláknak több mint a fele nyilvánított
véleményt a dokumentumokról. A feldolgozás néhány érdekesebb
eredményét az alábbiakban ismertetem. Egyúttal azokat a változásokat is megemlítem, amelyeket a készítők éppen a pedagógusok véleménye alapján a vizsgaszabályzat végső változatának
kialakításakor figyelembe vettek.
Az iskolák és a megkérdezett pedagógusok döntő többsége, 92%-a
egyetért az érettségi vizsgatárgyak számával, vagyis a négy
kötelező és egy választható tantárgy előírásával (7% nem ért egyet,
1% pedig nem válaszolt).
A felmérés részét alkották az iskolák 11. és 12. évfolyamának
munkaszervezésével kapcsolatos kérdések. Az érettségi vizsgaszabályzat ugyanis abban is újszerű, hogy a vizsga előkészítése,
lebonyolítása és értékelése mellett az utolsó két évfolyamra vonatkozó előírásokat is tartalmaz.
Minden középiskolának biztosítania kell a kötelező érettségi tantárgyak oktatását mindkét szinten, ezenkívül legalább 4 választható tantárgyat és heti két testnevelésórát
évfolyamonként.

1

A közvélemény-kutatás eredményeit az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
dolgozta fel.
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Azzal az előírással, hogy a kötelező vizsgatantárgyakból és két
idegen nyelvből az iskolának biztosítania kell a tanuló választása
szerint mind az emelt, mind pedig a középszintű vizsgára való
felkészülést, a pedagógusok 81%-a egyetértett, 17%-a nem, 2%-a
pedig nem válaszolt.
Mivel a kötelező tantárgyak egyben a leggyakoribb felvételi tárgyak is, a tanulók esélyegyenlősége szempontjából rendkívül
fontos, hogy az iskola minden diákja számára biztosítsa a továbbtanulás feltételeit.
Az iskolák a választható tantárgyak kínálata alapján saját
arculatot, speciális profilt alakíthatnak ki, amelyet még a
középiskolába való felvétel előtt ismertetnek a tanulókkal.
Ennek a rendszernek viszonylag rugalmasnak kell lennie, hogy a
helyi és a tanulói igényeknek megfelelően változtatható legyen.
A szabályzat szerint a tanulóknak a négy kötelező érettségi
tantárgyon felül legalább három tantárgyat kell választaniuk,
és részt kell venniük a kötelező testnevelési foglalkozásokon.
A tanulók maguk döntik el, hogy
• az egyes tantárgyakat milyen szinten kívánják tanulni, és
• a kötelező tanórai keretet milyen tantárgyak felvételével töltik ki.
Az előírás készítőinek az volt a szándéka, hogy a középiskolák
utolsó két évfolyama továbbra is megőrizze általánosan művelő
jellegét és – miközben a tanulói érdeklődésnek nagyobb teret
enged – ne korlátozódjon csupán az érettségi vizsgatárgyak tanítására. Érdekes módon ebben a kérdésben már jobban megoszlott
a pedagógus-közvélemény: a 60%-os egyetértés mellett 33% elutasító válasz érkezett, 7% pedig nem válaszolt a kérdésre. A
kedvezőtlen reagálásra választ adhat az a szakközépiskolai gyakorlat, hogy az utolsó két évben olyan tárgyakat is tanítanak,
amelyekből nem lehet érettségi vizsgát tenni. A vizsgaszabályzat
módosítása megoldotta ezt a problémát, hiszen a 11. és a 12.
évfolyamon lehetőséget ad nem érettségi tantárgyak tanulására is.
Az érettségi vizsga objektivitását a standard feladatlapok
mellett a vizsgaközpontokban történő értékelés is növelheti.
Az iskoláknak azonban a szabályzat erre vonatkozó paragrafusaival szemben komoly fenntartásaik vannak. Ezt tükrözi a vizsgaközpontokban való értékelés kérdésére adott 54%-os nemleges
válasz, emellett 40%-ban igennel voksoltak, 6% pedig nem válaszolt a kérdésre.

Iskolavezetés 1997. november

B
2.7
5

Az oktatási rendszer

3. Az érettségi vizsga általános tantárgyi
követelményei
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A vizsgaszabályzat mellékletét képező tantárgyi követelményekben nemcsak a jelenleg is oktatott ismeretek, képességek és
készségek két szintre való szétválasztása történt meg, hanem
megfogalmazódtak új oktatási-nevelési célok, és helyet kaptak a
korszerű tartalmi és szemléleti változások is. Az Európai Unió
oktatási koncepcióját tartalmazó „Fehér könyv” közösségi szempontból néhány kiemelt területet hangsúlyoz. Tanulságos annak
elemzése, hogy a készítők ezeket az ajánlásokat mennyire vették
figyelembe, illetve a változásokat hogyan fogadta a pedagógusközvélemény.

3.1 Idegen nyelvek
Az idegennyelv-tanulásnak a következő évezred elején, az Európai
Unióhoz való csatlakozás idején döntő jelentősége lesz. Ahhoz
ugyanis, hogy az EU polgárai kihasználhassák a határoktól
mentes, egységes belső piacban rejlő munkaerő-piaci és magánéleti lehetőségeket, elengedhetetlen, hogy több nyelvet
beszéljenek. Enélkül nem alakulhat ki az európai identitás sem.
A szisztematikus iskolai nyelvtanulás ugyanakkor fontos tényező
az általános műveltség fejlesztésében is, hiszen a tanulók nemcsak a nyelvet sajátítják el, hanem ezen keresztül más országok
gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális életét, tudományos
és technikai eredményeit is megismerik.
Az érettségi vizsgaszabályzat a középiskolás diákok számára – összhangban az EU-koncepcióval – két idegen nyelv
kötelező tanulását írja elő.
A második idegen nyelv tanulása alól mentesítést a tanuló csak
akkor kaphat, ha a szakmai alapozó tárgyból érettségi vizsgát
tesz. A tanulónak legalább egy idegen nyelvből, legalább középszinten vizsgát kell tennie. A szakmai ajánlás szerint a
második idegen nyelvet lehetőleg már a 9. évfolyamon el kell
kezdeni tanítani.
Az érettségi vita során az iskolaigazgatók és a nyelvtanárok
szakmai szervezetei különböző álláspontot képviseltek abban a
kérdésben, hogy fennmaradjon-e továbbra is a jelenlegi gyakorlat,
vagyis állami nyelvvizsgával kiváltható legyen-e a nyelvi érettségi
vizsga? Az iskolákból érkezett vélemények 91%-a egyetértett ezzel
a lehetőséggel, a szakmai szervezetek viszont – éppen az iskolai
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nyelvoktatás merőben más céljainak hangsúlyozásával – mereven
elutasították.
A szabályzat végső változata a szakmai szempontokat vette figyelembe, és előírja, hogy 2004-től idegen nyelvből már minden
tanulónak érettségiznie kell. Az új nyelvi érettségi vizsga rangját többek között éppen az adja meg, hogy az emelt szintű vizsga
állami nyelvvizsgaként értékelhető.

3.2 Informatika
Az információs technikák gyors ütemű fejlődése szükségessé
teszi, hogy alapjaival a tanulók már az iskolában megismerkedhessenek.
Az „Európa és a globális információs társadalom” címmel 1994-ben
készült szakértői jelentésben ez olvasható: „Az információs és telekommunikációs technikák fejlődése egy olyan új ipari forradalmat hoznak
létre, amelyről már most látható, hogy jelentősége a klasszikus ipari
forradaloméhoz hasonlítható”.

Az Európai Unió oktatáspolitikai prioritásait megfogalmazó „Fehér könyv” szerint az információs technikák oktatását minden
középiskolának biztosítania kell.
A közoktatás modernizációs folyamata erre különösen nagy hangsúlyt helyez. Nemcsak azzal, hogy az informatikát az új kétszintű
érettségin három tárgyban, közép- és emelt szinten is választhatják a tanulók, de az oktatási kormányzat az Internet-projekttel
minden középiskolában megteremti a tanítás feltételeit is.
Az érettségi általános követelményeiben az informatika
közismereti és szakmai alapozó tantárgyként is szerepel.
A közismereti informatika középszinten az általános műveltség
részének tekinthető informatikai ismeretek elsajátítását kívánja
meg alkalmazói minőségben, az emelt szintű informatika pedig az
algoritmizálási ismereteket preferálja és programozással kiegészítve a felvételi vizsgát helyettesíti.
Szakmai alapozó tantárgyként a szoftvertechnológiai alapismeretek olyan összetett, több tantárgy tudásanyagát felölelő informatikai tantárgy, amely a különböző szoftverorientált informatikai szakterületek megalapozását célozza meg, mint például az
informatikai technikus, gazdasági informatikus, műszaki informatikus. A tanulók építészeti, gépészeti, elektronikai tervrajzok,
kivitelezési dokumentumok számítógépes technikájának alapjaival is megismerkedhetnek.
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A hardvertechnológiai alapismeretek olyan összetett tudásanyagot felölelő tárgy, amely a különböző hardverorientált informatikai szakterületek megalapozását célozza, mint például a
műszaki számítástechnikai technikus, számítástechnikai műszerész, műszaki informatikus technikusi szakok.
Az érettségivel kapcsolatos közvélemény-kutatásban a tanárok az
informatikai követelményeket többségében elfogadták, csupán az
Internet használatával foglalkozó témakör bővítését javasolták.
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3.3 Természettudományos tárgyak
A tudomány és a technika rohamos fejlődésének korszakában a
„Fehér könyv” prioritásként jelöli a természettudományos oktatást úgy is, mint a demokrácia működésének egyik feltételét. A
demokráciában hozott többségi döntések súlya ugyanis megkívánja, hogy a résztvevők megfelelő tudományos ismeretekkel
rendelkezzenek, és azt is tudják, hol és hogyan szerezhetnek
információkat a különböző tudományos-technikai kérdésekről.
Ahhoz, hogy a környezeti kérdésekben jó döntések születhessenek, emelni kell a polgárok tudományos-technikai kultúrájának
a színvonalát. A biotechnológia új eredményeit, például az állatok
klónozását az emberek többsége félelemmel veszi tudomásul. A
természettudományos oktatás jelentősége nemcsak abban van,
hogy ismereteket közvetít és segíti a környezetben és információkban való tájékozódást, hanem a felelősségérzetet is erősítenie kell.
Az érettségi vizsgaszabályzat országos véleményezése során az
egyik legvitatottabb kérdés éppen a természettudományos tantárgyak kötelező oktatása volt. A hagyományosan sikeres magyar
természettudományos oktatás eredményeit féltő tanárok és szakmai szervezetek kifogásolták, hogy a szabályzat első változata
nem tette kötelezővé legalább egy természettudományos tantárgy
tanítását az utolsó két évfolyamon. A most elfogadott szabályzat
az iskola kompetenciájába helyezi a természettudományos oktatásról való döntést: az intézmény tanulói számára kötelezővé
teheti egy természettudományos tantárgy tanulását. Az ötödik érettségi vizsgatantárgyat azonban a tanuló továbbra is szabadon választhatja meg.
A természettudományos tantárgyak tartalmára vonatkozó kérdésekben a magyar tanártársadalom inkább a hagyományok híve.
Fizikából például a válaszolók jelentős hányada a relativitáselméletet elhagyható témának, vagy csak emelt szinten számon kérhetőnek tartja.
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Az érettségi munkabizottság véleménye szerint az új fizikaérettségiben már helyet kell kapnia a relativitáselméletnek, amely
2004-ben lesz egy híján 100 éves és számos külföldi ország
érettségijén a tanulók már relativisztikus számításokat is végeznek. A jelenlegi, döntő többségében a XIX. század eredményeit
felvonultató fizikatanításban és az érettségin meg kell jelennie a
XX. század legnagyobb felfedezéseinek is (például az atom- és
magfizika, kvantummechanika vagy a csillagászat).
A kémia, biológia és a földrajz követelményeiben nagy hangsúllyal szerepelnek a környezeti témák, mint például
• a környezetszennyezés,
• környezetkárosító hatás, illetve
• a megelőzés módjai.
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Ezekben a témákban a tanárok továbbképzéseket kérnek, éppen
úgy, mint földrajzból a távérzékelés témakörében, például az
űrfelvételek értékeléséhez.

3.4 Matematika
A matematikatanításnak óriási a szerepe a logikus gondolkodás,
a modellalkotás és a kombinatív képességek kialakításában és
fejlesztésében. Az érettségi követelményeket kidolgozó munkabizottságok a jelenlegi érettségi témákat kiegészítették a valószínűség-számítással és a statisztikával, amelyek az EU-országok
matematikaoktatásában is helyet kaptak.
A két témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek tájékozódni
a gazdasági, társadalmi, üzleti kérdésekben közzétett adatok
segítségével, tudják helyesen értelmezni a statisztikai adatokat.
Például: mennyire jellemző az átlag egy adott halmazra, hogyan
értékelhetők a közvélemény-kutatások eredményei, mennyire fogadhatók el bizonyos árukkal kapcsolatos statisztikai adatok.
A szakértők véleménye szerint ugyanis alapvető statisztikai
ismeretek birtokában az emberek kevésbé manipulálhatók.
A közvélemény-kutatásban arra a kérdésre, hogy van-e a matematikakövetelményekben olyan témakör, amelyet elhagyhatónak
talál, a tanárok 48%-a igennel, 48%-a nemmel válaszolt (4% nem
válaszolt a kérdésre). Az elemzés során kiderült, hogy éppen a
valószínűség-számítás és a statisztika témáit javasolták elhagyásra. A vizsgaszabályzat végső változatában a szakemberek
álláspontja tükröződik, vagyis mindkét téma helyet kapott a
matematikakövetelményekben.
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4. Ajánlások a pedagógiai program és a 11. és
12. évfolyam helyi tanterveinek készítéséhez
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Az érettségi vizsga a közoktatásban folyó nevelő és oktató munka
irányításának egyik eszköze is. A vizsgákra történő felkészítés
minden középiskola feladata, és ily módon a 11. és a 12. évfolyamon az iskolák által elkészített, illetőleg alkalmazott helyi tanterveknek minden esetben figyelembe kell venniük azokat a követelményeket, amelyekre a vizsgák épülnek. Az iskola mindenekelőtt
azt határozza meg, hogy a 11. és a 12. évfolyamon milyen
tantárgyakat tanít.
A vizsgaszabályzat szerint az utolsó két évfolyamon legalább kilenc tantárgy követelményeinek elsajátítását kell
lehetővé tenni, amelyek lehetnek kötelező és választható
vizsgatantárgyak, vagy az érettségi vizsgaszabályzat 3. §
(3) és (7) bekezdése alapján olyan tantárgy is, amelyből nem
lehet érettségi vizsgát tenni.
Az egyes tantárgyak oktatása két szinten, közép- és emelt szinten
folyhat.
4.1 Kötelező vizsgatárgyak
A kötelező érettségi vizsgatantárgyak:
• magyar nyelv és irodalom,
• emellett anyanyelv és irodalom a nemzeti, etnikai kisebbségi
oktatásban résztvevők számára,
• történelem,
• matematika, valamint
• idegen nyelv (a nemzeti és etnikai oktatásban résztvevők kivételével)
Az idegen nyelv a kilenc tantárgy számításánál egy tantárgynak
számít, függetlenül attól, hogy az iskolában hány idegen nyelv
oktatására van lehetőség. Az utolsó két évfolyamon két idegen
nyelv oktatása minden középiskolában kötelező.
A középiskolának a kötelező érettségi tantárgyakból a tanulók
számára mindkét szinten lehetővé kell tenni a felkészülést, de az
emelt szintű vizsgára való felkészítést az iskolák egymás közötti
megállapodás keretében is megoldhatják.
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4.2 Választható vizsgatantárgyak
A 11. és 12. évfolyamon választható tantárgy lehet
• általános vizsgakövetelményekre épülő
— közismereti és
— szakmai előkészítő tárgy (ezek szerepelnek a vizsgaszabályzat mellékletében) vagy pedig
• akkreditált vizsgatantárgy (amely a pedagógiai programban,
helyi tantervben meghatározott követelményekre épül).
Akkreditálni lehet általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányokra felkészítő, munkába
állást segítő, szakmai előkészítő vagy a fenntartó által készített tantervben lévő ismeretekre épülő vizsgatantárgyat.
Az iskola választható tantárgyi kínálatában legalább három, a
fenti követelményeknek megfelelő tantárgynak kell lennie. Ezenkívül a választható tantárgyak kínálatában szerepel a második
idegen nyelv is.

4.3 Választható nem érettségi tárgyak
Az ilyen tantárgy épülhet összetett, meghatározott műveltségi
terület vagy tantárgyterület ismeretére, de a kilenc tantárgyból
csak egy tantárgynak számítható be. Ilyen lehet például a komplex természettudományos vagy művészeti tantárgy.

4.4 Testnevelés és sport
A foglalkozások szervezése minden évfolyamon, minimum heti
két órában kötelező, abban az esetben is, ha a testnevelés
tantárgy nem szerepel a választható, általános követelményekre
épülő vizsgatárgyak között.

Figyelem!
Az iskola a fenti előírásoknak és a helyi lehetőségeknek megfelelően állítja össze az utolsó két évfolyamra vonatkozó helyi
tanterveit, amelyek tartalmazzák
➟ a magyar, történelem, matematika tantárgyak közép- és
emelt szintű tanterveit,
➟ legalább két idegen nyelv tantervét, ezekből legalább az
egyiket emelt szinten is,
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Figyelem! (folytatás)
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➟ legalább három választható, általános követelményekre
épülő vagy akkreditált, az iskola által meghatározott tantárgy tantervét, az iskola által meghatározott szinten. A
törvény az iskola hatáskörébe utalja annak eldöntését,
hogy kell-e a tanulónak az utolsó két évfolyamon legalább
egy természettudományos tantárgyat kötelezően választania,
➟ a heti két kötelező testnevelési foglalkozás tantervét és
➟ az iskola által elkészített vagy elfogadott nem érettségi
tantárgyak tanterveit.
Amennyiben az iskola a tanulói számára előírja az utolsó két
évfolyamon egy természettudományos tantárgy tanulását, akkor
célszerű kínálatában természettudományos nem érettségi tantárgyat (esetleg komplex tantárgyat) is felajánlani.
A választható tantárgyak (általános követelményekre épülő vagy akkreditált vizsgatárgy, nem érettségi tantárgy)
jegyzékét, ezekből a felkészítés szintjét az iskola nevelőtestülete fogadja el, miután beszerezte az iskolai önkormányzat és az iskolaszék véleményét.
A tanulók és a szülők igénye természetesen már a választható
tárgyak összeállításánál is fontos szempont, hiszen az iskolának
a lehetőségeket figyelembe véve rugalmasan alkalmazkodnia kell
a helyi szükségletekhez, és akár évente meg kell újítania választékát.
A 11. és 12. évfolyam óraterveit ugyancsak az iskola állítja
össze. Az érettségi vizsgaszabályzat mellékletének bevezetője hangsúlyozza, hogy az általános tantárgyi követelmények a teljes
vizsgaanyagot tartalmazzák. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
középiskolának az érettségi vizsgára való felkészítést nem az
utolsó két évben kell elkezdenie.
Már a NAT-os évfolyamokon kell alapozni, sőt a középiskolás tanulók jobb képességeit figyelembe véve az iskola a
NAT ismeretanyagát kiegészítheti az érettségi követelményekben előírtakkal, pontosabban annak pedagógiailag megfelelően adaptált részével.
Az utolsó két évfolyam tehát épít az előzményekre, ezért kell az
iskolának meghatározni az egyes tantárgyak heti óraszámát mind
a két szinten. Bár a követelmények készítői tettek javaslatokat az
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óraszámra is (általában középszinten heti 2-3 óra, emelt szinten
4-6 óra), ezek végül nem kerültek be a szabályzatba. Az iskolákat
így a lehetőségeken, a helyi adottságokon, a pedagógiai megfontolásokon és az ésszerűségen kívül semmi nem korlátozza az
óraterv összeállításában.
Az iskola munkaközösségei lehetnek azok a fórumok, amelyek
javaslatot tesznek az adott tantárgy emelt és középszintű felkészítésének óraszámaira. A javaslatokat célszerű megvitatni és
egyeztetni a munkaközösség-vezetők és az iskolavezetés szintjén,
majd az egész tantestülettel elfogadtatni.
A középszintű érettségi követelménye szinte minden tantárgyban
az emelt szintű érettségi része, és általában külön felsorolják a
középszintet meghaladó, és csak az emelt szinten számon kérhető
ismereteket, képességeket és készségeket. Ennek ellenére célszerű, sőt bizonyos tantárgyaknál (például idegen nyelv) az egyetlen
megoldási mód a közép- és emelt szintű kurzusok teljes szétválasztása, hiszen két különböző tudású és motivációjú tanulócsoportról van szó.
A közoktatási törvény a 11. és 12. évfolyamra a kötelező tanórai
foglalkozásokra 30 órát ír elő, ennek 60%-a, vagyis heti 18 óra
lehet a nem kötelező tanórai foglalkozások száma. Ez tehát az a
keret, amely tanulócsoportonként (osztályonként) az iskola rendelkezésére áll. Nyilvánvaló, hogy a nagyobb iskolák több lehetőséget tudnak felajánlani a tanulóiknak. A kisebb iskoláknak a
korlátozott lehetőségekről már a középiskolába lépés idején tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket. Ugyanakkor ezeknek az
intézményeknek is módjuk van arra, hogy a helyi közösségnek
leginkább megfelelő, lehetőleg „kurrens” választható tantárggyal
vonzóvá tegyék iskolájukat.
Az oktatási törvény óraszámkeretei és az egyes tantárgyaknak a tantestület által elfogadott óraszámai szolgálnak alapul
az iskola összóraszámának meghatározásához. Jelenleg csak
hozzávetőleges becslést lehet tenni, hogy az adott tantárgyi kínálat és egy feltételezett tanulói választás milyen összóraszámot
eredményez. Bár a kétszintű érettségire való felkészülés csak a
2002/2003. tanévben kezdődik, a program elfogadásánál célszerű az összóraszám-túllépésből származó konzekvenciákkal is
számolni.
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Végül néhány szempont, illetve kérdés, aminek eldöntése már a
programkészítésnél is felmerül:
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• Milyen lehetőséget ad az iskola a differenciált személyiségformáláshoz? Megtartja-e ehhez speciális keretként az osztályfőnöki órát, vagy más lehetőséget nyújt?
• Mikor kezdik el tanítani a második, esetleg a harmadik idegen
nyelvet?
• Kötelezővé teszi-e a tanulóknak az iskola az utolsó két évfolyamon legalább egy természettudományos tantárgy tanulását?
• Korlátozza-e az iskola a csoportlétszám alsó vagy felső határát?
• Keres-e lehetőséget az iskola nem megfelelő számú jelentkező
esetén, esetleg a kínálat bővítéseként arra, hogy tanulói valamely tantárgyból vagy egy tantárgy emelt szintjére más intézményben készülhessenek fel?
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Ígéretesen fejlõdõ új képzési forma
Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés
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Udvardi-Lakos Endre

1

A felsõoktatási törvény 1996. júliusi módosítása új képzési formát, új szintet fogalmazott meg a magyar felsõoktatás és a szakoktatási rendszer számára: többéves szakmai fejlesztõ munka
eredményeként ekkor vált lehetõvé, hogy – ez a korábbi nevén:
„rövid ciklusú post-secondary képzés” – immár államilag elismert és támogatott képzési formaként polgárjogot nyerjen Magyarországon. A képzés jogszabályban rögzített új neve: akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés.
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A kezdeti tapasztalatok biztatóak: az új képzési programok, a
képzésben részt vevõ iskolák és diákok száma folyamatosan nõ.
A felsõoktatási törvény 1999. évi módosítása érintette az akkreditált felsõfokú szakképzést is, és az ennek végrehajtására szolgáló kormányrendelet némileg egyszerûsítette és módosította az
engedélyezési eljárást.
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Az alábbiakban a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelõen
mutatjuk be e képzési formát: fõbb adatait, jellemzõit és továbbfejlesztésének fõ tendenciáit.

2
1. Néhány adat a múltról és a jelenrõl
Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés (AIFSz)
rendszerbe illesztését és az akkreditációs folyamat beindítását
a 45/1997. (III. 12) számú kormányrendelet tette lehetõvé.
Azonban hozzá kell tennünk, hogy már a törvény-elõkészítés idején megkezdõdött az új képzési forma beindításához szükséges
képzési programok (tantervek) kifejlesztése. Az 1995-ben meghirdetett „Oktatás és gazdaság kapcsolatainak erõsítése” nevû
MKM–PHARE program 2. alprogramjának keretében („A felsõoktatás sokoldalúbbá tétele” címmel) 19 konzorcium kapott mintegy 1,7 millió ECU támogatást.
Az ennek alapján folyamatosan készülõ mintegy 50 képzési program közül 1998 szeptemberére tíz kapott akkreditációs elismerést, és került be az Országos Képzési Jegyzékbe. Ekkor 21 intézményben indult be a képzés. (Két egyetemen, három fõiskolán és
tizenhat szakközépiskolában.)
1999 szeptemberéig a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) már 44
képzési programot fogadott el (és továbbiak várnak még akkreditációra). Ezek bekerülése az OKJ-ba, továbbá szakmai és vizsgakövetelményeiknek megjelentetése folyamatosan halad elõre. A képzés második évében már 7 felsõoktatási intézmény és 29 szakközépiskola
indított újabb osztályokat – így az elsõ két évfolyamon ekkor már
mintegy 3500 fõ vett részt az akkreditált felsõfokú szakképzésben.
A 2000/2001-es tanévre további intézmények bekapcsolódása és a
tanulói-hallgatói létszám további emelkedése várható.
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2. Az új képzési forma fõ jellemzõi, meghatározói
2.1 A szakképzés és a felsõoktatás metszéspontján
Az akkreditált felsõfokú szakképzés mind a szakképzés, mind
a felsõoktatás számos vonását magában foglalja, s tulajdonképpen mindkettõhöz tartozik.
A felsõoktatási törvény1
· világosan felvállalja e képzési formát a felsõoktatás elsõ szintjeként,
· az ebben részt vevõknek az egyetemeken-fõiskolákon hallgatói
státust biztosít, és
· többek között elõírja a felsõoktatási képzési programok jóváhagyásához, illetve indításához szükséges akkreditációt.
Nem vállalja fel viszont a fõiskolai, illetve egyetemi végzettséget, vagyis e képzési forma nem ad diplomát.
Az Országos Képzési Jegyzék – OKJ – új felsõ szintjeként, a szakképzés logikája, rendszere szerint történik
· a szakképzettség nyilvántartása, besorolása, továbbá
· a szakképzésért felelõs szakminisztériumok kötelezõen elõírt
szerepvállalása (mind a programok jóváhagyásánál, mind a
vizsgáztatásnál).
E képzési forma kialakításánál kifejezetten cél volt, hogy a
végzett hallgatók a munkaerõpiacon azonnal jól alkalmazható tudást szerezzenek, a képzés gyakorlatorientált, a leendõ
munkáltatók igényeire, szükségleteire épített legyen.
E célkitûzés érthetõvé teszi a szakképzési rendszerhez való közelítést.
Hozzátehetjük, hogy a fejlett nyugati országok hasonló rendszerei – elsõsorban a francia IUT2 – a „hagyományos” (elsõsorban elméletorientált) felsõoktatás megújítását célozták, éppen a munkaerõpiac nyomására.

1
2

Az 1993. évi LXXX. törvény. Módosította az 1999. évi LII. törvény.
Institut Universitaires de Technologie = Egyetemi Technológiai Intézet.
A francia gyakorlatban ez a kétéves képzési forma kifejezetten a felsõoktatáshoz tartozik!
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Ez a kétéves képzés olyan szaktudást kíván adni, mely
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· a hagyományos OKJ-szakmákénál magasabb szintû munkavégzésre készít fel,
· szélesebb alapozása révén nagyobb rátekintést tesz lehetõvé az
adott szakterületen, és
· elkerülvén a zsákutca jelleget, folytathatóságot biztosít a „hagyományos” felsõoktatásban, továbbtanulás esetén a képzési
tartalom egy részének kreditértékként való beszámításával.

2.2 A gazdaság mint a képzés „megrendelõje”
E képzési forma egyik sajátossága, hogy szoros kapcsolatot követel meg a leendõ munkáltatókkal, azaz a munkaerõpiac, a
gazdaság képviselõivel.
Aki új képzési programot kíván kidolgozni, annak mindenekelõtt tisztáznia kell, hogy az elképzelt új szakképesítésre van-e munkaerõ-piaci igény.
Feltétlenül kívánatos, hogy az új szakmai követelményeket – vagyis a kompetenciákat – a leendõ munkáltatókkal, azaz a szakma
felkészült, a gyakorlatból érkezõ képviselõivel együtt dolgozzák ki.
Fontos, hogy ez az elsõ szakasz ne az eddigi tantervek egyszerû újjászerkesztése legyen, hanem a kívánalmakat, lehetõségeket érdemben és sokoldalúan feltáró, valódi alkotó jellegû munka. Erre
a brainstorming lehetõségeit is felhasználó, kompetenciaelvû (kanadai eredetû) DACUM-módszer tûnik a legalkalmasabbnak.
A tantervfejlesztõknek azonban azt is elõzetesen tisztázniuk
kell, hogy az új szakképesítés hogyan illeszkedik a jelenlegi
OKJ-szakmákhoz. Ugyanis e képzés nem egyszerûen egy újabb
szakmát kíván besorolni a meglévõ hasonlók közé, hanem a gyakorlat által megfogalmazott új feladat megoldására akár a jelenlegi képzési tartalmak számos elemét is átvéve hoz létre új struktúrát, mely így akár több jelenlegi szûk terjedelmû szakma közös
alapját fedi le (s ezáltal nemcsak a felsõoktatás, de a szakképzés
felé is alapozást, többféle folytathatóságot tesz majd lehetõvé).

2.3 A képzési programról
Miután „kétpillérû” képzésrõl van szó, óhatatlanul felvetõdik a fogalmi tisztázás igénye. Nem vehetjük át egy az egyben sem a szakképzés, sem a felsõoktatás logikáját és fogalomrendszerét, ugyanakkor olyan megoldást kell találnunk, amely minél egyszerûbb
illeszkedést és megfeleltethetõséget biztosít mindkét irányban.
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A felsõoktatás – új szak alapítása esetén – képesítési követelményekrõl beszél, ezt kell a képzés kidolgozóinak elkészíteniük, és ez
kerül jóváhagyásra az akkreditáció során. A szakképzésben szakmai és vizsgakövetelményeket kell kidolgozni, ezt fogadja el és jelenteti meg a szakképesítésért felelõs szakminisztérium. Ehhez
csatlakozik az adott szakma központi programja, amely a képzés
beindításához szükséges komplett, részletesen kidolgozott dokumentum.
Mi a következõkben az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú
szakképzés esetében képzési programról beszélünk: ez körülbelül megfelel a felsõoktatás képesítési követelményeinek, illetve
a szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei, valamint központi
programja együttesének.

Figyelem!
Mit kell tartalmaznia a képzési programnak?
ß az új szakképesítés megnevezését (azt, ami majd az OKJ-ba
és a képesítést tanúsító bizonyítványba is kerül)
ß a képzési cél meghatározását
ß a szakképesítéssel betölthetõ foglalkozások körét, a legjellemzõbb munkaterület(ek) leírását (ugyanis a végzettségnek
nem feltétlenül egy ma létezõ foglalkozásra, hanem inkább
egy szakterületre való felkészítést kell jelentenie)
ß a szakképesítésre jellemzõ munkatevékenységeket (kompetenciákat), vagyis a konkrét szakmai követelményeket
ß a képzés egészére vonatkozó vizsgáztatási követelményeket,
illetve vizsgáztatási-értékelési rendet: hogyan valósul meg
a képzés egyes szakaszainak zárása, egymásra épülése
ß a záróvizsga (szakmai vizsga) típusát, tartalmát, eredményének kiszámítási módját
ß a képzés során elérhetõ, illetve elérendõ kreditpontok
mennyiségét, ezen belül különösen a szakirányú egyetemi-fõiskolai képzésbe beszámítható kreditértékeket (illetve az egyéb módon való beszámítás módjait)
ß a képzés moduljainak leírását
Minden egyes modulnál meg kell határozni:
ß a képzési-oktatási célt
ß a szakmai követelményeket
ß a tananyagtartalmat
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Figyelem! (folytatás)
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ß a modulok belsõ arányait (elméleti és gyakorlati órák, külön az elméletigényes órák)
ß a legfontosabb, nélkülözhetetlen szakirodalmi minimumot
ß a képzés tárgyi és személyi feltételeit (helyiség, eszköz,
mûszer, labor, csoportbontás)
ß az értékelés-számonkérés módját, illetve a vizsgakövetelményeket
ß az egyes modulok tervezett kreditértékeit

6
2.4 A modulrendszerrõl
E képzési forma bevezetésekor alapvetõ követelményként fogalmazódott meg az egyes képzési programok moduláris felépítése. Egy
ilyen „köztes szerepben” levõ képzési forma esetén, mint amilyen az
akkreditált felsõfokú szakképzés, különös jelentõsége van (és fõleg
lesz!) a modulrendszernek: e kétéves képzés befejezése után mindenki folytathatja majd tanulmányait – a sokirányúan „konvertibilis” modulok, illetve azok kreditértékeinek beszámításával – a felsõoktatás következõ szintjén, a fõiskolai-egyetemi alapképzésben.
De gondolnunk kell a szakképzésben való folytathatóságra is:
az akkreditált szakképzés egyes moduljai a tervek szerint
szintén modulárisan építkezõ „hagyományos” szakképzésben (adott esetben már néhány modul „hozzátanulásával” is)
újabb szakképesítéshez vezethetnek.
Különösen akkor jelenthet ez majd nagy elõnyt, ha a gazdasági
fejlõdés dinamikus megindulásával számottevõ igény jelentkezik
a már munkában állók továbbtanulása iránt. Az egyszer megszerzett modulértékek a késõbbiekben, a felnõttkori tanulásban is értékesíthetõk lehetnek.
Természetesen ehhez a leendõ modultartalmak sztenderdizálására, vagyis országosan egységesített, egyformán értelmezett,
megkívánt és „elszámolható” modultartalmak kialakítására van
szükség, aminek jelentõsége a jövõben a modularizált (s így egyre
több közös vagy közössé tehetõ modult tartalmazó) képzési programok elszaporodásával egyre nõ majd.
Az egyes képzési programok az akkreditált felsõfokú szakképzés
egyes programjaiban már ma is egységes követelmény szerinti
struktúrában, azaz három modulcsoportból épülnek fel.
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Alapismereti, képességfejlesztõ modulok
Ezek, ha nem is általánosan egységesek, de bizonyos, akár egymástól jelentõsen eltérõ szakképesítések esetében is azonos tartalmúak lesznek: például kommunikációs készségfejlesztés, vállalkozási alapismeretek.
Szakmai alapmodulok
Az adott szakképesítés megszerzéséhez általánosan kötelezõ modulok. Egyes azonos profilú – például mûszaki vagy gazdasági
orientációjú – szakmák esetében a modulok jelentõs része megegyezõ lehet. Egyes modulok viszont azonos szakterület esetén is
– egymástól például alszámokkal megkülönböztetve – más-más
terjedelmûek, illetve szintûek lehetnek. (Például másfajta marketingismeret kell a marketingmenedzsernek, mint az agrárvállalkozónak.)
Kiegészítõ (felzárkóztató, specializációs), választható modulok
E modulok közötti választásról vagy ezek programba való beépítésérõl meghatározott keretek között a képzést szervezõ intézmények dönthetnek, akár saját maguk is fogalmazhatnak meg –
a helyi igényeknek megfelelõen – modultartalmakat.
Itt mondjuk el, hogy az akkreditált felsõfokú szakképzés oktatási
formája eltérõ a felsõoktatási gyakorlattól. Itt a „központi”, vagyis (a választható modulok kivételével) országosan egységes képzési program inkább a középiskolához hasonló képzési formában
valósul meg:
· kötelezõ óralátogatás és
· év közbeni folyamatos számonkérés formájában.

2.5 A felsõoktatásba való beszámíthatóság
Az akkreditált felsõfokú szakképzés egyik lényegi meghatározója
az, hogy az ide sorolt képzési programok a felsõoktatásba megfelelõ módon beszámíthatóak legyenek.
A felsõoktatási törvény az akkreditált felsõfokú szakképzési program egyharmadában határozza meg azt a mennyiséget, ami szükséges a program engedélyezéséhez. Hozzá kell tennünk, hogy itt
a felsõoktatási alapképzésbe beszámítható minimálisan egyharmados értékrõl kell beszélnünk.
A törekvés ugyanis az, hogy a kétéves képzés után az, aki továbbtanul, úgy szerezhessen (felmentésekkel, illetve felzárkóztató modu-

Iskolavezetés 2000. november

B
2.8
7

Az oktatási rendszer

lokkal) diplomát, hogy képzési ideje egy évvel rövidüljön azokhoz
képest, akik eleve az alapképzésben kezdték tanulmányaikat.
Ha a felsõoktatásban általánossá válik a modul-, illetve kreditrendszer,
a hallgatók megfelelõ évfolyamokba való illesztése kevésbé jelent majd
problémát.
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A jelenlegi helyzetben azonban a felsõoktatási beszámíthatóság
követelménye komoly dilemma elé állíthatja az akkreditált felsõfokú szakképzési program készítõit (fõleg az egyetemi rendszerbe
való belépést illetõen). A „hagyományos” felsõoktatási alapképzés logikája egyáltalán nem kedvezõ a beszámíthatóság szempontjából: az egyetemi-fõiskolai szakok többsége ugyanis az elsõ
évfolyamokon erõs elméleti alapozást végez.
Például mûszaki egyetemeken matematika, orvosképzésben anatómia,
jogászképzésben római jog.

Ezzel szemben az akkreditált felsõfokú szakképzésbõl átvihetõ
kreditértékek nagy része – erõsen gyakorlatorientált, rövid ciklusú képzésrõl lévén szó – elsõsorban az alapképzés felsõ évfolyamain jelenthet beszámítást (vagyis felmentést), a képzés elején
nem, vagy csak kisebb mértékben. A fõiskolai beszámíthatóság
valószínûleg könnyebb, de ott viszont az vetõdhet fel (fõleg ha
a fõiskolai képzés is kellõen gyakorlatorientált), hogy szükség
van-e két, nagyon hasonló gyakorlati képzésre, amely esetleg
csupán a fõiskolai képzés (évveszteséggel járó) szakaszolását jelenti majd a gyakorlatban.
Az akkreditált felsõfokú szakképzési program készítõinek
tehát már a kezdeti szakaszban szembe kell nézniük ezzel
a kérdéssel, sõt nyilatkozatot kell tenniük (illetve beszerezniük) a beszámíthatóságról. Így teljesen világossá kell válnia,
hogy a szakképzési program mely moduljai, mely felsõoktatási alapképzési szakon, milyen mértékben lesznek beszámíthatók.
Természetesen egy adott program más-más szakon más-más
kreditértékkel lesz beszámítható. Egy-egy képzési program értékét – a modulok „konvertibilitása” szempontjából – nagyban növeli, ha a programkészítõk több egyetemtõl-fõiskolától, azok több
szakáról tudnak „befogadhatósági nyilatkozatot” beszerezni. De
a program akkreditációját csak olyan felsõoktatási intézmény kérheti, amely nyilatkozatban vállalja, hogy a tervezett akkreditált felsõfokú szakképzés felsõoktatási folytathatóságát saját intézményi keretei között biztosítani tudja.
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A fentiekhez hozzá kell azonban tenni, hogy itt csak elvi befogadásról van szó, vagyis az akkreditált felsõfokú képzést elvégzõk
nem kerülhetnek be automatikusan a felsõoktatásba, a felvételi
elõírások rájuk is érvényesek.

2.6 Új képzési program engedélyezése
Világosan meg kell különböztetni – a felsõoktatási szakalapítás-szakindítás mintájára – a képzési program engedélyezését
(akkreditálását) a program indításának engedélyezésétõl.
Elõször is lássuk tehát: hogyan kerül egy új képzési program jóváhagyásra és nyilvántartásba vételre?
Akkreditált felsõfokú szakképzést – mint késõbb látni fogjuk –
szakközépiskola is indíthat, de képzési program engedélyezését csak felsõoktatási intézmény kezdeményezheti. A kezdeményezõnek a szakképesítésért felelõs minisztériumba kell benyújtania elfogadásra a szakmai és vizsgáztatási követelményeket
is tartalmazó képzési programot, az elõbbiekben vázolt felépítésben és tartalommal.

Önkontroll!
A kérelemhez
o csatolni kell a gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek és testületek, kamarák, munkaügyi központok, esetleg
szakminisztériumok nyilatkozatát arról, hogy az új szakképesítésre munkaerõ-piaci igény van, a képzési koncepcióval, illetve struktúrával egyetértenek (természetesen nem
az összes fent említett szervezettõl kell nyilatkozat, ennek
lehetõsége és ésszerûsége képzési programonként más és
más),
o mellékelni kell a felsõoktatási beszámíthatóságot bizonyító dokumentumokat is.

A szakképesítésért felelõs minisztérium elsõsorban a szakmai és
vizsgáztatási követelményeket vizsgálja, és ennek során kamarai
egyeztetést, szakmai testületi állásfoglalást kérhet, valamint saját szakértõinek véleményét is kikérheti. Elõnyös és kívánatos,
hogy a szakminisztérium a kompetenciájába tartozó legautentikusabb testületek és szakemberek véleménye alapján alakítsa ki
állásfoglalását.
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A szakképesítésért felelõs miniszter az általa elfogadott képzési
programot véleményezés céljából megküldi a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) részére. A MAB az akkreditált felsõfokú
szakképzési programok vizsgálatára külön albizottságot hozott
létre.
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· Az egyes programokat elõször is az adott szakterületen tevékenykedõ szakemberek vizsgálják meg.
· A MAB az egyes programokról a szakértõk, az albizottság véleménye alapján, testületi ülésen alakítja ki állásfoglalását. Ez
az akkreditációs szakasz a felsõoktatásba való késõbbi befogadhatóság vizsgálatára hivatott.
· A MAB az általa elfogadásra javasolt képzési programot az
OKJ-ba történõ felvétel, valamint az elfogadott program rendeletben történõ megjelentetése céljából megküldi a szakképzésért felelõs miniszternek, akinek elõzetesen gondoskodnia kell
az Országos Szakképzési Tanács állásfoglalásának megszerzésérõl is.
Az engedélyezési eljárás a program megjelentetésével és nyilvántartásba vételével azonban nem ér véget, ugyanis a kész program
alapján csak az indíthat be képzést, aki végigjárta az indításengedélyezés folyamatát is.

2.7 A szakképzési programok indításának engedélyezése
Az eredeti jogi szabályozás a MAB illetékességébe helyezte annak
vizsgálatát, hogy a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak-e az
adott intézményben egy színvonalas, a felsõoktatásba is beszámítható képzéshez.
Ma a MAB szerepe annyiban érvényesül, hogy a felsõfokú intézmények periodikusan vissza-visszatérõ intézményi akkreditációi
során megvizsgálja, hogy az adott intézmény mely szakterületen
alkalmas felsõfokú (egyetemi-fõiskolai) képzésre. Amennyiben az
egyetem vagy a fõiskola olyan szakterületen (tudományterületen)
kíván akkreditált felsõfokú szakképzést szervezni, amelyre már
korábban akkreditációt szerzett, saját intézményi hatáskörben
dönthet e képzési programok indításáról. Vagyis a MAB nem
vesz részt esetenként az egyes képzési programok indításának
engedélyezésében, ez a hatáskör átkerült a felsõoktatási intézmény tanácsának az illetékességébe. Míg korábban az oktatási
miniszter adott indítási engedélyt, ma a miniszter (annak vizsgálata után, hogy mindenben törvényesen jártak-e el) csupán közzéteszi az intézményi tanács határozatát.
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A jelenlegi jogi szabályozás csak iskolarendszeren belül, csak felsõoktatási intézmények és szakközépiskolák számára engedélyezi az akkreditált felsõfokú képzés indítását.
A szakközépiskolák bekapcsolódási lehetõségei behatároltak
és a felsõoktatás mellé rendeltek, ugyanis a törvény szerint
a szakközépiskolák csak felsõoktatási intézménnyel kötött
megállapodás alapján szervezhetnek ilyen képzést. A felsõoktatási intézménynek garanciát kell vállalnia a szakközépiskolában folyó képzésért, együtt kell mûködnie az iskolával és
részt kell vállalnia a minõségbiztosításból is.
A szakközépiskolákban induló akkreditált felsõfokú szakképzést
annak a felsõoktatási intézménynek a tanácsa engedélyezi, amelyikkel a szakközépiskola megállapodást kötött.

2.8 Vizsgáztatás, finanszírozás
Az akkreditált felsõfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány kiadására – a szakképzési törvényben foglaltak szerint – a képzést
folytató intézmény jogosult. Akár felsõoktatási intézmény, akár
szakközépiskola fog tehát vizsgáztatni, mindkettõ ugyanolyan bizonyítványt ad ki. Az eltérés csak annyi, hogy a szakközépiskolában kiadott bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy a képzésre
mely felsõoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján került sor.
A finanszírozás és a tanulók jogállása viszont az intézménytípustól függõen különbözõ.
A felsõoktatási intézményben folyó képzés állami finanszírozása
ugyanis a Felsõoktatási és Tudományos Tanács (FTT) állásfoglalása alapján a felsõoktatásra, ezen belül az egyetemi-fõiskolai
hallgatókra vonatkozó normatívák alapján történik, tehát a képzésben részt vevõk hallgatói jogállást kapnak.
A szakközépiskolákban viszont a beiratkozottak tanulói jogállásban, a közoktatási és a szakképzési törvény alapján, az önkormányzatok, illetve a fenntartók útján kaphatnak támogatást.
Viszont mindkét intézménytípusban szervezhetõ – ha erre fizetõképes kereslet mutatkozik – „önköltséges”, illetve térítéses képzés. A képzés indításának engedélyeztetése állami támogatás hiányában is szükséges, mert csak így kaphatnak majd a végzettek
az állam által elismert bizonyítványt.
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3. A további fejlesztésre váró, nyitott kérdések
3.1 A képzés kettõs meghatározottsága
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Kezdetben komoly gondot jelentett, hogy a felsõoktatás képviselõinek egy meghatározó része – „akadémikusnak” mondható
szemléletébõl fakadóan – nem, vagy csak vonakodva vállalta fel
ezt a (kifejezetten gyakorlatorientáltnak tervezett) képzést. Ennek egyik eredménye, hogy a jogi szabályozás csak részben és ellentmondásosan építi be a felsõoktatási rendszerbe az akkreditált szakképzést: a felsõoktatás elsõ szintjeként elfogadja ugyan,
de anélkül, hogy ezt a szintet a felsõoktatáson belül meghatározott kimenettel lezárná.
A korábbi elképzelésekben „alapdiploma”, „szakfõiskolai végzettség” kiadása is szerepelt (az amerikai „associate degree” rendszer mintájára,
mely ott valóban a felsõoktatás elsõ szintjét jelenti: erre épül a bachelor
fokozat). E megoldással „tiszta” rendszer jött volna létre, kifejezetten
a felsõoktatáson belül, vagyis nem lett volna szükség a szakképzési
rendszer (annak engedélyezési-nyilvántartási rendszerének, apparátusának) ilyen mértékû beépítésére a folyamat egészébe. Így például a jelenlegi kétpólusú engedélyezés (szakminisztérium–MAB) egyetlen, egységes akkreditációs eljárásba lett volna sûríthetõ.

A jelenlegi akkreditációs, illetve engedélyezési rendszer – az egyszerûsítések ellenére – meglehetõsen bonyolult és aprólékos. Ez
abból fakad, hogy – sok-sok egyeztetés és kompromisszum eredményeként – gyakorlatilag kettõs engedélyezésrõl van szó: az új
képzési programoknak külön-külön át kell esniük mind a
szakképzés, mind a felsõoktatás engedélyezési folyamatán.
Az eddigi tapasztalatok szerint az engedélyezési eljárás elhúzódása jelent igazi gondot – a képzés kettõs meghatározottsága (a kétféle jogi szabályozás és finanszírozás ellenére) lényegében nem
jelent leküzdhetetlen akadályt a rendszer mûködésében, hiszen
mindkét lehetséges mûködési forma illeszkedik a saját (önmagában szervesen összeépítkezõ) képzési rendszeréhez.

3.2 A képzési programok túlburjánzása
A francia IUT-rendszer felvállalta, hogy nem egy szakmára vagy
munkakörre készít fel, hanem egy-egy szakterületen nyújt alapozást: konkrét szakmák és azok tartalmának állandó változása
közepette korszerû szolgáltatások vagy technológiai folyamatok
közvetlen irányítására. Nem kifejezetten e folyamatok elvégzésére (ez a szakmunkás szintje) és nem azok stratégiai tervezésére
(ez a mérnök szintje). A francia rendszerben összesen 23 szakirányban folyik képzés az IUT-ben – miközben a „hagyományos”

Iskolavezetés 2000. november

Az oktatási rendszer

szakképzési rendszer (így például a magyar technikusképzésnek
leginkább megfelelõ STS) is több száz önálló, konkrét, lehatárolt
szakmára készít fel. Az angol megoldás is hasonló.
A francia rendszerben mind a 23 szakirányban mûködik egy-egy
országos pedagógiai-szakmai bizottság, mely õrködik a rábízott
szakirány képzési programjának országosan egységes tartalma,
színvonala és korszerûsége felett. Gyakorlatilag e bizottságok
végzik el (szakterületenként) az akkreditációt: „felettük” már csupán az állami jóváhagyásnak és regisztrációnak kell megtörténnie.
A képzés eddigi tapasztalatai arra utalnak, hogy talán szerencsésebb lett volna e téren is átvenni a francia modellt.
Nálunk ugyanis mind a MAB, mind a szakminisztériumok minden egyes eléjük kerülõ képzési programot a maga egyediségében vizsgálnak meg és hagynak jóvá – anélkül hogy elemeznék
a már korábban jóváhagyott (vagy tervezett) hasonló programok
közös részelemeit; arra pedig még csak nem is gondolnak (erre
nincs is kompetenciájuk), hogy a már létezõ különbözõ programok közös elemeit összehangolják és „párhuzamosítsák” (vagyis:
sztenderdizálják).
Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy az elsõ két év alatt máris bekerült mintegy 30 képzési program az Országos Képzési Jegyzékbe, és mintegy 20 áll elõkészítés alatt. Egyre több program tartalmaz átfedéseket.
Például eddig jóváhagyásra került a vegyészmérnök-asszisztens, a vegyipari gépészmérnök-asszisztens, a vegyipari méréstechnológus és a különbözõ mérnökasszisztens szakképesítések egész sora. (Így például villamosmérnök-, energetikai mérnök-, gépipari mérnökasszisztens.) De
ezzel e folyamatnak nincs vége: az elõzõektõl függetlenül, teljesen újként jelentkezett akkreditációra a vegyészmérnök-szakasszisztens képzési program – újabb 4 szakiránnyal.
Hasonló burjánzás tapasztalható a szakmenedzser- és menedzserasszisztensi képzésekben is. Már eddig is mintegy 20 szakképesítés viseli nevében
a menedzser szót – mindegyik egyedi, külön-külön kidolgozott teljes programmal, és természetesen sok-sok átfedéssel.
Mit kezdjünk például akkor, amikor már van az OKJ-ban élelmiszeripari menedzser, jóváhagyás alatt áll a mezõgazdasági, az agrárkereskedelmi menedzserasszisztens képzési program – és jelentkezik egy új intézmény, aki kertészeti menedzserasszisztens képzésre kér engedélyt,
egy újabb programmal?

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a folyamat így tovább nem folytatható. Megoldást az egységes modulrendszer keretében megvalósítandó modulsztenderdizációs folyamat jelenthet. E rendszer kialakítása a közeljövõ feladata lesz.
Iskolavezetés 2000. november

B
2.8
13

Az oktatási rendszer

3.3 Szélesebb sávú alapozás – késõbbi specializáció
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További problémát jelent, hogy a hagyományos gondolkodás szellemében intézményeink a képzés végén kész szakembereket kívánnak kibocsátani. Az akkreditált felsõfokú szakképzésnek feltétlenül
követelménye az, hogy a végzettség azonnali munkába állást tegyen
lehetõvé. Azonban egyre kevésbé vállalhatja fel azt, hogy a különbözõ munkahelyek egyre sokrétûbb (és állandóan átalakuló) követelményeire is felkészítsen. (Ebbéli törekvést tükröz egyébként a jelenlegi sok-sok „leágazás” és a szakok túlburjánzása.)
Következetesebben kellene képviselni azt a törekvést, hogy ne
konkrét munkakörre, hanem egy-egy szakterületre, az ide
való belépésre készítsük fel a növendékeket. Egyre reménytelenebb vállalkozás egy rövid idejû (kétéves) képzés keretében eleget tenni a technológiai és szolgáltatási feladatok egyre nagyobb
és sokrétûbb követelményeinek.
A megoldást az jelentheti, ha a képzés szélesebb sávú alapozást nyújt – és épít a késõbbi (az adott munkahely és
munkakör követelményeinek leginkább megfelelõ) specializáció lehetõségeire.
Ehhez persze – a jelenleginél tudatosabban és összehangoltabban – ki kellene építeni a felnõttkori tanulás, a továbbképzés átfogó rendszerét, beleértve a felnõttkori tanulás sajátos, a jelenleginél szélesebb körû anyagi támogatásának rendszerét is.
A világ fejlettebb országai már eljutottak ennek felismeréséhez:
ezért terjed egyre inkább a tanuló társadalom, a lifelong learning
koncepciója. Magyarországon is megindultak a felnõttképzési
törvény elõkészületi munkálatai – ez reményt ad arra, hogy néhány éven belül jelentõs, az egész szakképzési rendszerre kiterjedõ változások induljanak el e téren is.

3.4 A gazdaság, a felhasználói szféra részvétele
Az akkreditált felsõfokú szakképzés szakítani akar azzal a felsõoktatásban nem ismeretlen gyakorlattal, hogy a képesítési követelményeket spekulatív úton maguk a tanárok fogalmazzák meg.
Felfogásunk szerint ebben – mint „megrendelõk – a végzett szakemberek leendõ foglalkoztatói, vagyis a gazdaság gyakorló képviselõi az illetékesek. Az egyes képzési programok modulstruktúrájának, illetve óratervének kialakítását messze meg kell hogy
elõzze az új szakképesítés alapjául szolgáló szakmai követelmények (kompetenciák) megfogalmazása.
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A gazdasági szféra részvételét, szerepét az akkreditált felsõfokú
képzésben elvileg a jelenlegi jogi szabályozás is megkívánja, de az
együttmûködés konkrét formáit nem szankcionálja.
Nem lenne szerencsés, ha a gazdaság részvétele leszûkülne, illetve leszûkülhetne a formális részvételre (például a tantervkészítést elõkészítõ értekezleten való passzív jelenlétre) vagy a munkáltatói és egyéb nyilatkozatok begyûjtésére. Meggondolandó az
a követelmény, hogy a képzések kapcsolatát a felhasználói szférával a képzõ intézmény munkáját segítõ tanácsadó testület biztosítsa, melynek tagjai a területen mûködõ, illetékes munkaadók, kamarák és egyéb meghívottak lehetnek.
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3.5 A modulsztenderdizáció
A „hagyományos” felsõoktatás deklarált autonómiájával szemben az akkreditált felsõfokú szakképzés programjait országosan
egységesen (vagyis „központilag” koordináltan) kell meghatározni és megvalósítani. Többrõl van szó, mint amit a MAB az
akkreditáció során megtehet (vagyis hogy országosan egységes
szempontok szerint értékel, minõsít).
Az akkreditált felsõfokú szakképzésben egyre kevésbé fogadható
el az, hogy egy felsõoktatási intézmény egy általa elképzelt szakképzést kitaláljon, elkészítse és akkreditáltassa képzési programként, függetlenül más intézmények elképzeléseitõl és más jóváhagyott hasonló programoktól.
Hiszen az államilag elismert szakképesítésnek (és a képesítés országos egyenértékûségének) éppen azt kell jelentenie, hogy egy
adott szakképesítési program nem csupán egy intézmény számára, hanem országosan kerül felhasználásra. Itt már nem csupán
az átfedések elkerülésérõl van szó (amit már korábban tárgyaltunk), hanem arról a követelményrõl is, hogy a képzési rendszer
átjárható, továbbépíthetõ, vagyis az egyszer megszerzett tudás
(és annak „tanúsítása”) késõbb, más képesítések megszerzéséhez is beszámítható legyen.
Megoldást egy olyan modulárisan építkezõ rendszer jelenthet,
melyben az egyes modultartalmakat országosan egységes elvek
szerint lehet kezelni, és különbözõ képzési programokba lehet
behelyettesíteni.
Az akkreditált felsõfokú szakképzés jelenlegi szabályozása a
modulok (programok) meghatározását és esetleges sztenderdizációját az adott képzési programot kidolgozó intézmény feladatává teszi (azzal, hogy e kritérium teljesítettségét a MAB vizsgálja az akkreditáció során). De nem biztos, hogy egy felsõoktatási
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intézmény (vagy a köré szervezõdött konzorcium) ambíciója kiterjed az országos koordinációra is. Lehet, hogy ellenérdekelt, rivális vagy más felfogású intézményeknek kellene együttmûködniük. Nem beszélve az európai sztenderdekrõl, melyeket lehet,
hogy egy-egy szakértõcsapat nem is ismer. Ezért felvetõdik, hogy
e munkához meg kellene teremteni a programkoordináció központi, intézményi hátterét. (Ennek lehetnének részei a szakterületenként létrehozott pedagógiai-szakmai bizottságok.)
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Itt említjük meg, hogy egyelõre megoldatlan a képzési programok
központi kezelésének, nyilvántartásának kérdése. Ez nem csak
adminisztrációs feladat: egy-egy képzési program vaskos kiadvány, melynek hozzáférhetõségét biztosítani kell (például az érdeklõdõknek kérésre – valószínûleg pénzért – meg kell küldeni).
Létre kellene hozni a sztenderdizált modulok tömegének
központi adatbankját (e-mail útján való hozzáférhetõségét)
is. E feladattal függ össze az a probléma, hogyan biztosítható az
elkészült programok franchise-védelme, a képzési program alkotóinak szerzõi joga? Erre is kellene központi, egységes megoldást
találni, miután az új programok már nem központi fejlesztési támogatásból készülnek.

3.6 A képzés módszereinek és struktúrájának továbbfejlesztése
A gazdaság várható fellendülésének óhatatlanul a képzési rendszerek felértékelõdéséhez és kiteljesedéséhez kell vezetnie.
Lehetetlen ugyanis széles körû technológiai, hatékonysági, minõségi megújulást remélni az emberi szektor – a tudástartalom,
a szürkeállomány – megújulása nélkül. Nem bízhatjuk ezt csupán az iskolákból frissen, korszerû tudással kikerülõk „szellemi
vérfrissítésére”: kikerülhetetlen lesz a munkában állók – vezetõk
és beosztottak – tudásának továbbfejlesztése. Vagyis egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia a jövõben a felnõttoktatásnak,
a munka melletti tanulásnak.
Egy olyan érzékeny képzési szektor, mint az akkreditált felsõfokú
szakképzés – mely eleve a technológiai megújulás motorja szeretne lenni, miként szerte Európában is az – nem hagyhatja ki adódó
expanziós és adaptációs lehetõségeit. Miután eleve új rendszerként épül ki, természetes alkotóeleme lehet sok olyan, itthon újnak számító jelenség, mely a hagyományos oktatási rendszerek
átalakításában sokkal nehezebben és lassabban érvényesülhet.
Így például a jövõben a modulokból szabadon összerakható
felnõttoktatás forradalmi (a jelenlegi felsõoktatási gyakorlatot
nagymértékben megújító) változást, fejlõdést hozhat. Több külföldi példa (például a dán Merkonom-Technonom, a francia
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CNAM) mutatja, milyen hatékony lehet egy olyan rendszer, ahol
a tanulni vágyók szabadon építik össze képzési moduljaikat – az
„építõszekrény elv” szerint – különbözõ formában (nappali, esti,
levelezõ vagy távoktatás) vagy intézményben (az egyes intézmények által meghirdetett más-más modulokat a hallgató a számára legmegfelelõbb helyrõl és idõbeosztásban gyûjtheti össze).
De említhetjük a gyakorlatba ágyazott új típusú „alternáló” vagy
„szendvics képzést” is. Egyre fontosabb, hogy a hallgatók (tanulók) a gazdaság, a gyakorlat konkrét problémáira keressék a választ, és azt a munkahely közegében, hosszabb, összefüggõ szakaszban vagy szakaszokban (így például a szakdolgozat írásának
idején, egy „gyakorló félév” keretében) találhassák meg, iskolai
és vállalati tutor segítsége mellett.
Feltétlenül itt kell szólnunk a távoktatásról is. E téren az elmúlt
években komoly szellemi és anyagi beruházás történt Magyarországon, de ez nem hozott igazi áttörést a hagyományos oktatási
formák keretében. Az elkövetkezõ években a távoktatás minden
bizonnyal a felnõttoktatással összefogva fog kibontakozni. (A fejlett nyugati országokban a távoktatásban tanulók mintegy 80%-a
felnõtt.) Ez az akkreditált felsõfokú szakképzésnek is további távlatokat nyithat.
Megfelelõ koordinációval, a képzõ intézmények összefogásával olyan, az ország egész területére kiterjedõ hálózat,
rendszer épülhet ki, mely egyes modulok (például távoktatásos formájának) egyszeri kidolgozásával a hatékony oktatási-tanulási lehetõség nagymértékû kiszélesítéséhez,
hozzáférhetõségéhez vezethet.
Ha a rendszer nyitott, akkor egyes elemei önmagukban is hozzáférhetõek és átszámíthatóak. Ehhez konzultációs központok – sõt az egységes elvek és követelmények szerint mûködõ vizsgabizottságok – hálózatára lesz szükség. Az így felálló országos rendszer az egyszer valahol
– bármely intézményben – megszerzett tudás sokféle irányban lehetséges és idõben is elnyújtott folytathatóságát minden további nélkül
lehetõvé tudja majd tenni Magyarország egész területén.

3.7 A minõségbiztosítási rendszer kiépítése
Az új típusú képzés beindításakor önként vetõdik fel, hogy itt már
eleve új, korszerû (és a felsõoktatás, illetve a szakképzés jelenlegi
gyakorlatánál teljesebb és hatékonyabb) formában kellene megoldani a minõségbiztosítás, a minõségellenõrzés rendszerét.
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E kérdéssel a maga teljességében kell foglalkozni, vagyis itt nem
csak az intézményi és programakkreditáció jelenlegi mûködésérõl vagy a vizsgaeredmények elemzésérõl van szó.
Újra kell gondolni, majd folyamatosan gondozni kell
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a tananyagfejlesztés és -karbantartás egész rendszerét,
a képzési folyamatok hatékonyságelemzését,
az egyes intézmények marketingtevékenységét,
a hallgatói „visszajelzõrendszert”,
a képzés „logisztikai” rendszerét (információk, tananyagok kiküldése, hallgatói teljesítmények begyûjtési és nyilvántartási
rendszere),
· a hallgatók pályakövetését.

4. A megújulás motorja?
Mint láthattuk, egy új képzési forma, az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés esetében visszaköszönnek az oktatási rendszer fejlesztésének más képzési formákban is jelentkezõ
nehézségei, problémái. A rendszer megálmodói mindvégig abban
gondolkodtak, hogy ez az új képzési forma a rendszerfejlesztés,
a megújulás egyik motorja, modellje lehet, és így a (jóval nehézkesebben módosítható) nagy rendszerek korszerûsítéséhez is segítséget nyújthat.
Ezzel szemben sokan úgy gondolták, hogy az akkreditált felsõfokú
szakképzés a hagyományos oktatás-nevelésben jelentkezõ problémák könnyített megoldására lesz alkalmas. (Például a felsõoktatás eltömegesedése mellett is megõrizhetõ lesz a hagyományos
akadémikus képzés a jelenlegi formájában és színvonalbeli követelményeivel, ha a gyengébbeket rövidebb idõ alatt, alacsonyabb
követelményeket támasztó formában vezetjük át a rendszeren.)
E két felfogás együtt, egymás mellett él. Mindkét felfogás érthetõ,
de gyakran csak egymás rovására érvényesíthetõ.
A rendszerben dolgozó oktatók, fejlesztõk és irányítók együttmunkálkodása – és végsõ soron az egymással is összefonódó
megújítási törekvések közül uralomra jutó tendenciák – fogják
majd együttesen meghatározni, hogy ez az új képzési forma valójában mennyit is ér, és mennyiben tudja majd szolgálni a gazdaság, a társadalom fejlõdését.
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2005: az érettségi új szerepkörben
Az érettségivizsga-szabályzat módosítása
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Juhász József

1
Generációk nõttek fel úgy, hogy a középiskola elvégzése után hetek alatt két vizsgát is le kellett tenniük: az érettségi után következett a felvételi. 2005-tõl az utóbbi lépcsõfok alapesetben elmarad: az érettségi egyben felvételi vizsgaként is szolgál majd.
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1. Jogszabályok
A témakörhöz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
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· 71/2003. (V. 27.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet módosításáról
· 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
· 2003. évi XXXVIII. törvény a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról
A közelmúltban tehát ismét olyan jogszabályi változások történtek, amelyek sok tekintetben jelentõs mértékben módosítják az
eddigi szabályozást, és új feladatokat rónak az érettségiztetõ iskolákra.

2. A közoktatási törvénynek az érettségi vizsgát
érintõ legfontosabb változásai
2.1 A felsõoktatási felvételi vizsga megszûnése
A közoktatási törvény a 9. § (8) bekezdésének módosítása során
alapvetõen megváltoztatta az érettségi vizsga és az ennek révén
kiadott érettségi bizonyítvány, valamint a felsõoktatási felvételi
eljárás és az ennek keretében eddig szervezett felvételi vizsga viszonyait, funkcióját.
„(8) Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és felsõoktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör
betöltésére, tevékeny folytatására jogosít. A felsõoktatási intézmény határozza meg, hogy a felvételhez az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból milyen szintû követelményekre épülõ vizsgát és vizsgaeredményeket kell teljesíteni. Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból
letett vizsga – az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint – megismételhetõ. A felsõoktatási intézmény a felvételi kérelem
elbírálásakor a középiskolai tanulmányok során kapott osztályzatokat
és a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeket – jogszabályban meghatározottak szerint – figyelembe veheti, illetve figyelembe
veszi.”

A módosítás megszünteti a felsõoktatási felvételi vizsgát
azzal, hogy kimondja, az egyetemekre, fõiskolákra történõ
felvétel alapja az érettségi vizsgán elért eredmény.
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A felsõoktatási intézmények maguk határozzák meg, hogy az adott
szakon, szakcsoportban a felvétel feltételeként milyen tantárgyakat és ezen tantárgyakból milyen vizsgaszinteket kívánnak meg.
Megjegyzendõ, hogy a felsõoktatási intézmények 2005-re vonatkozóan már döntöttek a kívánt érettségivizsga-tantárgyakról és vizsgaszintekrõl. Ezt közlemény formában tette közzé
az Oktatási Minisztérium 2003 áprilisában a honlapján, s jelentette meg az Oktatási Közlöny 2003. évi 12. számában, május
15-én a 2113. oldalon.
A leírtakkal áll összhangban a 2003. évi XXXVIII. törvénnyel módosított, a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 83. § (2),
valamint (6)–(7) bekezdése. A hivatkozott rendelkezések szerint:
„(2) Az érettségi bizonyítvány felsõoktatásba való felvételre jogosít. A felvételi kérelmek elfogadásáról a felsõoktatási intézmény az érettségi bizonyítvány és a (6)–(8) bekezdésben meghatározottak alapján dönt.
(6) A (2) és (4) bekezdéshez kapcsolódóan a felsõoktatási intézmények az
alapképzési szakok szakcsoportjait figyelembe véve szakterületenként
egységesen határozzák meg, hogy a felvételhez a jelentkezõknek az
érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból milyen szintû követelményekre épülõ érettségi vizsgát kell tenniük. A felsõoktatási intézmények a felvételi kérelem elbírálásakor továbbá figyelembe vehetik, illetve figyelembe veszik – jogszabályban meghatározottak szerint – a középiskolai
tanulmányok során kapott osztályzatokat, a sporteredményeket, valamint a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeket.
(7) Az egyetemi vagy fõiskolai szintû tanulmányokhoz szükséges különleges képesség vagy a megszerezhetõ szakképzettséggel betölthetõ munkakör sajátos alkalmazási feltételei miatt a felsõoktatási intézmény kormányrendeletben meghatározott módon alkalmassági vizsgát jogosult
tartani, amennyiben e képességrõl az érettségi vizsga keretében nem,
vagy nem megfelelõ módon lehet meggyõzõdni. Az intézmény köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmassági vizsgákat olyan idõpontban tartsa
meg, mely a jelentkezõk számára lehetõvé teszi, hogy élhessenek a (6) bekezdésben biztosított jogukkal.”

Egyértelmû tehát, hogy a felsõoktatási felvétel elegendõ feltétele
alapvetõen a sikeres érettségi, és újabb felvételi vizsgára nincs
szükség.
Ugyanakkor szerepel a törvényben
· az, hogy bizonyos pluszteljesítményeket (középiskolai tanulmányok során kapott osztályzatokat, sporteredményeket, tanulmányiverseny-eredményeket) a felsõoktatási intézmény a felvételi eljárás során honorál, továbbá
· az, hogy abban az esetben, ha a felsõfokú tanulmányokhoz különleges képességre, szakértelemre van szükség, amelyrõl az
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érettségi vizsga során nem, vagy nem megfelelõ módon lehet
meggyõzõdni, a felsõoktatási intézmény jogosult alkalmassági
vizsgát tartani. Jellemzõen a mûvészeti irányultságú képzések tartoznak ebbe a körbe. Az alkalmassági vizsga során a felsõoktatási intézmény „alkalmas” vagy „nem alkalmas” minõsítéssel dönthet a jelentkezõ kérelmérõl.
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2.2 A helyi tanterv és az érettségi vizsga
A közoktatási törvény újrafogalmazza a 48. § b) pontját, azaz azt,
hogy az iskola helyi tantervének milyen elemeket, részeket kell
tartalmaznia. A felsorolás új elemmel egészül ki, eszerint az iskola helyi tantervének tartalmaznia kell a középszintû érettségi vizsga témaköreit.
A középiskolai nevelés-oktatás egyik legfõbb feladata az érettségi
vizsgára történõ felkészítés. A felkészítés a helyi tantervek, továbbá az általános és részletes érettségivizsga-követelmények
alapján folyik. A tananyag könnyebb elsajátítása, az ismeretek
hatékonyabb rögzítése és az érettségire történõ eredményesebb
felkészülés érdekében célszerû – és a törvényben megfogalmazott
követelmény –, hogy jelöljék meg, emeljék ki a tananyag témaköreibõl azokat, amelyek az érettségi vizsgán önálló témakörként, vagy más témakör részeként az érettségi vizsga tanulmányi követelményét képezik.

2.3 Elektronikus „nyomtatványok”
A közoktatási törvény 72. § (2) bekezdésének módosítása
az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítésérõl kiállított bizonyítvány kivételével lehetõvé teszi a különféle
iskolai nyomtatványok elektronikus úton történõ elkészítését és tárolását.
Természetesen az Oktatási Minisztérium jóváhagyási körébe tartozó nyomtatványok esetében az ilyen iratkezelést a minisztérium
által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával lehet
megvalósítani.
Ez azt jelenti, hogy az érettségi iratai közül elektronikusan lehet
elõállítani és tárolni
· az érettségi vizsgára történõ jelentkezést,
· a különbözõ jegyzõkönyveket,
· osztályozóíveket,
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· tételigénylõ lapokat,
· törzslapokat és
· törzslapkivonatokat.
A két utóbbi okmány tekintetében azonban figyelembe kell venni
az említett bekezdés záró mondatát, mely szerint: „A bizonyítvány
kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt azonban nyomtatott
formában is elõ kell állítani, és meg kell õrizni.” A törzslap és törzslapkivonat ebbe a körbe tartozik.

2.4 Az OKÉV szerepének bõvülése
A közoktatási törvény 101. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki. Ez
a bekezdés az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
számára – amely szerv egyébként több új hatósági jogkört kapott,
s lényegesen kibõvültek jogosítványai és feladatai az iskolák mûködésének ellenõrzése tekintetében – az Országos szakértõi és
vizsgáztatási névjegyzék gondozása mellett megteremtette a lehetõséget arra, hogy bejelentés alapján, határozattal törölje az
Országos vizsgáztatási névjegyzékbõl, illetve az Országos szakértõi névjegyzékbõl azokat a vizsgaelnököket, szakértõket, akik feladatukat nem megfelelõen látták el.

2.5 Az alternatív iskolák és az érettségi
A törvény a 131. §-ban új elemként szabályozza az alternatív iskolák létesítésének, mûködésének legfontosabb szabályait. Az
(1) bekezdés b) pontja rendelkezik úgy, hogy az alternatív iskolai
kerettantervben lehet meghatározni az általános szabályoktól eltérõ, sajátos, az adott iskolában folyó felkészítést az állami vizsgákra, beleértve az érettségi vizsgát is. Fontos hangsúlyozni,
hogy – bár a felkészülés módja eltérhet az általános szabályoktól
– az érettségi vizsga követelményei mindenben megfelelnek, és
a lebonyolítás minden tekintetben a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelettel kiadott érettségivizsga-szabályzat rendelkezései
alapján történik.

3. Az érettségivizsga-szabályzat módosítása
3.1 Felkészítés az érettségi vizsgára
A kétszintû érettségi vizsga elõkészítését, megszervezését, lebonyolítását érintõ változások szerepelnek az érettségivizsgaszabályzat módosított 4. §-ában és kiegészített 5. §-ában.
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4. §. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.
(VI. 13.) kormányrendelet 4. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A középiskolának a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon a kötelezõ vizsgatantárgyakból biztosítania kell, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintû, mind az emelt szintû érettségi vizsgára fel
tudjon készülni.
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(3) A kötelezõ érettségivizsga-tantárgyakon kívül a középiskola a helyi
tantervében határozza meg, hogy mely további – legalább két – tantárgyból teszi lehetõvé az emelt szintû érettségi vizsgára történõ felkészítést.
E döntéséhez kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét. Az emelt
szintre történõ felkészítés mellett a kötelezõ érettségivizsga-tantárgyakon kívül legalább három tantárgyból lehetõvé kell tenni a középszintû
vizsgára történõ felkészülést. E bekezdés alkalmazásában az idegen
nyelv tantárgyak egy tantárgynak minõsülnek.
(4) A középiskolák az emelt szintû érettségi vizsgára történõ felkészítés feladatait egymás közötti megállapodás alapján közösen is megoldhatják.”

A rendelet a következõ, 5. §-sal egészül ki:
5. § (1) Tanulói igény esetén az iskola köteles megszervezni a középszintû érettségi vizsgát minden olyan tantárgyból, amely a helyi tantervében
szerepel.
(2) Tanulói igény esetén az iskola köteles fogadni az emelt szintû érettségi vizsgára történõ jelentkezést minden olyan tantárgyból, amely a helyi tantervében szerepel.”

A rendelet 12. §-ának új elsõ bekezdése egyértelmûvé teszi, hogy
a tanuló milyen tanulmányok alapján tehet valamely tantárgyból
érettségi vizsgát:
A 12. § (1) bekezdés helyébe a következõ bekezdés lép:
„(1) Érettségi vizsga abból a tantárgyból tehetõ, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkezõ
teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.”

A vizsga elõkészítését szolgáló új rendelkezések alapján nyilvánvaló, hogy a négy kötelezõ érettségi tantárgyból, tehát a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen
nyelv tantárgyakból (ezen belül az idegen nyelv többféle is lehet)
és még legalább két tantárgyból kell az emelt szintû érettségire történõ felkészítést biztosítani. Azt, hogy melyik a további két tantárgy, a helyi tanterv tartalmazza, így a középiskola pedagógiai programjából a tanuló már beiratkozáskor tudhatja,
mely választható tárgyakból nyújt az adott iskola a 11–12. évfolyamon emelt szintû felkészítést.
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A négy kötelezõ érettségi tantárgyból természetesen biztosítani kell a középszintû vizsgára történõ felkészítést is,
és emellett még további három tantárgyból kell ezt a lehetõséget megadni a tanulók számára.
Az iskolák az emelt szintû érettségi vizsgára történõ felkészítést
egymás közötti megállapodás keretében is megoldhatják. Elsõsorban az idegen nyelvek, továbbá a választható tantárgyak esetében van erre reális esély.
Az iskolának a heti óraszám megtartásával kell biztosítani mindkét szinten az érettségi vizsgára történõ felkészülést. A tanulók
heti kötelezõ és választott tanóráinak száma a közoktatási törvény 52. §-a, valamint a kerettantervi rendelet 8. §-a szerint a 11.
és a 12. évfolyamon maximum heti 33 óra (30 kötelezõ + 3 választott) lehet.
A középszintû felkészítés óraszáma legalább 138 óra (két
éven keresztül heti 2 óra), az emelt szintûé pedig legalább
276 óra.
Amennyiben a tantárgy „alapóraszáma” az ajánlott kerettantervi
rendeletben és a helyi tantervben több mint 138 óra, akkor ehhez
viszonyítottan kell plusz 138 órában tanítani az emelt szintre történõ felkészítés során a tantárgyat.
Meg kell jegyezni, hogy a közoktatási törvény 2002. évi XXI. számú törvénnyel történt módosítása eltörölte a kerettantervi rendelet óraszámainak kötelezõségét, az egyes tantárgyak „alapóraszámát” az iskola – helyi tantervében – maga határozza
meg. Irányadónak célszerû azonban a kerettantervi rendeletben
feltüntetett óraszámokhoz igazodni.
A felkészítés és felkészülés szempontjából lényeges tudni, hogy
ha egy tanuló jelentkezik emelt szintû felkészítésre egy tantárgyból, akkor kötelezõ lesz-e neki majd abból a tárgyból emelt szinten érettségiznie, illetõleg ahhoz, hogy emelt szinten érettségizzen a tanuló, kell-e elõtte emelt szintû képzésre járnia?
Az emelt szintû felkészítés biztosítása az iskola kötelezettsége,
mégpedig a kötelezõ érettségi tárgyakból és még két tantárgyból.
A választás a tanuló lehetõsége. Korlátot csak a heti 33 felvehetõ
tanítási óra jelent. Ha a tanuló a 10. évfolyam során valamely
tantárgyból közép- vagy emelt szintû felkészülést választott, akkor a 11. évfolyam végén válthat tantárgyat, amennyiben az érdeklõdése megváltozott.
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Az emelt szintû vizsgára jelentkezés azonban nem függ
a felkészítéstõl, a tanuló a négy kötelezõ és egy szabadon
választott tárgy közül abból a tárgyból tesz emelt szintû
(és középszintû) vizsgát, amelyikbõl akar.
A felkészítésen való részvétel és a vizsgára jelentkezés között tehát egyik irányban sincs összefüggés.
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A négy kötelezõ tantárgy mindenki számára kötelezõ. Az
ötödik tantárgyat szabadon választja meg a tanuló, de csak
az általa tanult tantárgyak körébõl.
Ezért nem lehet például szakközépiskolai szakmai elõkészítõ
közgazdaságtan tantárgyból gimnáziumban érettségizni. Azonban a gimnáziumi tanulónak is van lehetõsége arra, hogy szakközépiskolában vendégtanulóként szakmai elõkészítõ tantárgyat
tanuljon, s ebbõl ott hatodik tantárgyként érettségi vizsgát tegyen. („Gimnázium és szakközépiskola” iskolatípus, többcélú intézmény esetén persze sokkal egyszerûbb a megvalósítás, hiszen
helyben van a tanulás lehetõsége.)

3.2 Iskolarendszerû felnõttoktatás
Az iskolarendszerû felnõttoktatásban, az esti, a levelezõ tagozaton, vagy a távoktatásban a leírtaktól eltérõen kell értelmezni
a felkészítést és a felkészülést szolgáló óraszámokat.
Az iskolarendszerû felnõttoktatás a közoktatási törvény szerint
többféle munkarend szerint folyhat. Amennyiben esti, levelezõ vagy
egyéb (például távoktatási) munkarendet alkalmaznak, nyilvánvaló, hogy nem lehet teljesíteni a kerettantervi rendeletben, illetve az
érettségivizsga-szabályzatban a középszintû és emelt szintû vizsgára történõ felkészítés óraszámait. Ugyanakkor az iskola pedagógiai programjába be kell építeni az érettségi követelményeit is,
ugyanis a felnõttoktatás érettségi vizsgáján is a nappali rendszerû oktatás érettségi követelményeit kell teljesíteni. Célszerû természetesen az esti vagy levelezõ oktatás során az esetleges
emelt szintû felkészítéshez magasabb óraszámokat biztosítani.

3.3 A tanulók teljesítménye értékelésének szabályai
Az érettségi vizsgán történõ osztályozás, értékelés és az érettségi
bizonyítványban feltüntetett eredmények jelentõsen változtak
a kormányrendelet módosítása során.
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Ebbõl következõen jelentõsen módosultak a rendelet 41. §-ának
szabályai az alábbiak szerint:
6. § (1) Az R. 41. §-a (2) bekezdésének elsõ két mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban
történõ kifejezésével minõsíteni kell. Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészbõl áll, a vizsgázónak minden vizsgarészbõl legalább tíz százalékot
kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot
kapjon.”
(2) Az R. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Középszintû érettségi vizsga esetén az elérhetõ pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történõ kifejezése a következõ:
a) 80–100% elérése esetén jeles (5),
b) 60–79% elérése esetén jó (4),
c) 40–59% elérése esetén közepes (3),
d) 20–39% elérése esetén elégséges (2),
e) 0–19% elérése esetén elégtelen (1).”
(3) Az R. 41. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4)
és (5) bekezdés számozása (5) és (6) bekezdésre változik:
„(4) Emelt szintû érettségi vizsga esetén az elérhetõ pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történõ kifejezése a következõ:
a) 60–100% elérése esetén jeles (5),
b) 47–59% elérése esetén jó (4),
c) 33–46% elérése esetén közepes (3),
d) 20–32% elérése esetén elégséges (2),
e) 0–19% elérése esetén elégtelen (1).”
(4) Az R. 41. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kétszintû érettségi vizsga bevezetése elõtt tett tantárgyi érettségi
vizsga a kétszintû rendszerben középszinten tett érettségi vizsgának minõsül, és az érdemjegyek a következõ százalékos teljesítésnek felelnek meg:
a) jeles (5) 100%,
b) jó (4) 79%,
c) közepes (3) 59%,
d) elégséges (2) 39%.”
7. § (1) Az R. 45. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az érettségi bizonyítványban fel kell tüntetni)
„b) a vizsgatárgyak szintjét, százalékos teljesítését, osztályzatát, illetve,
ha a vizsgatárgy több vizsgarészbõl áll, az egyes vizsgarészek százalékos
teljesítését.”
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(2) Az R. 45. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvbõl, illetve a nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvbõl
emelt szintû érettségi vizsgát tett, és
a) legalább 60%-ot ért el, középfokú »C« típusú,
b) 40–59% elérése esetén alapfokú »C« típusú
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államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratnak
minõsül.”
8. §. Az R. 54. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép, és a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (4)
bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:
„(1) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha

– nemzeti, etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyból emelt szinten legalább 60%-ot ért el, és

– nemzeti, etnikai kisebbségi nyelven legalább még két tantárgyból legalább középszintû, sikeres vizsgát tett, felsõfokú »C« típusú államilag
elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratnak minõsül.
(2) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha

– nemzeti, etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyból emelt szinten 20–59%-ot vagy középszinten legalább 80%-ot ért el, és

– nemzeti, etnikai kisebbségi nyelven legalább még két tantárgyból sikeres, legalább középszintû vizsgát tett, középfokú »C« típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratnak
minõsül.
(3) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha

– nemzeti, etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyból középszinten legalább 60%-ot ért el, és

– nemzetiségi, etnikai kisebbségi nyelven legalább még két tantárgyból
sikeres, legalább középszintû vizsgát tett,
alapfokú »C« típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratnak minõsül.
(4) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha

– idegen nyelvbõl emelt szinten legalább 60%-ot ért el, és
– egy másik tantárgyból célnyelven, legalább középszinten, legalább jó
(4) osztályzatot szerzett, továbbá

– egy harmadik tantárgyból célnyelven legalább középszintû, sikeres
vizsgát tett,
felsõfokú »C« típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
egyenértékû okiratnak minõsül.”
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9. § (1) Az R. 61. §-a (10) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A vizsgázó tudását 2004-ig jeles (5) osztályzattal; 2005-ben legalább
középfokú »C« típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékû okirat esetén emelt szintû jeles (5) osztályzattal, és
amennyiben ez a bizonyítványban szerepel, a teljesítés százalékában
kell feltüntetni.”

Az államilag elismert nyelvvizsga 2005-ben váltja ki utoljára az
idegen nyelvi érettségit. Tudni kell azonban, hogy államilag elismert nyelvvizsgával már 2005-ben sem lehet bejutni nyelvszakosként a Bölcsész–2 szakcsoportba tartozó szakokra a felsõoktatásba, ez esetben is le kell tennie az idegen nyelv szakra
jelentkezõnek az emelt szintû érettségi vizsgát az adott nyelvbõl.
Minden egyéb esetben – utoljára 2005-ben – a legalább középfokú
„C” típusú államilag elismert egynyelvû vagy kétnyelvû bizonyítvány emelt szintû jelesnek számít az érettségi bizonyítványban.
2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi
eredménybe, minden tanulónak legalább egy idegen nyelvbõl kötelezõ érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt
szinten. A jól sikerült emelt szintû idegen nyelvi érettségivel 2005-tõl kezdve ingyenesen lehet állami nyelvvizsgához jutni.
Fontos változás lesz az, hogy az emelt szintû idegen nyelvi érettségi államilag elismert nyelvvizsgának számít, 60% fölött középfokú, 40–59% között pedig alapfokú „C” típusúnak. Nem
határozzuk meg, hogy ez az egyenértékûség az egynyelvû vagy
a kétnyelvû államilag elismert nyelvvizsgához kötõdik-e, mivel
feltételezzük, hogy EU-csatlakozásunkkal átértékelõdik a nyelvvizsgák rendszere, legalábbis az egynyelvû és kétnyelvû vizsgák
viszonylatában.
A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nyelvoktató programban szereplõ nemzetiségi nyelv, valamint a kétnyelvû oktatásban tett nyelvi
érettségik nyelvvizsga-egyenértékûsége is megváltozott a módosított vizsgaszabályzatban, ezt az érintett iskolák, tanulóik és szüleik
megismerhetik.
Megváltozik az elégséges határa: mind közép-, mind emelt
szinten 20%-os teljesítmény esetén a tanuló már „átment”,
feltéve, ha minden egyes vizsgarészen (például írásbelin és
szóbelin egyaránt) eléri a 10%-os teljesítményt.
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Támogatni szeretnénk azt, hogy – a rosszabb minõsítés veszélye
nélkül – minél többen merjenek emelt szintû vizsgára jelentkezni
egy-egy tantárgyból, ezért a százalékok és az érdemjegyek megfeleltetését úgy módosítjuk, hogy ugyanaz a százalék emelt szinten
jobb jegyet jelentsen. Például: a fizika 62 százalékos vizsgaeredmény középszinten jó (4) osztályzatot jelent, de emelt szinten
ugyanez a 62 százalék már jelest (5) ér. A pontos megfeleltetéseket a módosított 100/1997-es kormányrendelet vizsgaszabályzata tartalmazza.
Minden vizsgatárgyra egységesen igaz az, hogy a jeles alsó
határa középszinten 80%, emelt szinten 60%!
Mint látható, a vizsgateljesítmény az érettségi bizonyítványban
százalékos eredményként is megjelenik.
Például ez kerül be a bizonyítványba: fizika emelt szint, 62%, jeles (5).

4. Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái
A 2002 decemberében ismertetett tantárgyi jegyzékhez képest jelentõs mértékben változtak a központi követelmények alapján
a választható érettségi tantárgyak.
A közismereti tantárgyak sora kibõvült az „Ember és társadalomismeret, etika”, valamint a „Célnyelvi civilizáció” tantárgyakkal. A választható szakmai elõkészítõ tantárgyaknál még
nagyobb a változás, és teljesen újként jelent meg a mûvészeti
tantárgyak csoportja, amely hat tantárggyal bõvítette a választható tantárgyak körét. A vizsgatantárgyak módosított listáját
a melléklet tartalmazza.

5. Az érettségi és felvételi vizsga viszonya
A közoktatási törvény és a felsõoktatási törvény módosulása
kapcsán már foglalkoztunk azzal, hogy 2005-tõl megszûnik a felvételi vizsga, kizárólag a mûvészeti és testkulturális felsõoktatásban marad meg a felvételi jelentkezés elbírálására a gyakorlati
vizsga. Az intézmények az eddig megszokott módon szervezhetnek ugyan alkalmassági vizsgát (például tanítóképzés vagy építész szakok), de erre felvételi szempontból pontot nem adhatnak,
csak „alkalmas” – „nem alkalmas” minõsítéssel illethetik.
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Ha tehát valaki építészmérnök szeretne lenni, továbbá hozott pontja és
szerzett pontja alapján jó helyezést érne el a felvételi sorrendben, de
a rajz alkalmassági vizsgán nem felel meg, akkor az egyetem vagy a fõiskola nem veszi fel.

A felvételi pontszám számításában a következõ fontos változások
várhatók, amelyeket a 2003 õszén megjelenõ, módosított kormányrendelet fog rögzíteni:
A hozott pont [az utolsó két tanév végi osztályzat öt tantárgyból
(max. 50 pont) + érettségi vizsga átlaga × 2] rendszere megmarad,
ez a 120 pont elsõ 60 pontja, de 2005-tõl nem lehetséges ennek
a kettõzésével felvételi összpontszámot számítani.
A szerzett pontokat (a második 60 pontot a 120-ból) nem a felvételi vizsga eredményébõl számítják, mint jelenleg, hanem
az adott tantárgy(ak) érettségi eredményébõl. Az, hogy mely
szakokon, szakcsoportokban mely tárgyakból, milyen szinten tett
érettségi vizsga a számítás alapja, megjelent az Oktatási Közlönyben, de 2002. április közepe óta megtalálható az OM-honlap (közoktatás) érettségi vizsga fejezetében, ugyanazon honlap felsõoktatás fejezetében, valamint a www.felvi.hu honlapon is.
Ezzel kapcsolatban a 2005. évre már tudható, hogy minden
szakcsoportban – az oktatásban legelterjedtebb idegen nyelveket
tömörítõ Bölcsész–2 szakcsoport kivételével – a középszintû tantárgyi érettségi vizsga elegendõ a felvételhez, ebbõl számítható
a szerzett pont.
A felvételi eljárásban a lehetséges 120 ponton felül várhatóan
5–10 – az elért érettségi osztályzattól függetlenül ugyanannyi és
mindegyik szakcsoportban egyforma mennyiségû – többletpontot érhet el az a tanuló, aki emelt szinten tesz sikeres vizsgát az
adott tantárgyból, noha a szakcsoportos elõírás csak középszintet határoz meg a bejutás feltételeként. A többletpont mértékét
a felvételi kormányrendelet várhatóan nyáron megjelenõ módosítása fogja tartalmazni.
Ha valakinek a hozott pontszáma alacsony, de érettségivizsga-eredménye a szakcsoport által elõírt tárgy(ak)ból jól sikerült, akkor lehetséges számára a szerzett pont kettõzése.
A számítás automatikusan azt az eredményt veszi figyelembe,
ami a tanuló számára elõnyösebb.
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6. Informatika érettségi, ECDL-vizsga
2005-tõl kezdve az a tanuló, aki akár középszinten, akár
emelt szinten jelesre érettségizik informatikából, ilyen
irányú igénye esetén megkapja az ECDL-bizonyítványt is.

B
2.9
14

A beszámítás fordítva – hasonlóan a nyelvvizsgáknál elmondottakhoz – nem mûködik, azaz korábban letett ECDL-vizsga nem
váltja ki az informatika érettségi vizsgát.

7. Egyéb változások
7.1 Érettségivizsga-bizottság
A rendelet módosítása érinti az érettségivizsga-bizottság mûködését.
A rendelet 13. §-a (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Jegyzõi feladatokkal középszintû szóbeli érettségi vizsgán vizsgáztató
tanár is megbízható, amennyiben a vizsga lebonyolítása során mindkét
funkciót maradéktalanul el tudja látni.”

Az érettségi vizsgán a jegyzõi feladatokat a hagyományoknak
megfelelõen sok esetben az osztályfõnökök látták el. Ha azonban
az osztályfõnök vagy bármely szaktanár egyben kérdezõ tanári
feladatot is ellátott, nem kaphatott megbízást jegyzõi feladatok
ellátására. A módosítás ezt a problémát oldja meg. Természetesen nagyon fontos, hogy a két funkciót valóban maradéktalanul
lássa el a megbízott, illetve a megbízás és mûködés során világossá kell tenni, hogy mi a feladata egyik, illetve másik funkciójában
a megbízottnak.
A hatályos érettségivizsga-szabályzatban nem volt egyértelmû,
hogy az emelt szintû érettségi vizsga tantárgyi bizottságának
elnöke ki lehet. Ezt teszi egyértelmûvé a rendelet 17/A §-a (2) bekezdésének alábbi új utolsó mondata:
„A tantárgyi bizottság elnöke az lehet, aki megfelel a bizottsági tagra
megállapított feltételeknek, és szerepel az Országos vizsgáztatási névjegyzékben.”

7.2 A részletes vizsgakövetelmények
Az érettségi vizsga szabályzatának módosulása mellett módosultak az egyes vizsgatantárgyak részletes vizsgakövetelményei is.
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A 14/2003. (V. 27.) OM-rendelettel kiadott, s a 40/2002. (V. 24.)
OM-rendelet módosításáról szóló, a módosult vizsgakövetelményeket tartalmazó rendelet teljes szövege megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján, illetve a Magyar Közlöny 2003. évi
57. számának II. kötetében. A több száz oldalas anyag bemutatása nem feladata ennek az ismertetésnek, néhány fõ vonást azonban érdemes róla elmondani.
· A módosított rendelet csökkentette az érettségivizsga-követelményeket. Általánosságban a mértéke a középszintû vizsgán
mintegy tíz-, az emelt szintû vizsgán mintegy húszszázalékos.
· A követelmények megfogalmazásában az eddigieknél is következetesebben érvényesül az az elv, hogy mérsékelni kell a vizsgáztatás során a lexikális ismeretek számonkérését, nagyobb
hangsúlyt kell helyezni a gondolkodási képesség, az ismeretek
alkalmazása képességének mérésére.

Melléklet
Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái
A tantárgy
neve

A vizsga formája
középszinten
emelt szinten
1. Magyar nyelv írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
Kötelezõ
tantárgyak és irodalom
2. Nemzetiségi írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
nyelv és irodalom/nemzetiségi nyelv
3. Történelem
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
4. Matematika írásbeli
–
írásbeli
szóbeli
5. Élõ idegen
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
nyelv/latin
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
Választható 1. Élõ idegen
közismereti nyelv
tantárgyak 2. Fizika
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
3. Kémia
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
4. Biológia
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
5. Földrajz
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
6. Ének-zene
gyakorlati, szóbeli
gyakorlati, szóbeli
írásbeli
írásbeli
7. Rajz és vizu- írásbeli
gyakorlati írásbeli
szóbeli
ális kultúra
vagy
gyakorlati
8. Informatika gyakorlati szóbeli
gyakorlati szóbeli
9. Testnevelés gyakorlati szóbeli
gyakorlati szóbeli
10. Filozófia
–
szóbeli
írásbeli
szóbeli
11. Hittan
–
szóbeli
írásbeli
szóbeli
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A tantárgy
neve
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12. Természettudomány
13. Latin
14. Emberismeret és etika
15. Társadalomismeret
16. Ember- és
társadalomismeret, etika
17. Dráma
18. Mozgóképés médiaismeret
19. Nemzetiségi
(kisebbségi)
népismeret
20. Célnyelvi
civilizáció
Választható 1. Egészségügyi alapismeszakmai
retek
elõkészítõ
tantárgyak 2. Szociális
alapismeretek
3. Oktatási
alapismeretek
4. Mûvelõdési
és kommunikációs alapismeretek
5. Gépészeti
alapismeretek
6. Elektronikai
alapismeretek
7. Informatikai
alapismeretek
8. Vegyipari
alapismeretek
9. Építészeti és
építési alapismeretek
10. Könnyûipari alapismeretek
11. Faipari
alapismeretek
12. Nyomdaipari alapismeretek
13. Közlekedési
alapismeretek

A vizsga formája
középszinten
emelt szinten
írásbeli
szóbeli
–
–
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli

írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

gyakorlati

szóbeli

írásbeli

írásbeli

projekt

írásbeli

szóbeli

írásbeli,
projekt
írásbeli

gyakorlati,
szóbeli
szóbeli
szóbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli,
gyakorlati

írásbeli

szóbeli,
gyakorlati

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli/
gyakorlati
szóbeli

írásbeli

szóbeli/
gyakorlati
szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

–
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A tantárgy
neve

Mûvészeti
tantárgyak

14. Környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek
15. Közgazdasági alapismeretek
16. Ügyviteli
alapismeretek
17. Közgazdaság-marketing
alapismeretek
18. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek
19. Rendészeti
alapismeretek
20. Mezõgazdasági alapismeretek
21. Élelmiszeripari alapismeretek
1. Ábrázoló
geometria
2. Népmûvészet
3. A magyar
népzene alapjai
4. Hangtani és
akusztikai ismeretek
5. Hangkultúra
6. Mûvészettörténet

A vizsga formája
középszinten
emelt szinten
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli
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írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

17

írásbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli,
gyakorlati
szóbeli

írásbeli

szóbeli,
gyakorlati
szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

–

–
–

szóbeli
szóbeli

–

szóbeli

–
–

szóbeli
szóbeli

írásbeli
–
írásbeli
–

írásbeli
–

–
szóbeli
szóbeli
–

szóbeli
szóbeli
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:

B
2.9
18

*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Alapítva 1998-ben
A nem állami, nem helyi önkormányzati
intézmények státusza
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Dr. Kisida Erzsébet

1
A rendszerváltás óta eltelt néhány év alatt több száz alapítványi,
magániskola és -óvoda, vagy egyházi alapítású nevelési-oktatási
intézmény kezdte meg működését. Az alapításukat és működésüket szabályozó előírásokat utoljára az elmúlt év végén módosították.

Tartalom

Oldal

1.

Az oktatás speciális szempontjai

2

2.

Az intézményalapítás

3

3.

A feltételrendszer szabályozása

10

4.

A törvényességi ellenőrzés

14

5.

Speciális szabályok

16

6.

A fenntartói irányítás

17

7.

Az intézmények finanszírozása

19

8.

A pedagógusok jogosultságai

24

9.

Az 1997. évi jogszabály-módosítások

25

Iskolavezetés 1998. február

Az oktatási rendszer

1. Az oktatás speciális szempontjai
A kiskorú gyermek jogait – a gyermek saját belátási képességének hiánya miatt – nagyrészt a szülők gyakorolják. Így
őket illeti meg a szabad iskolaválasztás joga is.
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Ez a jogosultság tartalmában azt jelenti, hogy a szülő szabadon
választhatja meg a gyermeke részére az óvodát, iskolát, kollégiumot a legjobb belátása szerint.
Ennek a döntésének meghozatala előtt a gyermeke
• adottságainak,
• képességeinek,
• érdeklődésének, illetve
a szülő a saját
• vallási, világnézeti meggyőződésének,
• nemzeti vagy etnikai hovatartozásának
megfelelően értékeli, mérlegeli a tényezőket, majd ennek eredményeként hozza meg az arra vonatkozó döntését, hogy melyik
óvodát, iskolát vagy kollégiumot választja gyermeke számára.
Megteheti ezt a szülő, hiszen a Közoktatási törvény biztosítja a
szülő számára a szabad iskolaválasztás jogát.1
Eszerint a szülők
• joga, hogy gyermekeik számára nem állami, illetve nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményt válasszanak,
• nem állami, nem önkormányzati óvodát, iskolát alapíthatnak,
vagy annak alapításában részt vehetnek,
• joga továbbá igényelni azt, hogy az óvoda a nevelési programjában, illetve az iskola és a kollégium a pedagógiai programjában
és tevékenységében a tájékoztatást és ismereteket tárgyilagosan
és többoldalúan közvetítse. Ennek megfelelően joga a szülőnek,
hogy az állami, illetve önkormányzati nevelési-oktatási intézményben a gyermeke hit- és vallásoktatását lehetővé tegyék.
A szülőknek nemcsak joguk, hanem kötelességük, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket gyermekeik jogainak érvényesítése érdekében, továbbá megtegyenek minden tőlük
1

Kt. 13. § (2) bekezdés.
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elvárhatót gyermekeik fejlődéséért. Ezt a kötelezettséget jogszabály határozza meg.1
Ezek a jogosultságok mélyen gyökereznek. A Gyermek jogairól
szóló New York-i egyezmény meghatározta az alapvető gyermeki
jogokat. Miután a magyar Országgyűlés is törvénybe iktatta,
hazánk számára szintén kötelezővé vált. Ennek eredményeként
a hazai jog a megfelelő törvények részévé tette a gyermek jogait.
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2. Az intézményalapítás
2.1 Az intézményalapítás lehetősége
A közoktatási intézmények életében új megoldást eredményezett
az a változás, hogy az intézményalapítás lehetősége széleskörűvé
vált.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény teremtette meg az új helyzetet az oktatási intézmények
számára. A törvény meghatározza a közoktatás intézményeit,
tehát azokat az intézményeket, amelyekre a törvény hatálya
kiterjed.2

Figyelem!
A közoktatás nevelő és oktató intézményei:
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

1
2

az óvoda
az általános iskola
a szakmunkásképző iskola
a szakiskola
a gimnázium
a szakközépiskola
az alapfokú művészetoktatási intézmény
a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
a diákotthon
a kollégium

Kt. 14. § (2) bekezdés b) és c) pont.
Kt. 20. §.
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Amikor a törvény lehetővé tette az intézmény alapítását,
meghatározta annak feltételét is. Eszerint az alapítónak,
illetve a fenntartónak – a jogszabályban foglaltak szerint –
meg kell szereznie a tevékenység folytatásának jogát.
Az intézményalapítás olyan tevékenység, amely új helyzetet teremt,
s ennek következtében sok egyéb jogosítványt von maga után. Ezért
a törvény konkrétan meghatározta az alapítás feltételeit.
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A Kt. rögzíti az intézményalapítók körét.1
Így az állami, a helyi önkormányzatokon kívül
•
•
•
•
•
•
•
•

egyházi jogi személy,
gazdálkodó szervezet,
alapítvány,
egyesület,
más jogi személy és
természetes személy, továbbá
a helyi kisebbségi önkormányzat,
az országos kisebbségi önkormányzat is

alapíthat és tarthat fenn közoktatási intézményt.
A gazdálkodó szervezetekkel szembeni kritérium, hogy a
Magyar Köztársaság területén alapított, itt székhellyel bíró
és jogi személyiséggel rendelkező cég legyen. Az egyházi
alapító esetében törvényi feltétel, hogy a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy legyen.

2.2 Az intézmény alapítása
Abból az alaphelyzetből szükséges kiindulnunk, hogy az óvoda,
az iskola, a kollégium – a törvény által meghatározott – közoktatási feladatok ellátására létesített intézmény. Ennek a helyzetnek
szükségszerű következménye, hogy a közoktatási intézmény jogi
személy.
Az intézmény jogi személyiségéből fakadóan a Közoktatási törvény előírja az intézmény alapításának feltételeit.

1

Kt. 3. § (2) bekezdés.
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Az alapító okirat
A közoktatási intézmény alapítását az alapító okirat igazolja. Az
alapító okirat elkészítése még nem jogot keletkeztető tényező,
hiszen az írásba foglalt tervezet az aláírással válik alapító okirattá.
Az okiratot az alapító, vagy annak megbízásából meghatározott személy írja alá. Alapítványok által létrehozott oktatási
intézmények alapító okiratát például az alapítvány alapító okiratában meghatározott, aláírási joggal felruházott személy írja alá.
Az alapító okirat tartalmi követelményei
Az intézmény legfontosabb okmánya az alapító okirata.
Olyan lényegi és alapvető dokumentum, amely az intézmény jogállását, tevékenységi körét, mutatóit és minden
lényeges adatot magában foglal. Ezért is szükséges, hogy
az okirat minden vonatkozásban megfeleljen a törvény
követelményeinek.
Az alapító okirat tartalmi követelményeit a Közoktatási törvény
határozza meg.1

Figyelem!
Az alapító okiratnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

1

az intézmény típusát
nevét
alaptevékenységét
nemzeti etnikai, kisebbségi és más feladatait
tagintézményét
a feladatellátást szolgáló vagyont
a vagyon feletti rendelkezés jogát
a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat
az alapító nevét
az intézmény székhelyének és telephelyének címét
nevelési-oktatási intézmény esetén a tagozat megnevezését
iskola esetén az évfolyamok számát

Kt. 37. § (5) bekezdés.
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Az intézmény nyilvántartásba vétele
Az alapító okiratot az aláírást követő harminc napon belül nyilvántartás céljából be kell jelenteni.
A Közoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy az óvodát, az általános iskolát és az alapfokú művészetoktatási intézményt a székhely szerint illetékes jegyzőnél kell nyilvántartásba vétel végett
bejelenteni.1

B
2.10
6

A középiskola, a szakiskola, a kollégium, a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény, a
többcélú intézmény és a többi közoktatási intézmény esetében a
székhely szerint illetékes főjegyzőnél kell benyújtani az alapító
okiratot nyilvántartás céljából.
A Közoktatási törvény rendelkezése értelmében a nyilvántartásba
vétellel összefüggő eljárás költségeit a kérelem benyújtója viseli.
A nyilvántartásba vétel olyan alapvető követelmény, hogy
a jogszabály előírja: csak jogszabálysértés esetén tagadható meg a bejegyzés.
A nyilvántartásban szereplő adatok – a törvény értelmében –
nyilvánosak. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat
be kell jelenteni az illetékes jegyzőnél, illetőleg az alapbejelentéssel
megegyező szintű hatóságnál.
Az eljárás nem formaság, hanem jogot keletkeztető aktus, amelynek megfelelően a közoktatási intézmény a nyilvántartásba vétellel jön létre, éspedig az alapító okirata aláírásának napjára viszszamenő hatállyal.
A működés engedélyezése
A nem helyi önkormányzat által alapított nevelési-oktatási intézmény működésének megkezdéséhez engedély szükséges. A Közoktatási törvény határozza meg azt, hogy milyen szintű oktatási
intézmény részére melyik jegyző illetékes az engedély kiadására.
A törvény szerint az óvoda, az általános iskola és az alapfokú
művészetoktatási intézmény esetében az engedély kiadásáról az
intézmény székhelye szerint illetékes jegyző dönt.2
Más a helyzet a középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, a többcélú intézmény nevelési-oktatási
1
2

Kt. 37. § (2) bekezdés.
Kt. 79. § (3) bekezdés.
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intézménye és a kollégium esetében. Ez utóbbi intézmények
engedélyezésének kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes főjegyző dönt.
A jegyző, a főjegyző engedélyezési eljárása nem formai döntés,
hanem előzetesen megalapozott tartalmi értékelést kíván. Tekintettel
arra, hogy a jegyző, a főjegyző nem oktatási képesítésű szakember
– márpedig döntésének megalapozottnak kell lennie –, a törvényben
meghatározott esetekben szakértői véleményt köteles beszerezni.
Szakértői véleményt köteles beszerezni a jegyző, a főjegyző
• az óvodai nevelési program,
• az iskolai pedagógiai program,
• szakképzés esetén a szakmai program
értékeléséhez.
A szakértőnek véleményében abban kell állást foglalnia,
hogy a pedagógiai program a törvényben írt követelménynek megfelel-e, vagy sem. Az iskolai oktatásnak ez a sarkalatos pontja annyira meghatározó tényező, hogy meg
nem felelő pedagógiai program esetén az engedély megtagadható.
Fontos hangsúlyozni, hogy az engedélyezés nem automatikusan
történik, hiszen a törvény szabályozza azt is, hogy az engedély
milyen feltételek esetén tagadható meg.1

Figyelem!
A pedagógiai program törvényi feltételeinek hiányán túl megtagadható az engedély kiadása abban az esetben is,
➟ ha az oktatási intézmény nem rendelkezik a működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetve
➟ ha az intézmény költségvetéséből nem állapítható meg,
hogy a feladat ellátásához szükséges költségeket milyen
forrásból biztosítják.

1

Kt. 79. § (4) bekezdés.
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Az alapítás ideje
A Közoktatási törvény alapelveiben és rendelkezéseiben megfelel
annak az alapvető követelménynek, hogy a tanévnek zavartalanul
kell lefolynia, az óvoda, iskola szabályszerű működését semmi
sem zavarhatja meg.

B
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Ez az alapvető követelmény fennáll az iskola alapítása idejének a
meghatározására is. A Közoktatási törvény meghatározza a tanév időtartamát.1 Ennek megfelelően a tanév általában szeptember 1-jétől a
következő év augusztus 31-ig tart.

8

Önkontroll!
A törvénynek erre a rendelkezésére épül a 102. § (9) bekezdésében meghatározott követelmény, amely szerint a fenntartó
tanítási évben, szorgalmi időben, nevelési évben július, augusztus hónapok kivételével
❏

iskolát nem indíthat,

❏

iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,

❏

iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot
nem szervezhet át és nem szüntethet meg,

❏

az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja
meg.

Ez a jogi meghatározás magában foglalja egyrészt azt a kritériumot, hogy
• iskolát csak július és augusztus hónapokban lehet indítani (az
óvodát nem vonja ebbe a körbe a törvény, tehát az az év bármely
szakában indítható),
• másrészt a megkezdett tanévet minden átszervezés, fenntartó
változás és egyéb mobilizáló tevékenység nélkül kell végigvezetni (ez a törvényi kritérium már az óvodákra is kötelező).

1

Kt. 121. § 32. pont.
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Noha a működés megkezdéséhez szükséges előzetes engedélyezési eljárás nincs határidőhöz kötve, a törvény fenti rendelkezése arra kötelezi az intézményalapítókat és -fenntartókat, hogy intézményindítás esetén a tanév megkezdése
előtt beszerezzék a működési engedélyt.
A nyilvántartásba vételi eljárásnak meg kell előznie az óvoda, az
iskola, a kollégium működésének megkezdéséhez szükséges eljárást. Az viszont praktikus megoldásnak tűnik, hogy az intézmény
nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a működés engedélyezéséhez
szükséges engedélyezési eljárással egyidőben nyújtsa be a fenntartó
az illetékes jegyzőhöz, főjegyzőhöz.
A gyakorlatból ismert a probléma, hogy a nyilvántartási és az
engedélyezési eljárás lényegét a szakemberek sem különítik el
egymástól. Igaz, hogy e kettő egymással összefüggő, egymáshoz
kapcsolódó eljárási cselekmény, de hangsúlyozni szükséges, hogy
nem azonos joghatású hatósági intézkedés.
A Közoktatási törvény konkrétan meghatározza
• a fogalmakat,
• a jogi szituációkat és
• a jogkövetkezményeket.
Ez az általános szabály érvényes a közoktatási intézmény nyilvántartásba vételére és a nem önkormányzati intézmények alapítását követően működésének engedélyezésére is.
Előfordul, hogy a két eljárást az ügyfelek, az alapítók nem
választják el egymástól, illetve az egyik intézkedést a másik feltételének szabják, vagy együttességét kívánják meg. Ezért szükséges
néhány gondolattal pontosítani a két fogalmat.
A fenti ismeretek szisztematikus egymáshoz való viszonyítása
segít értelmezni a törvényhozó rendelkezéseit. Ezzel a módszerrel
sikerül a két fogalmat egyértelművé tenni.

1

1

A Közoktatási törvény értelmében az intézmény alapítását
nyilvántartás céljából be kell jelenteni.1 Ennek a határidejét is meghatározza a törvény, nevezetesen: az alapító
okirat aláírását követő harminc napon belül kell a bejelentést megtenni. A nyilvántartásból való törlés jogkövetkezménye, hogy a törléssel az intézmény megszűnik.

Kt. 37. § (2) bekezdés.
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Egészen más jogkövetkezmények fűződnek a működés megkezdésének engedélyezéséhez.
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Az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedélyezésről a Kt. 79. §-a feltételeket ír elő. A megkívánt
okiratok1 (sem más okmányok, az alapító okirat kivételével) becsatolását a nyilvántartásba vételi eljárásnál nem
kívánja meg a jogszabály. Az engedély kiadásának megtagadását a törvény feltételhez köti.2 A nyilvántartásba vételi eljárásnál nincs meg sem ez, sem más feltétel.
12

Mindezek a jogszabályban írt különbözőségek azt az álláspontot
erősítik meg, hogy az intézmény nyilvántartásba vétele és a
működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása két önálló,
természetéből fakadóan egymáshoz tartozó, de nem egymást
feltételező eljárás.
Ezt megerősítendő, ha a (fő)jegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadását, akkor a nevelési-oktatási
intézményt törli a nyilvántartásból, amennyiben korábban már
nyilvántartásba vette.3

3. A feltételrendszer szabályozása
A Közoktatási törvény kimondja, hogy a közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladat ellátásához szükséges feltételekkel.4 Az intézmény az alapító, illetve a fenntartó szerv által
biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.
A törvény rendelkezéseit részletesebben elemzi a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet
4. számú melléklete.
Ebben a mellékletben találhatóak meg azok a követelmények,
amelyek a működés megkezdéséhez, az engedély kiadásához
szükségesek.

1
2
3
4

Lásd a Kt. 79. § (2) bekezdését.
Kt. 79. § (4) bekezdés a) és b) pont.
Kt. 79. § (6) bekezdés.
Kt. 38. § (1) bekezdés.
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A működés megkezdéséhez szükséges engedélyezési kérelmet – a jogszabályban meghatározottak szerint – az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az intézmény alapító okiratát.
A kérelemben – sok egyéb adat mellett – a nevelési-oktatási
intézmény feladatával, működésével kapcsolatos bejelentéseket
is meg kell tenni.
A miniszteri rendelet melléklete a bejelentés kitöltéséhez útmutatót is ad.
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Önkontroll!
Ennek értelmében a nyomtatvány bevezető részében
❏

❏

❏

fel kell tüntetni
— a nevelési-oktatási intézmény székhelyét, székhelyén
kívüli telephelyét (ez megegyezik az alapító okirat adataival), továbbá
— azt a legmagasabb gyermek, illetve tanulói létszámot,
amelynek befogadására az intézmény alkalmas,
meg kell jelölni továbbá, hogy az óvodai nevelés, az iskolai
oktatás délelőtt vagy délután, esetleg délelőtt és délután
folyik majd, és
pontosan meg kell határozni, hogy óvodáról, általános
iskoláról, középiskoláról, szakiskoláról, kollégiumról vane szó (ha olyan intézményt létesítenek, amely több feladatot lát el – például általános iskola és középiskola – akkor
valamennyi intézményt fel kell tüntetni).

A törvény magyarázó jellegű meghatározásai
Az intézmények konkrét meghatározását a Közoktatási törvény 20.,
továbbá a 24. és az azt követő paragrafusai adják. Ugyancsak a
Közoktatási törvény adja az értelmezését a székhely, telephely,
tagintézmény egységnek.1
A törvény értelmében a székhely az a hely, ahol a közoktatási
intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye (nem lakóhelye) található.2
1
2

Kt. 121. §.
Kt. 121. § 29. pont.
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A 38. pont a telephelyet a következőképpen jelöli meg: a székhelyen kívül működő szervezeti egység (tagintézmény, kihelyezett
osztály, csoport, műhely, gyakorlóhely, iroda, napközi, tanulószoba, konyha) elhelyezését szolgáló hely.
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A tagintézményre vonatkozó meghatározást a 30. pont adja.
Eszerint az a székhelyen kívül – azonos vagy más településen –
működő (azonos vagy különböző feladatokat ellátó) intézményegység, ahol a székhelytől való távolság, a feladatok jellege miatt
az irányítási, képviseleti feladatok a székhelyről nem, vagy csak
részben láthatók el.
Az intézményegység az a szervezeti egység, amelyik a közoktatási
intézmény, többcélú intézmény alapfeladatát (mint például óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés) látja el.1
A gyakorlat azt mutatja, hogy az okirat készítői az alapító
okiratokban nem tesznek különbséget az alapító és a fenntartó között. A közoktatási intézményt a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint lehet alapítani. Az
alapító és a fenntartó kiléte nem esik szükségszerűen
egybe, sőt esetenként különválik.
A fenntartóra vonatkozó jogi kritériumot a Közoktatási törvény
121. § 10. pontja fogalmazza meg.
Eszerint fenntartó az a jogi személy (amely lehet a helyi önkormányzat, állami szerv, egyházi jogi személy, felsőoktatási intézmény,
vállalat, szövetkezet, alapítvány, társadalmi szervezet, nemzeti és
etnikai kisebbségi érdekképviseleti szervezet, kisebbségi önkormányzat, egyesület és más jogi személy), illetve természetes személy
amely, illetve aki
• a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges
jogosítvánnyal rendelkezik, és
• a Közoktatási törvényben írt követelményeknek megfelelően a
közoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételekről
gondoskodik.
A törvényben írt kitételek ismertetését követően a nevelési-oktatási intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásának feltételeit a jogszabály a következőképpen
határozza meg:2

1
2

Kt. 121. § 13. pont.
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. számú melléklet.
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• A kérelemhez – az alapító okirattal együtt – csatolni kell az
óvodák esetében a foglalkozási, iskolák esetében a pedagógiai
programot.
• A gyermekek, tanulók foglalkoztatására szolgáló helyiség használatbavételi engedélyét, a helyiség használati jogát biztosító
(bérleti) szerződést.
• A gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodást (erre
abban az esetben kerül sor, ha a szakképzés gyakorlati feltételeit
nem a létesítő, illetőleg a fenntartó biztosítja). Szakképzés esetén
csatolni kell a nyilatkozatot arról, hogy a gyakorlati képzést
megállapodás keretében és tanulószerződés alapján végzik.
• Az óvodai foglalkozási program, illetve az iskolai pedagógiai
program teljesítéséhez szükséges, rendelkezésre álló taneszközök és egyéb tanulmányi segédletek jegyzékét, a szakmai elméleti oktatás eszközjegyzékét, iskolai gyakorlati képzés esetén a
felszerelési jegyzéket.
• Csatolni kell azt a jegyzéket amely tartalmazza az óvodai nevelésben, illetve az iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő pedagógusok nevét, iskola esetén tantárgyankénti bontásban, valamint a
pedagógus végzettséget tanúsító oklevél kiállítóját és az oklevél
számát, továbbá a működéshez szükséges többi alkalmazott nevét,
szakképzettségét. A Közoktatási törvény meghatározza a közoktatásban alkalmazottak körét.1 A törvény alapján vizsgálni szükséges, hogy a pedagógus végzettsége megfelel-e a törvény 17. § (1)
bekezdésében előírt, a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
végzettségnek. A képesítési követelmények meglététől eltekinteni
nem lehet, hiszen ez a fenti törvényhelyben meghatározott követelmény. Az intézményvezető, az igazgatói megbízás feltételeit is a
törvény szabályozza. A Közoktatási törvény 18. §-ának rendelkezéseit is – a törvényben írt finomítással – alkalmazni kell.
• Csatolni kell az iskola egy évre szóló költségvetését, a működéshez szükséges álló- és fogyóeszköz beszerzési értékét, feltüntetve a dologi és személyi kiadások összegét. (A személyi
kiadások összege magába foglalja az alkalmazottak bérét, annak közterheit és a tanulói juttatások költségeit, valamint az
azok fedezéséhez szükséges összeg forrásait.) A források között
fel kell tüntetni a rendelkezésre álló készpénzt, a meglévő állóés fogyóeszközök értékét, a bankhitelt, a betervezett bevételt és
bármilyen, a működéshez felhasználható tárgyi vagy pénzbeli
juttatást, a tevékenységben való ingyenes közreműködést. Ha
a nevelési-oktatási intézmény közoktatási megállapodást kötött,

1

Kt. 15–16. §.
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a megállapodás alapján járó összeget, amennyiben ezeknek a
követeléseknek az esedékessége az engedélyezést követő évre
esik.
A jogszabálynak ez a normája a Közoktatási törvény – már fentebb
megjelölt – 38. § (1) bekezdésében írt rendelkezésen alapszik. A
jogszabály jellegéből következően annak normarendszere a jegyzőre, főjegyzőre is kötelező erejű, tehát az engedélyezési eljárás
során vizsgálni fogja a tartalmi követelményeket.
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Ha ezeknek a törvényben írt feltételeknek hiányában a jegyző,
főjegyző a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásának kérelmét elutasítja, értelemszerűen – a törvény rendelkezésének megfelelően – az intézmény nyilvántartásba vételét is meg
kell tagadnia. A már nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból törölni kell.

4. A törvényességi ellenőrzés
A jegyző tevékenysége nem merül ki a működési engedély kiadásával. A Közoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy a jegyző, a főjegyző
– a 79. § (3) bekezdésében írtak szerinti megosztásban – látja el a
nem helyi önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését.1
A jegyző, főjegyző a hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja azt,
hogy a fenntartó az intézményt az alapító okiratban és a
működési engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.
Ha az intézmény működése nem felel meg a fentiekben írt követelménynek, felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. A jegyző felhívása nem szerény óhaj, hanem hatósági intézkedés, vagyis jogkövetkezményeket vált ki. Ha a fenntartó a
megjelölt határidőn belül nem intézkedett, nem szüntette meg a
jogsértést, a jegyző kérheti a törvénysértő intézkedés, döntés,
mulasztás bírósági megállapítását.
A törvénysértés elkövethető
• tettel,
• tevékenységgel és
• mulasztással is.
1

Kt. 80. § (1) bekezdés.
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A törvénysértés megszüntetésére irányuló pert a korábban megjelelölt határidő lejártától számított harminc napon belül kell
megindítani.
Ha a bíróság megállapítja a törvénysértést és azt a fenntartó a bíróság által megállapított határidőn belül nem szünteti meg, a jegyző, a főjegyző a működéshez szükséges
engedélyt visszavonja, az intézményt pedig törli a nyilvántartásból.
A jogszabály lehetőséget ad a jegyzőnek, főjegyzőnek, hogy a
törvényességi ellenőrzés keretében feltárt törvénysértések miatt
az intézmény működését felfüggessze.
Ennek a rendelkezésnek a megtétele előtt a jegyző – megfelelő
határidő biztosításával – felhívja az intézményvezetőt, hogy
• a kifogásolt tevékenységet szüntesse meg, illetve
• a hiányosságokat pótolja.
Erre a határidő kitűzésével történő felhívásra nem kerülhet sor
akkor, ha a késedelem jelentős, vagy helyrehozhatatlan kárral,
illetve veszéllyel járna.
Mivel az intézmény működésének felfüggesztése súlyos következményeket von maga után, ezért a törvény meghatározza, tételesen
megállapítja azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén sor
kerülhet erre.1

Figyelem!
Tehát a felfüggesztési lehetőség – ez nem kötelezettség – akkor
áll fenn, ha az intézményben folyó nevelő és oktató munka
➟ a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt sérti,
➟ mások jogai, szabadságjogai ellen irányul,
➟ az intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltétellel nem rendelkezik.
A jegyző, főjegyző indokolt esetben elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását is.

1

Kt. 80. §. (4) bekezdés.
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Ha a kifogásolt tevékenységet a fenntartó megszünteti, illetve a hiányosságokat pótolja (hiszen ez az intézkedés célja),
akkor további jogkövetkezmények nélkül rendezetté válik az
intézmény működése. Ha viszont az eddigi, a jogellenesség
megszüntetésére irányuló törekvés eredménytelen, akkor a
határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a
jegyző, a főjegyző köteles a pert megindítani.
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5. Speciális szabályok
A nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv által fenntartott közoktatási intézmények működése, tevékenysége alapvetően
megegyezik a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények működésével, tevékenységével, de specialitásokat is megfogalmaz a törvény.
A leglényegesebb eltérés az, hogy a nem állami, nem helyi
önkormányzati iskolákban – a törvényben meghatározottak szerint – a pedagógiai munka vallásilag, világnézetileg
elkötelezett lehet, ezért sajátos helyzet áll fenn.
A nem állami, nem önkormányzati intézmények finanszírozása az
önkormányzati intézményekéhez hasonlóan történik. Általános,
minden intézményre érvényes a Közoktatási törvénynek az a
rendelkezése, hogy az intézmény működéséhez szükséges feltételeket a fenntartónak kell biztosítania.
Ezt a rendelkezést kiegészíti, hogy a költségvetés a törvény által
meghatározott normatív hozzájárulást biztosít.1
A normatív hozzájárulás összegét a fenntartónak kell kiegészítenie a saját bevételeiből, egyéb forrásaiból:
• Az intézményfenntartók szedhetnek tandíjat. Természetesen
erről a szülővel, a kiskorú törvényes képviselőjével kell megállapodást kötni.
• Megoldás az is, ha a nem állami, nem helyi önkormányzati
intézmény fenntartója a helyi önkormányzattal köt közoktatási
megállapodást. Ennek lényege: a helyi önkormányzat a polgári
jog szabályai szerint szerződéssel megbízza a nem önkormány-

1

Lásd a Kt. 4. § (6) bekezdését és a 118. §-t.
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zati intézmény fenntartóját, hogy működjön közre a kötelező
feladatainak ellátásában. Ezzel a helyi önkormányzat olyan
helyzetbe hozza az oktatási intézmény fenntartóját, hogy az
ingyenesen, illetve térítési díj ellenében tudja biztosítani a
szolgáltatásokat.
1

Figyelem!
A Közoktatási törvény szerint1 a közoktatási megállapodás tartalmát a felek szabadon állapítják meg, azzal a megszorítással,
hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
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➟ a nevelési és oktatási feladatokat
➟ a gyermekek, a tanulók számát
➟ az óvodai nevelési feladatokban, illetve a tankötelezettség
teljesítésével és az iskolai neveléssel és oktatással összefüggő feladatokban való részvételt, ezzel összefüggésben a
fenntartói irányítás egyes jogosítványai gyakorlásának a
megbízóra történő esetleges átruházását
➟ azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték
➟ a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybevehető forrásokat,
valamint az ehhez nyújtott kiegészítő támogatás összegét
➟ azokat a szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás alapján a
gyermekek, a tanulók, a szülők részére ingyenessé válnak,
illetve amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe

A törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben létrejön a közoktatási megállapodás, akkor ennek keretében a nevelés és oktatás a
gyermekek, tanulók számára ingyenessé válik.2

6. A fenntartói irányítás
A közoktatási intézmény jogi személyiség, ezért tevékenységének
szabályozása egymásra épülő, sokrétű. Tehát be kell tartania
mindazokat a jogszabályokat, amelyek az intézmény „életét rendezik”.
1
2

Kt. 81. § (2) bekezdés.
Kt. 81. § (1) bekezdésének e) pontja.
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Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az intézmény vezetőjének
felelősségét a jogszabály határolja be.1

Figyelem!
Az intézményvezető felelős
➟
➟
➟
➟
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az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
a takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, és
dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.

A fenntartói jogok gyakorlása jogszabályban meghatározott
jogosítványok összessége. A Közoktatási törvény rendelkezésének megfelelően a fenntartói jogosítványok a törvényességi ellenőrzést az intézmény teljes működésére kiterjesztik.2
A fenntartó jogosult és köteles ellenőrizni a gazdálkodás törvényességét és a szakmai munka eredményességét.
Az irányítás keretében a fenntartó
• dönt a közoktatási intézmény
— létesítéséről,
— gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről,
— tevékenységi körének módosításáról,
— nevének megállapításáról,
— az óvodába történő jelentkezés módjáról,
— nagyobb létszámú gyermek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról,
— az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,
• meghatározza a közoktatási intézmény
— költségvetését,
— a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályait,
— a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,

1
2

Lásd a Kt. 54. § (1) bekezdését.
Kt. 102. §.
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• ellenőrzi a közoktatási intézmény
— gazdálkodását és működésének törvényességét,
— a szakmai munka eredményességét, továbbá
— a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet,
— a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedéseket,
— a balesetet jelenti az intézmény székhelye szerint illetékes
fővárosi, megyei főjegyzőnek,
• megbízza
— a közoktatási intézmény vezetőjét, és
— gyakorolja a munkáltatói jogokat,
• jóváhagyja
— a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint
— a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve
— pedagógiai programját,
• értékeli
— a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,
— a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
A törvény azt is meghatározza, hogy az ellenőrzés eredményeképpen milyen intézkedések meghozatalára jogosult a fenntartó.

7. Az intézmények finanszírozása
A törvény által biztosított intézményalapítási lehetőséghez szorosan hozzákapcsolódik a finanszírozás.
Az állam finanszírozási kötelezettségét a törvény állapítja meg. A
Közoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy az állam a nem állami,
nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben megállapított mértékű költségvetési támogatást nyújt.1
Abban az esetben viszont, ha a fenntartó szakképzési hozzájárulásra kötelezett, az iskolai rendszerű szakképzés gyakorlati képzésének ellátásához már nem jár költségvetési hozzájárulás a
fenntartó részére.

1

Kt. 4. § (6) bekezdés.
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Az anyagi támogatás mértékét tovább finomítja a törvény, de
ehhez feltételt szab. Ennek megfelelően a helyi önkormányzat
vagy az állam a költségvetési támogatáshoz kiegészítő anyagi
támogatást adhat, ha a nem állami, illetve nem önkormányzati
közoktatási intézmény – a Közoktatási törvényben szabályozott
megállapodás alapján – állami, illetve helyi önkormányzati feladatot lát el.
A Közoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy a központi
költségvetés a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére is az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez normatív költségvetési hozzájárulást biztosít.1
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Ennek mértékét
• a gyermek-, a tanulói létszám, valamint
• az ellátott feladat figyelembevételével
állapítják meg az éves költségvetési törvényben.
A törvény szerint pedig a nem állami, nem helyi önkormányzati
intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési
hozzájárulás összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás.2
Az éves költségvetésről szóló törvény a társasági adóról szóló
törvény hatálya alá tartozó szervezetek és az egyéni vállalkozók
tekintetében eltérő szabályokat állapíthat meg.
A költségvetési hozzájárulás igénylése és folyósítása
Két okból lényeges foglalkozni a normatív támogatás mikéntjével:
• egyrészt, mert jogszabály írja elő az eljárás módját,
• másrészt, a jogszabály be nem tartása, a nem megfelelő eljárási
mód az érdemi ügyintézést nehezíti, a normatív állami hozzájárulás kiutalását késlelteti.
Néha csekélységeken múlik, hogy az ügyintézés késedelmet szenved.
Például elég csak a hivatkozási számot „lefelejteni”, az érdemi intézkedés
emiatt késhet három-négy napot.

1
2

Kt. 118. § (3) bekezdés.
Kt. 118. § (4) bekezdés.

Iskolavezetés 1997. december

Az oktatási rendszer

Mindezeket a tényeket, körülményeket azért fontos említeni, hogy
hangsúlyozzuk: a jogszabály betartása nemcsak kötelező, hanem hasznos is.
A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók
költségvetési hozzájárulásának igénylési és folyósitásának eljárási rendjét a Közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.
(II. 13.) Kormányrendelet szabályozza.
Az intézményfenntartók a normatív költségvetési hozzájárulási igényüket a Művelődési és Közoktatási Minisztérium részére igénylési lapon jelentik be. Az igénylési
lapot a minisztérium minden év január 15-éig megküldi
a fenntartóknak. Új fenntartók részére az igénylők kérésére hivatalból megküldi.1
1

Az igénylési lap azért fontos, mert tartalmazza
• a fenntartó adatait, továbbá
• mindazokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy el
lehessen bírálni,
— milyen feladat ellátásáért,
— milyen jogcímen,
— hány gyermek és tanuló után jár a fenntartó részére az éves
költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint
a normatív költségvetési hozzájárulás.

Figyelem!
Az új fenntartó az igénylési laphoz köteles csatolni a közoktatási intézmény
➟ alapító okiratának másolatát, továbbá
➟ nevelési-oktatási intézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásáról szóló határozat jogerősítő záradékkal ellátott példányát, valamint
➟ a bankszámlaszerződés fénymásolt példányát.
A kitöltött igénylési lapot a fenntartó a kézhezvételt követő tizenöt
napon belül köteles visszaküldeni a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium részére.
1

20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet 13. §.
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Mint minden nyomtatvány, az igénylési lap is kettős életet él.
Amíg ki nem töltik, addig csak nyomtatványnak minősül. Amenynyiben az erre jogosult aláírja, lebélyegzi, okirattá válik. Ennek
valódiságáért, tehát azért, hogy a benne foglaltak a valóságnak
megfelelnek, az aláírója felel.
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A minisztérium a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az állami normatív költségvetési hozzájárulás folyósítását akkor kezdheti meg, ha a fenntartó az igénybejelentési kötelezettségének
• hiánytalanul és
• a jogszabályban írt követelménynek megfelelően, az ott megkívánt módon
tett eleget.
Ennek a kötelezettségnek akkor tesz hiánytalanul eleget,
ha az igénybejelentési lap rovatait helyesen tölti ki, és a
jogszabályban előírt mellékleteket csatolja.
Abban az esetben, ha az igénybejelentés nem felel meg a fenti
követelményeknek, tehát kiegészítésre szorul, akkor a minisztérium tizenöt – időigényesebb esetben harminc – napos határidővel
hiánypótlásra hívja fel a fenntartót.
Ha a fenntartó a hiánypótlásnak nem, vagy nem megfelelően tesz
eleget, viselnie kell azt a következményt, hogy a minisztérium a
hiányos adatok alapján hozza meg a jogosultság megállapítására
vonatkozó döntését. Adott esetben – éppen az okiratok hiányában, a hiányos adatközlés miatt – a döntés az elutasítás is lehet.
Adatszolgáltatási kötelezettség
A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az
éves költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint
köteles adatszolgáltatást teljesíteni a költségvetési hozzájárulás
megállapításához alapul szolgáló adatokban bekövetkezett változásokról.
A fenntartó változásjelentést küld a minisztérium részére akkor
is, ha az általa fenntartott intézmény feladataiban és más adataiban (például székhely, telephely) változás következett be.
A jelentéshez mellékelni kell
• az alapító okirat módosítását, illetőleg
• szükség szerint a működés megkezdéséhez szükséges engedély
módosítása tárgyában hozott határozat jogerősítő záradékkal
ellátott példányát.
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Ezek a jogszabályban írt követelmények, így figyelmen kívül
hagyni, eltekinteni tőlük nem lehet, pontosabban az eljárás lényegét képezik, tehát az érdemi döntésre kihatnak.
A fenntartó öt napon belül köteles írásban bejelenteni a minisztériumnak, ha részben vagy egészben megszüntette azt a szolgáltatást, amely után költségvetési hozzájárulást kapott.
A fenntartó a normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosultságáról – a minisztérium által minden év
január 15-éig megküldött adatlapon – a tárgyévet követő
év január 31-éig köteles elszámolni.
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Ha a fenntartó a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív
költségvetési hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél a költségvetési év átlagában öt százalékkal vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, akkor ennek a jogkövetkezményeit viselnie
kell. Vagyis, a túllépés összege után a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
A megoldás módja az, hogy a túllépés összegét és a késedelmi
kamatot a minisztérium az esedékes hozzájárulási összegből
levonja. A fenntartó írásban előterjesztett kérelmére a minisztérium a tartozást több részletben, legfeljebb hat hónapi részletben
vonhatja le.
Tekintettel arra, hogy a minisztérium – a jogszabályban írt rendelkezésnek megfelelően – a normatív költségvetési hozzájárulás
folyósítását április hónapban kezdi meg a feldolgozott igénylési
lapok alapján, ezért ez időpontig az előző évi adatok figyelembevételével számított előleget fizeti a fenntartónak.
A feldolgozott igénylési lapok és a ténylegesen igénybe vett hozzájárulásról benyújtott elszámolás alapján április hónapban utalja a minisztérium az előleg és a hozzájárulás közötti különbözetet,
vagy túllépés esetén a visszafizetési kötelezettségnek megfelelően
– a fentiekben jelzett módon – jár el.
A minisztériumra is áll a szabály a kamatfizetési kötelezettséget
illetően. A minisztérium kamatot köteles fizetni a fenntartónak,
ha az általa folyósított normatív állami hozzájárulás – a költségvetési év átlagában – legalább öt százalékkal kevesebb a fenntartót megillető összegnél.
Ez a kötelezettség nem terheli a minisztériumot abban az esetben,
ha a fenntartó az igénylési lapot késedelmesen vagy nem megfelelően nyújtja be. A jogszabály rendelkezése azon a valós helyzeten alapszik, hogy a minisztérium a fenntartó hibájából nem volt
abban a helyzetben, hogy megfelelő pontossággal járjon el.
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A minisztérium a jogszabályban leírtaknak megfelelően ellenőrizheti1
• a normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosságát az igénylési lapokon és
• a változásjelentésben az elszámoláskor közölt adatok valódiságát.
Az ellenőrzés alapján, annak eredményeként soron kívül intézkedhet a túllépés összegének visszafizetése, illetve kamatainak megfizetése iránt.
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8. A pedagógusok jogosultságai
A Közoktatási törvény a nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok jogaira
vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban állnak.
Az ezeknek a pedagógusoknak a jogállására vonatkozó státuszt a
Közoktatási törvény egyértelművé teszi.2 Eszerint a nem állami
szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelező óraszámára, túlmunkadíjazására és pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
A pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az
azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és
pótlék legkisebb mértékénél.
A törvénynek ez a pozitív rendelkezése azt is magában foglalja,
hogy csak a munkaviszonyban állók esnek a közalkalmazottakkal
azonos értékelés alá a meghivatkozott körben. Így a megbízási
szerződéssel, vagy más módon foglalkoztatottakra nem terjed ki
a törvény rendelkezése.

1
2

Lásd a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdését.
Kt. 122. § (1) bekezdés.
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9. Az 1997. évi jogszabály-módosítások
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt több esetben
módosították. Az 1997. évi CXXVIII. törvénnyel történt módosítás
a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményekre vonatkozik.
Ennek következtében a törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.
(II. 13.) Kormányrendeletben is sor került a változtatások miatti
pontosításokra. Így a 210/1997. (XI. 26.) Kormányrendeletben
éppen a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési hozzájárulásának igényléséről és folyósításáról
szóló fejezet módosult.
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9.1 Költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztése
A cikk 14–16. oldalán olvashatóknak megfelelően a jegyző, a
főjegyző látja el a nem helyi önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését.
Az intézmény működése rendszerint szabályos. Ez a normális
állapot, eszerint működik az intézmények nagy része. Kivételesen,
elvétve azonban előfordulhat, hogy az intézmény működése nem
jogszabályszerű, az iskola valamilyen vonatkozásban nem a jogszabályokban előírt normáknak megfelelően tevékenykedik. A
törvénysértés többféleképpen követhető el. Leggyakrabban olyan
intézkedéssel, amely a jogszabálynak nem megfelelő, vagyis jogszabálysértő, továbbá a döntés is lehet törvénysértő, de az is
törvénybe ütköző cselekedet, ha valamilyen kötelezettséget elmulaszt az ezért felelős személy.
A törvénynek az ilyen esetekre vonatkozó – szintén a 14–16.
oldalon taglalt – korábbi rendelkezéseit a módosítás kiegészítette
a 81. § (6) bekezdésével. Ennek megfelelően, ha a fenntartó a
jegyző, a főjegyző felhívása ellenére a törvénysértést, a kifogásolt
tevékenységet nem szüntette meg, az jogkövetkezményt von maga
után. Ha a törvénysértés meg nem szüntetése miatt a jegyző, a
főjegyző a bíróságnál kezdeményezte a törvénysértés megállapítását, akkor kerül sor arra, hogy intézkedik a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére.

9.2 Közoktatási megállapodás országos feladat ellátása esetén
A Közoktatási törvény 81. §-a a nem állami, a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmények státuszát, jogosítványait,
az ebből a helyzetből eredő speciális megoldásokat szabályozza.
A közoktatási törvény módosítása következtében újabb jogosítvá-
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nyokkal egészül ki a jogosítványok köre. A (11) bekezdés az
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésével összefüggésben szabályozza a jogosítványokat. A (12) bekezdés a művelődési és közoktatási miniszter közoktatási megállapodáskötési
kötelezettségét – a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezéséről szóló törvényben írt szabályozástól eltekintve – írja
elő az egyházi jogi személlyel, ha az általa fenntartott iskola,
kollégium országos feladatot lát el.1
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A törvénymódosítás következtében a Kt. 121. § (1) bekezdésének
24. pontja, az országos feladat ellátása, annak tartalmi meghatározása is módosult: fogalma bővült.
A módosítás értelmében országos feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha a szolgáltatásait igénybevevők legalább ötvenegy százaléka legkevesebb hét különböző megyében (fővárosban) élők közül kerül ki, feltéve továbbá,
hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó közoktatási intézményből legfeljebb három működik az országban (például vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett
intézményként működik, nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el).
A (14) bekezdés arra az esetre ír elő eljárási módot, ha a művelődési és közoktatási miniszter köti a közoktatási megállapodást.

9.3 Fejlesztési terv és közoktatási megállapodás
A törvény 88. §-a a fejlesztési tervre vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza. A (2) bekezdés a fejlesztési terv tartalmi követelményeit rögzíti. Az ebben meghatározottakat a törvénymódosítás a
következőkkel egészíti ki:
A nem helyi önkormányzat, nem állami szerv által fenntartott
közoktatási intézményt a fejlesztési terv elkészítésénél és módosításánál figyelembe kell venni, ha közoktatási megállapodás
keretében közreműködik a helyi önkormányzati kötelező feladat
ellátásában. Persze, itt is speciális helyzet áll elő, és ennek
megfelelően speciális rendelkezés lép be, ha az intézmény működése összefüggésben áll a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló (1991. évi XXXII.) törvény hatálya alá
eső intézmények státuszával. Közoktatási megállapodás, illetve
1

Erről a témáról lásd bővebben a H 5.1 fejezetet.
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nyilatkozat hiányában a nem helyi önkormányzat, nem állami
szerv által fenntartott közoktatási intézményt a fejlesztési tervben nem lehet feltüntetni.
A fejlesztési tervet taglaló 88. § új rendelkezéssel, a (8) bekezdéssel
egészül ki.1 A törvénymódosítás szerint, ha a helyi önkormányzat
a fővárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményében foglaltakkal ellentétesen a közoktatási intézményét
meg kívánja szüntetni, illetve a nevelési-oktatási intézmény
tulajdoni vagy fenntartói jogát nem állami szerv vagy nem helyi
önkormányzati fenntartó részére – részben vagy egészben – át
kívánja adni, a döntéshez minősített többségre van szükség. A
minősített többséghez a szervezeti és működési szabályzatban
előírt, de legalább a megválasztott települési képviselők több mint
a felének a szavazata szükséges.2
Ugyancsak új a (11) bekezdés.3 Ennek értelmében a fővárosi,
megyei fenntartású közoktatási intézmény megszüntetéséhez,
tulajdoni vagy fenntartói jogának nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartónak részben vagy egészben történő átengedéséhez a közgyűlés minősített többsége által hozott döntésre van
szükség abban az esetben, ha a döntés nincs összhangban a
fejlesztési tervben foglaltakkal. Ebben a kérdésben – megyei
fenntartású közoktatási intézmény esetén – az egyeztetőbizottság
véleményét kell beszerezni.
A törvény 118. §-ának kiegészítése, valamint a hatályba lépő
rendelkezések az egyházi jogi személy által fentartott intézményekre vonatkozik.

9.4 Költségvetési hozzájárulás igénylése
A közoktatási törvény módosítását megelőzően került sor a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet módosítására. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési hozzájárulásának igénylésére és folyósítására vonatkozó rendelkezések
változtak meg.

1
2
3

A következő bekezdések számozása ennek megfelelően módosul.
Lásd a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. §-ának (2)
bekezdését.
A régi bekezdések számozása ennek megfelelően változik.
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A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók a
normatív költségvetési hozzájárulás iránti igényüket1 a székhelyük szerint illetékes közigazgatási hivatalnak jelenthetik be az e
célra szolgáló igénylési lapon.2
A fenntartó külön-külön igénylési lapon nyújthatja be a
székhelyén, illetve a telephelyén ellátott feladatokra a
normatív költségvetési hozzájárulás iránti igényét.
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Első alkalommal az igénylési lapot a fenntartó kérelmére a közigazgatási hivatal a kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül megküldi.3
Ha a fenntartó részére az előző költségvetési évben folyósítottak
normatív költségvetési hozzájárulást, akkor az igénylési lapot a
közigazgatási hivatal minden év január 15-éig hivatalból megküldi.
A normatív költségvetési hozzájárulás iránti igény elbírálásáért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.4 A díjat évente egy
alkalommal – az igénylési lap benyújtásakor – igénylési laponként
kell a közigazgatási hivatal számlájára befizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj a normatív költségvetési hozzájárulás
iránti igény elbírálásával, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás
költségeinek fedezésére szolgáló átalány, amelyet a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni.5 A befizetett igazgatási
szolgáltatási díj a közigazgatási hivatal bevétele.

A befizetett igazgatási szolgáltatási díj a normatív költségvetési
hozzájárulás iránti igény elbírálásával összefüggő határozat meghozataláig visszaigényelhető. A visszaigényelt igazgatási szolgáltatási díjat – az adott üggyel összefüggésben keletkezett költségekkel csökkentve – vissza kell fizetni a befizetőnek.
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által nyilvántartásba vett külföldi nevelési-oktatási intézmények, továbbá a
külföldön, a magyar képviseleteken működő magyar óvodákat és
iskolákat illetően a normatív költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó rendelkezéseket azzal a specialitással kell alkalmazni, hogy a közigazgatási hivatal feladatait ezekre az intézmé-

1
2
3
4
5

Kt. 118. § (3) bekezdés.
Lásd a 13. § helyébe lépő új rendelkezés (1) bekezdését.
(2) bekezdés.
(3) bekezdés.
18. § (2) és (3) bekezdés.
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nyekre vonatkozóan a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
látja el.1 Ezért az igazgatási szolgáltatási díjat a minisztérium
megjelölt számlájára kell befizetni, a rendelkezésre bocsátott
készpénz-átutalási megbízáson.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az igénylési lap
benyújtásának napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege.
A kitöltött igénylési lapot a fenntartó a kézhezvételét követő
tizenöt napon belül köteles visszaküldeni a közigazgatási hivatalnak. Az igénylési laphoz csatolni kell az igazgatási szolgáltatási
díj befizetésének igazolását.2

3

A fenntartó a normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról – a közigazgatási
hivatal által minden év január 15-ig megküldött adatlapon –
a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni.3

A közigazgatási hivatal – a megküldött iratok alapján – ellenőrzi
• a normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosságát, valamint
• az igénylési lapon, a változásjelentésben, az elszámoláskor
közölt adatok valódiságát.4
Az ellenőrzés alapján intézkedhet az (1) bekezdésben meghatározottak szerint. A közigazgatási hivatal kezdeményezheti, hogy a
jegyző, a főjegyző – törvénysértés, illetve a közoktatási törvény
80. § (3)–(4) paragrafusaiban meghatározott esetekben – az eljárás jogerős befejezéséig a normatív költségvetési hozzájárulás
folyósítását felfüggessze.
A fenntartó a normatív állami hozzájárulást – feladatonkénti
bontásban – elkülönítetten köteles kezelni.5

1
2
3
4
5

Kt. 108. § (2) bekezdés.
14. § (3) bekezdés.
17. § (1) bekezdés.
(7) bekezdés.
17. § (8) bekezdés.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Csináljuk együtt!
A magyar közoktatás múltja, jelene és jövõje
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Sipos János

1

A rendszerváltás óta minden kormány hivatali ideje alatt voltak
komoly változások az oktatáspolitikában. Ez egyben mindig új –
többnyire rengeteg idõt, energiát elvevõ – munkát jelentett a pedagógusoknak.
Vajon így lesz ez most is?
Mire befejezi az olvasást, már tudni fogja a választ…
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1. A magyar közoktatás eredményei
22 évig dolgoztam pedagógusként – ebbõl az utolsó hét évben
igazgatóként – a bajai III. Béla Gimnáziumban. Részt vettem nagyon sok továbbképzésen, tréningen, tartottam elõadásokat pedagógusoknak, az ország számos iskolájában jártam közoktatási
szakértõként, minõségügyi tanácsadóként, azaz sokféle módon
szerezhettem közvetlen tapasztalatokat a magyar közoktatásról.
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Azok közé tartozom, akiket nem leptek meg a PISA 2000 nemzetközi kutatás, illetve az elmúlt tanév hazai olvasás-szövegértés és
matematikaalkalmazás 5. és 9. évfolyamon történt méréseinek
eredményei. Volt ennek már elég sok elõzménye az elmúlt évtizedekben, csak a mindenkori oktatáspolitika nem akart tudomást
venni róla.
Hiszen volt néhány kiváló eredmény, ami mögé jól el lehetett bújni:
· diákjaink elsõsorban matematikából és természettudományokból sokszor szerepeltek kimagaslóan a nemzetközi diákolimpiákon
· több korosztályban a világ élvonalába kerültünk a természettudományos ismeretek mennyiségét mérõ kutatásokban
Azt persze nem sokan akarták észrevenni, hogy az ismeretek alkalmazásának szintjét vizsgáló mérésekben azokban
az években is rendre 8-10 hellyel hátrébb végeztünk.
Számomra az egyik legmegdöbbentõbb eredményt a 2002. õszi,
matematikaalkalmazással kapcsolatos, 9. évfolyamon történt hazai mérés hozta. Sokfelé kérdeztem meg pedagógusoktól, hogy
szerintük a kilencedikeseink hány %-a oldotta meg jól a következõ
feladatot:
„Egy pizza 30 cm átmérõjû, és 30 koronába kerül. Egy másik pizza
40 cm átmérõjû és 40 koronába kerül. Melyiket éri meg jobban megvásárolni?”

A pedagógusok nagy többsége a 25–50%, illetve a 10–25% tartományba tippelte a helyes megoldást adók arányát. Ezzel szemben a nagy magyar valóság:
összesített
átlag
3%

gimnázium
6%

szakközépiskola
2%

szakiskola
1%

Ez a 3% megdöbbentette a hallgatóságot, hangos morajlás kísérte bejelentésemet.
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Az a szövegértési feladat sem hozott túlságosan megnyugtató
eredményt, amelyben egy vásárlóknak készült terméktájékoztatóból idézve megadták, hogy egy hûtõszekrény energiafogyasztása 720 KWh, és ezek után megkérdezték, hogy ez a 720 KWh mije
a hûtõszekrénynek. Diákjaink 72%-a választotta ki jól a megadott négy válaszlehetõségbõl a megfelelõt.
Érdekes volt annak a korábbi kutatásnak az eredménye is,
amelynek során azt vizsgálták, hogy mennyit tudnak a magyar,
illetve az amerikai diákok 18 éves korukban. Örömmel állapíthattuk meg – nemzeti büszkeségünk nõtt, keblünk dagadt –,
hogy a magyarok háromszor annyit tudtak (3x, illetve x ismeretmennyiség), mint az amerikaiak.
Azután ugyanabból a feladatsorból ugyanazokkal az emberekkel elvégezték a mérést 10 évvel késõbb is. A magyarok már csak
10%-át tudták a 10 évvel korábbi ismereteiknek (0,3x), az amerikaiak viszont még tudták annak a kevésnek a 70%-át (0,7x-et),
azaz az amerikaiak – az általunk oly könnyen lekicsinylett amerikai oktatási rendszer termékei – 28 éves korukban több mint kétszer annyit tudtak, mint a felnõtt élet elején lévõ magyarok.
Jogos a kérdés: mi a célja a magyar közoktatásnak?
Ha az, hogy például a gimnáziumokban az érettségi évére jó
nagyra felfújja a diákok fejét, akkor ezt egészen jó szinten teljesítette az elmúlt évtizedekben. Jól tükrözi a magyar közoktatásról
alkotott véleményemet az az ábra, amelyet az én instrukcióim
alapján egy korábbi diákunk készített 1998-ban. Akkor a négy és
hat évfolyamos gimnáziumok országos találkozójára készültem,
ahol bemutathattam a bajai III. Béla Gimnáziumban a tantestület által 1991-ben saját koncepció szerint indított hat évfolyamos
gimnáziumi képzést.
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A véleményt sok-sok belsõ intézményi mérés, önértékelés alapozta meg.
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Az ábrán egy láb különbözõ tudományokat tapos egy koponya fejébe, amelynek már az agymérete is majdnem akkora, mint a mellette álló felnõtt feje. A koponya természetesen egy diáké, a mellette lévõ figura pedig nem egy tanár, hanem A TANÁR. A diák utolsó
leheletével egy sugárzó napocskáról álmodik: ilyen szeretnék lenni. Az egész ábráról egy gyermekkori falusi élményem jut eszembe,
a libatömés: a libának is bizonyos testrészét – a máját – rövid idõ
alatt jó nagyra lehet fejleszteni, igaz, a végén bele is döglik.
Persze az ismeretek elég gyorsan elfelejtõdnek (fõként, ha soha
többet nem használjuk õket), és talán fontosabb lenne az ismeretek alkalmazásának szintjét magasra emelni, a gyakorlatban is jól használható ismereteket adni, az életben való
helytálláshoz szükséges képességeket fejleszteni.
Néhány évvel ezelõtt a gimnáziumunkba pályázó – átlagban 4,7-es bizonyítvánnyal rendelkezõ – nyolcadik osztályosok matematika felvételi
írásbeli feladatsorába szándékosan beraktam egy olyan szöveges feladatot, amely a százalékszámítás tanult képletei nélkül, józan paraszti
ésszel megoldható volt. Arról szólt a feladat, hogy egy kereskedõ banánt
vásárolt, és bizonyos haszonnal eladta. A hozzánk pályázó, jól tanuló
nyolcadik osztályosok fele 14 éves korában nem tudta értelmezni a haszon fogalmát! Mi meg piacgazdaságot építgetünk…

Feleségem is pedagógus, elsõ-második osztályos kicsiket tanít.
Amikor összeállít egy matematika-feladatsort, akkor minden feladatban ott van a labda, a csoki, a baba – ott van az ÉLET.
Ugyanakkor több alkalommal elõfordult, hogy a 18 évesek matematika érettségi feladatsorában egyetlenegy olyan feladat sem
volt, amiben csak egy szó is az élethez kapcsolta volna a matematikát. Mintha öncélú tudomány lenne, mintha nem az életben
való eligazodást kellene szolgálnia!
Nézzünk néhány intõ jelet az utóbbi évekbõl!
· A nyolcadik osztályt végzett tanulóink fele nem érti rendesen
az olvasott szöveget.
· A szakiskolákban a 9. évfolyamon a diákok fele félévkor megbukott.
· A 18%-nyi diplomás rétegünk olvasás-szövegértési készsége
olyan szinten áll csak, mint a skandináv államokban a teljes
18 éves korosztály szövegértési készsége.
Márpedig az életben való boldoguláshoz alkalmazható ismeretekre, folyamatos tanulásra, ehhez pedig biztos alapkészségekre
van szükség.
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Már csak egy-két év, és csatlakozunk az Európai Unióhoz. Kitárul elõttünk is a világ, lehetõvé válik a szabad munkaerõ-vándorlás. De szükség lesz-e Európában az idegen nyelvet beszélni nem
tudó, az olvasott szöveget alig értõ – így új dolgokat megtanulni
nagyon nehezen képes – magyar munkaerõre?
A felnõtt magyar társadalom nagyobbik része nem tud idegen nyelven kommunikálni, nem tudja használni a számítógépet. A diplomások szövegértési képességérõl már megemlékeztem fentebb…
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2. Változások a kilencvenes években
2.1 Az oktatás eltömegesedése
A XX. század második felében a nyolcosztályos általános iskolai
oktatás általánossá vált: a fiatalok túlnyomó többsége 14 éves korára sikeresen elvégezte az általános iskolát. Nem így volt ez korábban, ezért szükség volt arra, hogy az alapképzést be nem fejezõ
fiatalok felnõtt korukban a felnõttoktatás keretében pótolhassák
képzettségbeli hiányosságaikat. A dolgozók általános iskolája évtizedekig nyújtott esélyt az iskolarendszerbõl korán kihullottak
számára. Ebben a képzési formában más módszerekkel és más
követelményekkel lehetett csak eredményesen boldogulni. Jó lenne ezt nem elfelejtenünk, jó lenne (lett volna) ebbõl tanulnunk!
Egy korosztályból
a 90-es évek elõtt

ma

érettségit tesz

40%

75%

diplomát szerez

18%

40-50%

A 90-es években az érettségit adó középiskoláztatás kezdett
eltömegesedni. Évtizeddel korábban egy korosztály 40%-a járhatott csak érettségit adó középiskolába, ma már közel 75%-a!
Lehet-e, kell-e, szabad-e ugyanazt és ugyanúgy tanítani a középiskolákban egy korosztály 75%-ának, mint egy korosztály 40%-ának?
Ezzel küszködik a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban tanító pedagógusok jelentõs része, és sokuk még mindig nem érti,
mi különbség a szaktárgy tanítása, illetve a gyerek tanítása
között. „Az érettségi és felvételi követelmények miatt nem merek
változtatni!” – hallatszik gyakran a felfelé mutogatás. A tanulói
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munkaterhek 2002. októberi országos reprezentatív vizsgálata
segíti majd a tisztán látást. Ezen kutatás egy részeredménye már
megvan: a szülõk és a diákok véleménye szerint a magyar oktatási rendszer úgy rossz, ahogy van…
Megoldást a kétszintû érettségi követelményeinek alapos –
a felsõoktatással közös – átgondolása jelenthet. No meg a módszertani megújulás.
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Korábban egy korosztály 18%-a kaphatott csak diplomát Magyarországon, ma már közel a fele.
Lehet-e, kell-e, szabad-e ugyanazt és ugyanúgy tanítani a felsõoktatásban egy korosztály felének, mint egy korosztály
18%-ának?
Tömegesedett a felsõoktatás. Ezzel küszködik a felsõoktatásban
tanítók jelentõs része. „Védeni kell a felsõoktatást, a diploma minõségét!” – de ki ellen? Nem jobb az a társadalomnak, ha a munkaerõpiacon egy szélesebb réteg jelenik meg alkalmazható tudással?
Megoldást a többszintû egyetemi képzés bevezetése jelenthet.
No meg a módszertani megújulás.

2.2 Esélyegyenlõtlenség
A rendszerváltás óta jelentõsen nõtt a társadalomban a leggazdagabb 20% és a legszegényebb 20% közötti vagyoni különbség.
A 90-es években ismertté vált kutatási eredmények arról árulkodnak, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan nyílik az olló a
nagyvárosok és a kistelepülések gyerekeinek tudásszintje között.
Nálunk a gyerekek iskolai elõmenetelét elsõsorban nem
a pedagógusok, nem az iskola munkája, hanem a szülõk iskolázottsága, szociokulturális háttere, a település helyzete határozza meg.
Vannak Európában olyan iskolarendszerek, amelyek tudják csökkenteni a tanulók otthonról hozott hátrányait. A magyar közoktatás még nem ilyen, sõt növeli a hátrányokat. Iskolarendszerünk
nagyon szelektív, túlságosan nagy a magyar iskolák teljesítménye
közti különbség.

2.3 A minõségfogalom lassú átalakulása
Az elmúlt évtizedben – többek között a Comenius 2000 minõségbiztosítási programnak köszönhetõen – jelentõsen változott a mi-
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nõségrõl alkotott felfogás. Amikor 1980-ban elkezdtem tanítani
a környék legtehetségesebb diákjai többségét befogadó III. Béla
Gimnáziumban, akkor én is elsõsorban arra törekedtem, hogy
diákjaim jól szerepeljenek az érettségi vizsgán, bejussanak az
egyetemre, eredményesek legyenek a tanulmányi versenyeken.
Igyekeztem például közösséget is építeni, de a közvélemény velünk szemben elsõsorban a felvételi vizsgákkal és a tanulmányi
versenyekkel kapcsolatban fogalmazott meg elvárásokat, ezen
eredmények alapján ítélte meg munkánk sikerét. Erõsítette ezt
az egyoldalú elvárást az is, hogy a médiában (napilapokban, Köznevelésben) évtizedek óta a középiskolák „jóságának” egyetlen
mutatója szerepelt: a tanulók hány százaléka került be egyetemre, fõiskolára. (Ez késõbb kiegészült a tanulmányi versenyek
eredményeivel, rangsoraival.) Az általános iskolák közül meg leginkább azokat tartották jó iskoláknak, amelyekbõl a diákok nagy
százaléka került be gimnáziumba.
Az utóbbi egy-két évben azonban jelentõsen változott a helyzet:
megjelentek középiskolai rangsorok a szülõk iskolázottsága alapján is. Természetesen az a tapasztalat, hogy alig van gimnázium,
amelyik a felvételi eredmények alapján a legjobbak között
van, de a szülõk iskolázottsága alapján jelentõsen hátrébb áll
(és fordítva). (Minden elismerésem azoknak a kevésbé iskolázott
szülõknek, akik biztosítják gyerekeik számára a megfelelõ hátteret, motivációt a tanuláshoz.)
Kifejezetten örültem annak, hogy júniusban a Közoktatás Minõségéért Díj arany fokozatát az egyik kategóriában annak a kerecsendi
– Eger mellett található – általános iskolának adhattam át, amelyben a gyerekek 87%-a roma családból származik.
Azóta személyes látogatás keretében a helyszínen is meggyõzõdhettem arról, hogy
·
·
·
·
·
·

a
a
a
a
a
a

polgármester,
helyi és a kisebbségi önkormányzat,
helyi civil szervezetek,
szülõk,
pedagógus és a nem pedagógus iskolai dolgozók és
diákok

összefogásával példás együttmûködés jött létre.
Kerecsenden nem lesz a következõ években Jászladány. Ez egy
minõségi iskola.
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3. Új kihívások
3.1 A tudásfogalom átalakulása
Szakemberek szerint a ma még óvodás nemzedék mintegy fele
felnõtt korában olyan munkakörben fog elhelyezkedni, amely jelenleg még nem is létezik. A technológia újabb vívmányai egyre
jobban és egyre gyorsabban változtatják meg az emberek életét,
munkahelyét.
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Emlékszem, a 70-es évek elején még logarléccel számoltuk ki a fizikai
képletekbõl az eredményt, mert még zsebszámológép sem volt. Azóta
csak három évtized telt el, és korszerû, nagy teljesítményû számítógépek segítik a gazdaság munkáját, a személyi számítógépek elárasztják a
háztartásokat, és csuda dolgokra képesek rajta már a kicsi gyerekek is.

Gazdaságunk átalakulóban van: legnagyobbá, leggyorsabban fejlõdõvé az információ létrehozása, elemzése és továbbítása növi ki
magát. Hatalmas mennyiségû információ között kell(ene) eligazodnunk. A ma korszerûnek számító ismeret egy-két éven belül elavul.
(Tessék csak megkérdezni errõl például az informatikusokat!)
A fejlett technológiájú társadalmakban a munkahelyeken egyre
inkább a csapatmunkáé a központi szerep. Ennek hátterét kölcsönösen egymásra utalt, de egymástól független csapatok adják, amelyek olyan összetett problémákkal birkóznak meg, amelyek megoldása meghaladja az egyén képességeit.
Tehát iskolarendszerünk elsõdleges céljának kell lennie,
hogy fejlessze azokat a gondolkodási módokat, képességeket, amelyek az életben való boldoguláshoz szükségesek.
Ezt segíthetik a kooperatív tanítási módszerek.

3.2 Kooperatív tanulás
Dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás címû könyve1 jelentõs
módszertani megújulást kínál. Egy kutatási eredmény ebbõl
a könyvbõl:
Az Amerikai Egyesült Államokban egy – bevándorlók gyerekeit
nagy arányban (tehát a jobb módú fehér családok gyerekeit kisebb arányban) tartalmazó – iskolában 12 héten keresztül hagyományos módszerekkel, illetve kooperatív tanulási módsze-

1

Kiadta az Önkonet Kft. 2002-ben.
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rekkel tanítottak egy-egy osztályt angol nyelvtanból. Az alábbi
táblázat mutatja a 12 hét alatt bekövetkezett változásokat:

Hagyományos vagy kooperatív?
12
10
8

feketék

6
4
2

fehérek

9

0
hagyományos osztály

kooperatív osztály

A vizsgálat arról tanúskodik, hogy a kisebbségi diákok kooperatív módszerek révén sokkal jobban fejlõdtek, mint a hagyományos módszerekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy a színes
bõrû diákok szembetûnõ fejlõdése nem fehér bõrû társaik rovására történt, hiszen a kooperatív környezetben õk is jobban teljesítettek. (Náluk azért lehetett a növekedés mértéke kisebb, mert
valószínûleg kevésbé voltak tehetségesek.1)
Bár a kooperatív tanulás folyamatában a jól teljesítõ diákok tekintélyes idõt töltenek gyengébben teljesítõ társaikkal együttmûködve, legalább olyan jól, vagy még jobban teljesítenek, mintha
folyamatosan egyedül dolgoznának. Ugyanis amíg tanítanak, addig maguk is tanulnak.
Ha rájönnek a diákok, hogy a tanulás képessé teszi és felhatalmazza õket a tanításra, akkor motiváltabbak lesznek
a tanulásban is.
A kísérlet egy másik tanulsága, hogy a kooperatív tanulási
módszereket alkalmazó osztályban közel 40%-kal nõtt a baráti kapcsolatok száma az eltérõ kultúrát képviselõ népcsoportok gyerekei között, tehát a másság elfogadásában is segített. Pedig csak 12 hét telt el.

1
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Vagy mert eleve magasabb szintrõl indultak, onnan továbbfejlõdni természetesen nehezebb. (A szerkesztõ megjegyzése.)

Iskolavezetés 2002.december

Az oktatási rendszer

3.3 Az iskola és az életben való sikeresség
A magyar iskola, a pedagógusok nagy többsége azokat a diákokat
jutalmazza (egyik korábbi diákunk szavait idézve), „akik visszaböfögik a tanár szavait”. A tanárok persze csak igazodnak a lexikális
ismereteket, az elvont gondolkodást elõtérbe helyezõ központi követelményekhez. Ugyanakkor több középiskolában tudják, hogy
az iskolai sikerességnek és az életben való sikerességnek
szinte semmi köze sincs egymáshoz.
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No de mi legyen az iskola elsõdleges feladata?
2002 tavaszán Sopronban a logopédiai konferencián az elõttem
fellépõ elõadó – a kapuvári Licskainé Stipkovics Erika – friss kutatási eredményekrõl, az érzelmi intelligenciáról beszélt. Arról
az érzelmi intelligenciáról (EQ), ami idõsebb korban is rövid idõ
alatt és jelentõs mértékben fejleszthetõ, szemben a közvélemény
által sokkal jobban ismert értelmi intelligenciával (IQ), mely a kor
elõrehaladtával egyre nehezebben alakítható.
Mely készségeknek, képességeknek kell tehát magas szinten állniuk az életben való sikerességhez? (Az életben való sikeresség
persze nem csak és nem feltétlenül az üzleti életben való sikerességet jelenti, hanem elsõsorban azt, hogy az ember jól érezze magát a bõrében – a családban, a munkahelyen – ott, ahol van.)

A kutatások szerint 90%-ban az érzelmi intelligencia (EQ),
és csak 10%-ban az IQ a meghatározó!
Mi kell tehát az életben való boldoguláshoz? Mely képességeknek
kell ehhez magas szinten állniuk?
Például:
· az örömérzés átélésének képessége
· a szabadon nemet mondani tudás képessége
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·
·
·
·
·
·

az érzelmek szabad kifejezése
önbizalom
a szükséges határok betartása
alkotókedv, kreativitás
kudarctûrés
együttmûködés

Ki tartja ezeket ma fontosnak? Ki fejleszti ezeket ma tudatosan?
Ha az ember tud valamirõl, ha tudja, hogy mi a fontos, akkor egészen biztosan tudatosabban törekszik a fejlesztésére is. Tapasztalatom szerint a tanulók és a pedagógusok többsége az elõbbi
lista elején lévõ képességeket – ma még – nem tartja fontosnak,
mert nincsenek tisztában azzal, hogy ezek meghatározóak az
életben való sikerességhez.

4. Új oktatáspolitika
4.1 Mit tett a nyár eleje óta az új kormány, illetve az új
oktatásirányítás?
· A közoktatási törvény módosításával megszûnt a kerettantervhez igazított helyi tanterv kötelezõ jellege. Ezentúl az
iskolák nagyobb lehetõséget kapnak arra, hogy a saját feltételrendszerükre leginkább illeszkedõ idõbeosztással oktassanak,
neveljenek.
· Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) a legfontosabb szakmai kérdésekben visszakapta egyetértési jogát. Mostantól
a miniszter nem tehet kénye-kedve szerint bármit a közoktatásban.
· Megszûnt a 185 tanítási nap kötelezettsége. Helyette a tanév kezdõnapját és a tanév befejezõ napját rögzíti a törvény.
· A tanév rendjérõl szóló miniszteri rendelet a tanítás nélküli
munkanapok számát felemelte a korábban tervezett kettõrõl hatra, és ezzel jelentõsen könnyítette a középiskolákban az
érettségi írásbeli és szóbeli vizsga lebonyolításának problémáit.
· 2002 szeptemberétõl 50%-kal megemelte a pedagógusok bérét, sõt a kezdõ fõiskolai végzettségû tanárok fizetése a diplomás minimálbér 100 000 Ft-ra emelésével 64%-kal nõtt.
· A pedagógusok heti kötelezõ óraszáma visszaállt a korábbi
20-ra, tehát a jelentõs béremelés ezúttal nem a terhek növelésével párhuzamosan valósult meg.
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· Az elõzõ két pontban leírt változások következtében a pedagógusok túlóradíja 65%-kal (a kezdõ fõiskolai végzettségû tanároké 80%-kal) nõtt, ami azt jelenti, hogy ugyan nem nõttek
még például az osztályfõnöki pótlékok, de a havi összes jövedelem növekedése már 3-4 túlóra esetén is bruttó összegben
szintén eléri az 50%-ot. (Ha a következõ években is jelentõs
mértékben nõ a pedagógusok reálbére, akkor talán hamarosan
a fiatalok is elhiszik, hogy a pedagóguspályával nem csak egy
szép hivatást, hanem egy olyan munkát választanak, amelybõl
tisztességesen meg is lehet élni.)

4.2 Az oktatáspolitika válaszai a kihívásokra
· Terveink szerint az emelt szintû idegen nyelvi érettségi megfelelõ szintû teljesítése kiváltja – ingyenesen – az állami nyelvvizsgát.
· 2005-re valamennyi magyar iskolát (a határon túliakat is)
bekapcsoljuk a Sulinet programba. A szakma bevonásával
jelentõs tartalmi fejlesztések lesznek a digitális tananyagok terén. Az iskolák az informatikai felkészültségüknek megfelelõ
fejlesztéseket kapnak.
· A középiskolás tanulók ingyenes ECDL-vizsgát tehetnek.
· Az adótörvények mostani módosításával lehetõvé válik, hogy
jövõre kedvezõ konstrukcióban valamennyi pedagógus és valamennyi iskolás korú gyereket nevelõ család számítógéphez jusson. (Természetesen a modern oktatási segédeszközök
használatát, tanórai munkába való beépítését segítõ pedagógusképzéseket is indítunk.)
· A következõ években a Nemzeti Fejlesztési Terv részeként a humánerõforrás-fejlesztés keretében tudjuk jelentõsen javítani
az oktatás pozícióit az európai strukturális alapok bevonásával.
Kiemelten kezelt területek:
— Az alapkészségek fejlesztése az iskolarendszerû oktatásban.
— Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése az oktatási,
képzési rendszer teljes vertikumában, különös tekintettel
a kommunikációs készségekre.
— Szakképzettséghez szükséges készségek és képességek fejlesztése.
— A környezettudatosság erõsítése és a környezeti nevelés
fejlesztése az oktatás minden szintjén.
— Az idegen nyelvi képzés feltételrendszerének fejlesztése.
— A képzési igényeknek megfelelõ tananyagfejlesztés, különös tekintettel a kevésbé elterjedt nyelvekre.
— Erdei iskolák támogatása.
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— Fogyatékkal élõ fiatalok integrált oktatása.
— Leromlott mûszaki állapotú közoktatási épületek rekonstrukciója, valamint új épületek kialakítása; gyógypedagógiai
és integrált nevelésben-oktatásban részesülõ gyermekek,
tanulók megfelelõ elhelyezési feltételeinek megteremtése.
— Komprehenzív iskola modelljének kidolgozása és megvalósítása.
— A hátrányos helyzetû, elsõsorban roma gyerekek integrációját segítõ Országos Integrációs Központ és Hálózat fejlesztése.
— Szelekciós/diszkriminációs mechanizmusok folyamatos jelzõrendszerének felállítása.
— Átlátható közoktatási minõségértékelési rendszerek kialakítása és támogatása.
— A környezettudatosság erõsítése és a környezeti nevelés
fejlesztése az oktatás minden szintjén.
— Az informatikai infrastruktúra átfogó fejlesztése az oktatás
teljes vertikumában.
— Az informatika tartalmi fejlesztése (projekt-munkaformák
alkalmazása).
— Az informatikai oktatás fejlesztése a közoktatásban, különös tekintettel a kistelepüléseken és ritkán lakott térségekben.
— Ellátási feszültségek csökkentése.
— Kollégiumi férõhelyek korszerûsítése.
· A XXI. század iskolája program keretében PHARE-pénzek bevonásával – összesen mintegy 6,7 milliárd Ft értékben – 2003-ban
elindul a hátrányos helyzetû régiók iskoláinak felújítása.
(Ennek keretében nem csak épületfelújításra kerül sor, hanem
informatika és multimédiás fejlesztések is lesznek. A PHARE
2003 pályázat a télen jelenik meg, és a tanév végén kezdõdik a
megvalósítása.) Terveink szerint a következõ idõszakban minden évben 10 milliárd Ft nagyságrendben fordítunk forrásokat
intézményfelújításokra.
· Normatív alapon valamennyi iskolában akarunk pénzt biztosítani informatikafejlesztésre, eszközbeszerzésre. (A helyi közösségekben tudják legjobban eldönteni, hogy mire kell legjobban a pénz. Ez persze növeli a helyi döntéshozók felelõsségét is.)
· A felsõoktatással közösen átgondoljuk a tanárképzés rendszerét. A pedagógusképzés során ne csupán mini szaktárgyi tudóssá akarjanak képezni olyan fiatalokat, akik nem tudósnak
készülnek, hanem a pedagógusmesterség-beli tudást is – a felsõoktatásban dolgozó oktatókat és a hallgatókat egyaránt beleértve – tartsák mindenütt nagyon fontosnak!
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· A már pályán lévõ pedagógusok önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel pótolhatják hiányosságaikat. Ehhez
persze újra jelentõsen emelni kell az elmúlt években alaposan
lecsökkent, pedagógus-továbbképzésre szánt forrásokat. (Az
erre szánt normatíva mellett a kiemelten kezelt területekhez
külön forrásokat biztosítunk.)
· A 2002. szeptember 1-jei 50%-os pedagógus-béremelést követnie
kell az osztályfõnöki és a vezetõi pótlékok emelésének is.
· A minõségi bérpótlék tervezett folyamatos és radikális emelése végre újra lehetõséget ad arra, hogy a helyi pedagógusértékelési rendszernek anyagi ösztönzõ ereje is legyen.
· Megszüntetjük a sok visszaélésre lehetõséget adó cigány felzárkóztató normatívát. Helyette a hátrányos helyzetûek integrált oktatását segítõ integrációs normatívát adunk, amelyet
csak a központilag kiadott integrációs programok megvalósításával lehet igénybe venni.

4.3 Az Oktatási Minisztérium stratégiai céljai (tervezet)
Az alábbiakban felsorolt, középtávú stratégiai célok a kormányprogramban szereplõ célok gyakorlatba való átültetését segítõ
módon fogalmazódnak meg. Szándékuk szerint egyaránt szolgálják egy – az oktatással szembeni kihívásokra válaszolni képes –
rendszer megteremtését és a jelenlegi közoktatási rendszerben
feltárt problémák kezelését. Az alábbi célok illeszkednek az Európai Unió egyre markánsabban megfogalmazott oktatáspolitikájának pilléreihez.
Az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
Az élethossziglan tartó tanulás megalapozásának már a közoktatás kezdõ szakaszában meg kell történnie.
A kezdõ szakasz nevelési céljait oly módon szükséges újragondolni, hogy az a kulcskompetenciák fejlesztésére orientált pedagógiai gyakorlat kialakulását segítse elõ.
Általában a közoktatási rendszer teljes vertikumában elõnyben
kell részesíteni azokat a fejlesztéseket, amelyek mind a munkaerõ-piaci, mind pedig az aktív társadalmi részvétel sikeressége
szempontjából fontos kompetenciák (mint például a problémamegoldó és együttmûködési készség, idegennyelv-tudás vagy az
informatikai eszközök alkalmazása) kialakulását segítik.
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Az oktatás minõségének fejlesztése és biztosítása
A minõségfejlesztés és minõségbiztosítás rendszerének továbbépítése és kiterjesztése az oktatási rendszer minden elemére oly
módon, hogy az jobban szolgálja a közoktatási fejlesztési stratégia egyéb céljainak érvényesülését.
Az oktatási egyenlõtlenségek mérséklése
A legkülönbözõbb oktatási egyenlõtlenségek mérséklése igen összetett célrendszer. Magában foglalja
· az iskola komprehenzivitásának és általában az oktatás méltányosságának erõsítését,
· az oktatási rendszeren belüli elkülönítési nyomást okozó pedagógiai feszültségek csökkentését, valamint
· a további tanulási és életesélyeket csökkentõ oktatási pályák
lehetõség szerinti felszámolását,
· az eddig elkülönítetten oktatott tanulói csoportok lehetõség
szerinti integrációját.
A pedagógusszakma rangjának helyreállítása, a pedagógusok
szakmai fejlõdésének támogatása
Az oktatás elõtt álló kihívások szükségessé teszik a tanári szakma tekintélyének helyreállítását, a pedagógusok mesterségbeli
tudásának, szakmai kompetenciáinak fejlesztését, valamint jövedelmük növelésével párhuzamosan szakmai elszámoltathatóságuk erõsítését.
Az oktatás költséghatékonyságának javítása
Az oktatási szektor által felhasznált források növelése elérte azt
a pontot, amikor szükségessé vált az allokáció mechanizmusának felülvizsgálata, ezen keresztül a finanszírozás és az oktatás
eredményességének erõteljesebb összekapcsolása.
Az információs társadalom kialakulásához szükséges kompetenciák fejlesztése
Folytatni szükséges a munkaerõ-piaci érvényesülés és az ország
modernizációja szempontjából egyre jobban felértékelõdõ információs kompetenciák fejlesztése oktatási feltételeinek megteremtését.
Ennek során súlyt kell helyezni
· az informatikai eszközökkel való ellátottságra és
· az eszközök alkalmazásának a pedagógiai gyakorlatba való beépülésére egyaránt.
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Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása
Az oktatás presztízsének helyreállítása és a nevelési célok megvalósítása érdekében jelentõs központi fejlesztések révén fokozatosan fel kell számolni az oktatási intézmények felújításában, felszereltségében és eszközellátottságában mutatkozó több évtizedes
lemaradást.
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4.4 Minõségbiztosítás
A kormányváltás óta visszatérõen sok kritika érte a minõségbiztosítást. Van, aki tudja, hogy mit kritizál, van, aki nem. A Comenius
2000 minõségfejlesztési program olyan mértékû központilag támogatott innováció, amire nem volt még példa a világban. Ma már közoktatási intézményeink majdnem negyedrésze bekapcsolódott a pályázati programba, és sok más intézmény is önerõbõl hozzáfogott
ezen rendszer kiépítéséhez. Tisztázni, hogy kik az intézmény eredményes mûködésében érdekelt legfontosabb partnereink, rendszeresen vizsgálni ezen partnerek igényeit, elégedettségét, elégedetlenségét, a feltárt problémák közül kiválasztani a legfontosabbakat,
ezekre intézkedési terveket készíteni, azokat megvalósítani, ellenõrizni, értékelni – mindezek már sok helyen eléggé jól beépültek
a gyakorlatba, és úgy gondolom, hogy a mindenkori politikának
ezt a gondolkodásmódot támogatnia kell.
Ugyanakkor volt a program bevezetésének több gyenge pontja.
Az egyik ilyen volt feltétlenül az, hogy hihetetlen mennyiségû
adminisztrációt zúdított a pályázatban részt vevõ intézmények
pedagógusainak nyakába. Másik gyenge pontja a nagyon rossz
idõpontban történt bevezetése volt: a létminimum alján éldegélõ pedagógus-társadalomtól várt el jelentõs mennyiségû pluszmunkát, ugyanakkor nem tette õket anyagilag érdekeltté
a rendszer kiépítésében.
Semmiképpen sem tekinthetõ motiváló tényezõnek az, hogy például volt iskolámban a Comenius 2000 program I. modelljének kiépítésekor az elsõ
munkajelentés beküldéséig eltelt idõszakban 2000 õszén bruttó 98 Ft-os
óradíjért dolgoztunk, ami írd és mondd: egy gombóc fagyi ára. (Na persze már
nem mindenhol jön ki belõle!) 2002 tavaszán a záróbeszámoló beküldésekor
ezt írtuk (akkor még nem tudtam, hogy én leszek a közoktatási helyettes államtitkár): Ha az oktatási minisztérium komolyan gondolja a Comenius
2000 program kiterjesztését és folyamatos mûködtetését az egész közoktatási rendszerre, akkor meg kell teremteni a pedagógusok anyagi motivációját, mert hosszú távon nem sokáig talál ilyen szent õrülteket, akik ezért
a bérért hajlandók az iskolafejlesztéssel foglalkozni. Az nem tartható sokáig,
hogy míg a tantestület egyik része minõséget fejleszt éhbérért, a másik része
különórákkal biztosítja saját gyereke továbbtanulását.
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Az Európai Unióhoz való csatlakozás is megköveteli az oktatás
minõségének folyamatos fejlesztését. Az Európai Bizottság által
az uniós kormányoknak tett ajánlások között önértékelésre
épülõ, külsõ értékeléssel segített minõségbiztosítási rendszerek kiépítése szerepel.
A Nemzeti Fejlesztési Tervbe be is került az átlátható közoktatási
minõségértékelési rendszerek kialakításának támogatása.
A kísérleti jelleggel bevezetett Comenius 2000 programot olyan
irányban fejlesztjük tovább, amely
· megteremti a pedagógusok anyagi érdekeltségét,
· erõsíti a helyi innovációk közkinccsé tételét, és
· épít a kistérségi együttmûködésekre.

4.5 Kétszintû érettségi
Hosszú elõkészítõ munka, többéves szakmai vita után a pedagógusszakma nagy többsége támogatja a kétszintû érettségi bevezetését. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy ne kelljen a tanulónak egy tantárgyból két különbözõ (egy érettségi és egy felvételi)
vizsgát tennie. A másik fontos elem az, hogy mik lesznek a vizsgakövetelmények.
Legfontosabb és legsürgetõbb teendõink vázlatosan:
Az érettségi vizsga megreformálása
· Ésszerû követelmények meghatározása
(A középiskolában a felvételi vizsga követelményeire való felfelé
mutogatás és ennek az általános iskolára is visszaható káros
következményeinek megszüntetése.)
— 2002. október: a tanulói munkaterhek vizsgálata.
(Alaposan át kell gondolnunk, hogy a használható tudás
elérése és a teljesíthetõ követelmények elérése hogyan lehetséges. A tanulók és a szülõk véleménye: „A magyar közoktatás rendszere úgy rossz, ahogy van!”)
— A meglévõ (részben már kiadott) részletes érettségi követelmények alapos átgondolása, csökkentése.
· Az új érettségi bevezetése
(2005-ben kerül rá sor, azokra a diákokra vonatkozóan, akik
ebben a tanévben járnak a 10. évfolyamra. Természetesen
2003-ban és 2004-ben próbaérettségire is sor kerül, hogy megfelelõen kipróbált, megfelelõen sztenderdizált vizsga lehessen.)
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· Alapkészségek fejlesztése az általános iskola elsõ osztályától
kezdve
— Programminták felkínálása
(A NAT háromévenkénti kötelezõ felülvizsgálata úgyis törvényi kötelezettség, és ezt az elõzõ kormány idején az oktatási miniszter elmulasztotta. A gyorsan változó világhoz
elõbb-utóbb az iskolának is alkalmazkodnia kell!)
— Multiplikátorképzés tantárgyanként, mûveltségi területenként
(Tantárgyi szakértõket kell felkészíteni, akik a képességfejlesztõ oktatás, nevelés módszertanát saját szaktárgyukon,
mûveltségterületükön belül terjeszteni tudják.)
— Feladatbankok hozzáférhetõvé tétele
(Eddig évek óta csak ígérgették. Igazán ez lesz az elsõ támpont, az elsõ konkrétum a változás fõ irányairól a gyakorló
pedagógusok és a diákok számára.)
— Országos kompetenciamérések
(Minden tanulóra kiterjedõ és reprezentatív mintán történõ mérések is kellenek, hogy valamennyi iskolafokon befolyásolni tudjuk a hétköznapok tanítási gyakorlatát. A helyi
önfejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges információkat szolgáltatják ezek a mérések. Probléma esetén nem
a tükröt kell hibáztatni.)
· Vizsgarendszer
(Mely kimeneti pontokon legyen vizsga? A szakmai viták még
tartanak, hamarosan eldõl ez is.)
· Tankönyvek
(Folyamatos megújításuk nélkül nem lesz folyamatos megújulás.)
· Elektronikus tananyagok készítése
(A Sulinet programhoz való hozzáférés általánossá tételével
párhuzamosan szükség van a tanítási órákon könnyen bevethetõ elektronikus tananyagokra. Megnõ a helyi innovációk
szerepe, mert a kipróbált és bevált tananyagokat – a szerzõk
anyagi érdekeltségének biztosítása mellett – közkinccsé akarjuk tenni.)
· Pedagógusok képzése
(A szaktárgyi tudás növelésének kizárólagossága helyett a pedagógusmesterségbeli tudás növelésére kell helyeznünk a hangsúlyt. Ami elmaradt az egyetemen, a fõiskolán, azt pótolni kell.)
· Vezetõképzés
(Az intézmények vezetõi kulcsfontosságú szerepet töltenek be,
hiszen a vezetõ személyisége, nyitottsága, felkészültsége alapvetõen határozza meg, hogy a nevelõtestület hogyan viszonyul
a változásokhoz. Azokhoz a változásokhoz, amelyek életünk kí-
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sérõi, amelyekre való felkészítés az iskola egyik legfontosabb
feladata, hiszen diákjaink többsége élete folyamán már többször kényszerül majd munkahelyváltásra, mint ahogy ez a mi
idõnkben volt.)

5. Zárszó
Sokat kell még tennünk azért, hogy a magyar közoktatás ne növelje, hanem csökkentse a társadalmi egyenlõtlenségeket!
A problémák folyamatos csökkentéséhez, az oktatás minõségének fejlesztéséhez valamennyi érintett fél együttgondolkodására
szükség van. Jó iskolát csak együtt lehet csinálni!
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Kis lépések
Az óvodát érintõ változások a törvénymódosítás után
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dr. Pereszlényi Éva

1

A médiából értesülhettünk arról, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényt ez év júniusában ismét módosította az
Országgyûlés. A változásokat fontosnak tartjuk megvizsgálni az
óvodák mûködése szempontjából.
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Az oktatási rendszer

Az 1999. évi LXVIII. törvény (a módosítás) több ponton is érinti az
óvodákat. A hatvanöt módosító paragrafusból tizennégy óvodára
is vonatkozik.
Az alábbiakban összehasonlítjuk az 1993-ban és és 1999-ben
hozott intézkedéseket abból a célból, hogy az új szabályozás elemeire konkrétan is felhívjuk az érintett kollégák figyelmét.

B
2.12
2

Az olvasó tapasztalni fogja, hogy az új jogszabály tartalmaz a korábbiakhoz képest kiegészítéseket, egyértelmûsítõ pontosításokat, az elõzõektõl eltérõ hangsúlyokat, és teljesen új – helyettesítõ – rendelkezéseket.
A cikk szövegében az alcímek jelölik azokat a témaköröket, amelyek a Közoktatási törvény szerkezetében, annak megfelelõ sorrendjében egyértelmûen követhetõek.

1. Általános rendelkezések
1.1 A törvény szabályozási köre
A törvény szabályozása attól függetlenül kiterjed az óvodai nevelésre, hogy azt milyen intézményben, szervezetben látják el, illetve ki az intézmény fenntartója.
Az alapelvek a következõkkel egészülnek ki1:
· Az óvoda felelõs a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlõdéséért, a gyermekközösség kialakulásáért és fejlõdéséért.
· Ennek érdekében:
— együttmûködik a szülõkkel,
— a szülõk közösségével együttmûködve végzi nevelõmunkáját.
A fentiekbõl jól érzékelhetõ, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramjának legfontosabb elvei, fõ feladatai bekerültek a törvénybe, így is érzékeltetve az óvoda és a család együttmûködésének kiemelt szerepét.
„A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve … szervezhetõ…”2

Tehát az óvodában mind a napirendet, mind a hetirendet, mind a
szervezeti kereteket célszerû egyeztetni, a hit- és vallásoktatás
megszervezésekor figyelembe venni.

1
2

Kt. 2. § (4) bekezdés.
Kt. 4. § (4) bekezdés.
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Az óvodának a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együtt kell mûködnie az érdekelt egyházi,
jogi személlyel.

1.2 A nevelõ és oktató munka pedagógiai szakaszai, követelményrendszere
A törvény az óvodai nevelés szakaszát a korábbi szöveggel szabályozza, vagyis:
„Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdõdik,
és – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti.”1

A változást a dõlt betûkkel szedett mondatrész jelzi, amely úgy
értendõ, hogy a törvény megváltoztatása nélkül, a módosító tényezõktõl függõen az másképp is szabályozható. (Erre a késõbbiekben még visszatérünk.)
Az óvodai nevelés szakaszának alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Ezt a Kormány adja ki, természetesen egy körültekintõ, többszintû és többoldalú egyeztetési eljárás után.2
A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést biztosító óvodákban az óvodai nevelési program elkészítésénél figyelembe kell
venni a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét, melyet az oktatási miniszter ad ki.3
A fogyatékos gyermekek nevelését biztosító óvoda az óvodai nevelési program elkészítésénél figyelembe veszi a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét. A szabályozás arra is kitér,
hogy siket gyermek óvodai nevelése jelnyelven is folytatható.4
A nemzetiségi nyelvoktatás szakellátását a következõ módon
szabályozza: ha az óvodai nevelés nyelve a nemzeti vagy etnikai
kisebbség nyelve, illetve nem magyar nyelv, az adott nyelven folyó nevelõ és oktató munkához pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki nemzetiségi óvodapedagógus oklevéllel rendelkezik.5
Az a szorongás tehát, amely a várakozást jellemezte a törvény
megjelenése elõtt, a jelen szabályozás alapján feloldható.

1
2
3
4
5

Kt.
Kt.
Kt.
Kt.
Kt.

8. § (2) bekezdés.
8. § (6)–(7) bekezdés.
8/B § (1) bekezdés.
8/B § (3) bekezdés.
17. § (3) bekezdés.
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2. A közoktatásban alkalmazottak
„A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti a jog, hogy személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelõi, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.”1
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A pedagógus tevékenységének értékelése és elismerése halaszthatatlan szükséglete a közoktatás-irányításnak, összhangban
van a minõségbiztosítás, minõségellenõrzés, minõségértékelés
központi szabályozásával.
A módosítás pontosítja a pedagógus alapvetõ feladatait, fõ feladattá teszi az emberi értékekre nevelést.
A pedagógus alapvetõ feladata tehát a rábízott gyermekek nevelése, kötelessége, hogy
· nevelõ és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmérõl, személyiségének fejlõdésérõl2,
· a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttmûködés magatartási szabályait és törekedjék azok betartatására.3
A pedagógusnak tiszteletben kell tartania továbbá a gyermekek
és szülõk emberi méltóságát és jogait4, és a gyermekek részére át
kell adnia az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket.5

3. A közoktatás rendszere
3.1 Az óvoda
A törvény az óvodát az eddigieknek megfelelõen definiálja, mindössze annyi a változás, hogy itt is megjelenik a fentebb már ismertetett kiegészítés.
„Az óvoda hároméves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – legfeljebb hétéves
korig nevelõ intézmény.”6

1
2
3
4
5
6

Kt.
Kt.
Kt.
Kt.
Kt.
Kt.

19.
19.
19.
19.
19.
24.

§
§
§
§
§
§

(1)
(7)
(7)
(7)
(7)
(1)

bekezdés.
bekezdés a) pont.
bekezdés e) pont.
bekezdés h) pont.
bekezdés i) pont.
bekezdés.
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A változtatás oka a korábban jelzettek alapján itt is magyarázható. Ehhez kapcsolódik a 74. § (e) pontja, amely az óvodai elhelyezés megszûnésérõl intézkedik.
A nevelési év fogalmának említésével voltaképpen itt adja
meg a lehetõséget a törvény arra, hogy a hetedik életévüket
a nevelési év vége (azaz augusztus 31.) és a naptári év vége
(azaz december 31.) között betöltõ gyermekek – amennyiben még nem érettek az iskolai tanulmányok megkezdésére
– még egy nevelési évet az óvodában tölthessenek.

3.2 A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
A gyógypedagógiai nevelésben részt vevõ pedagógusnak a munkakör betöltéséhez az alábbi végzettséggel, szakképzettséggel
kell rendelkeznie.1
Abban az esetben, ha az óvodai foglalkozás elsõdleges célja a fogyatékosságból eredõ hátrány csökkentése, továbbá az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs óvodai foglalkozásokhoz a fogyatékosság típusának megfelelõ
·
·
·
·
·

gyógypedagógiai tanári,
konduktori,
konduktor-tanítói,
terapeuta vagy
a Kt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott szakképzettség és
egyetemi, fõiskolai szakirányú továbbképzés keretében szerzett, a tevékenység folytatására jogosító

szakképzettség szükséges.
A törvény meghatározza továbbá, hogy fogyatékos, de ép értelmû
gyerekek esetén, ha az óvodai foglalkozás elsõdlegesen nem a fogyatékosságból eredõ hátrány csökkentését, a gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját és rehabilitációját szolgálja, az intézmény típusának megfelelõ, illetve meghatározott
végzettség és szakképzettség szükséges (tehát óvodában óvodapedagógusi végzettség).2
A fenti szabályozást azért tartjuk rendkívül fontosnak, mert az
óvodák jelentõs hányada integrált nevelési programmal mûködik.

1
2

Kt. 30. § (11) bekezdés.
Lásd a Kt 17. § (1) bekezdését.
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Ugyanakkor a szabályozásban két dolog határozottan megjelenik:
· a fogyatékos gyerek fejlesztését csak az arra képzett szakember végezheti (tehát nem az óvodapedagógus)
· óvodában értelmi fogyatékos gyerek ép értelmûekkel együtt
nem foglalkoztatható, nem nevelhetõ, így az értelmi fogyatékos
gyerekek csoportos óvodai nevelését óvodapedagógusi végzettséggel ellátni – a szakértelem hiánya miatt – nem lehetséges.
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4. A közoktatási rendszer intézményeinek mûködése
4.1 A nevelési és pedagógiai program

Figyelem!
Az óvodai nevelési program a következõket tartalmazza1:
ß az óvoda nevelési alapelveit, célkitûzéseit
ß azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermek fejlõdését, közösségi életre felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk felzárkóztatását
ß a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ pedagógiai
tevékenységet
ß a szülõ, a gyermek, a pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit
ß nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt
vevõ óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének
ápolásával járó feladatokat
ß az óvodában folyó nevelõmunka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét
ß a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelõmunkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét

Tekintettel arra, hogy a helyi óvodai nevelési programok már
minden óvodában elkészültek, célszerû az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat számba venni, összegezni. A jövõ feladata lesz az
utolsó elõtti pont kidolgozása és az utolsó pont teljesítése,
amely a mûködési feltételek miatt az óvoda érdeke.

1

Kt. 47. §.
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4.2 A közoktatási intézmény vezetõje

Önkontroll!
A nevelési-oktatási intézmény vezetõje felel1
o a pedagógiai munkáért,
o az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási rendszerének mûködéséért,
o a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és
ellátásáért,
o a nevelõ és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
o a gyermekbaleset megelõzéséért,
o a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.

Fenti feladatok közül új elem a második pont, mely összhangban van a korábban már idézett 19. § (1) bekezdésének a) és
a 47. § f) pontjával.
A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának gyakorlatában viszont nagy a szóródás az óvodák mûködésében. A heti orvosi vizittõl a havi, félévi és a nevelési évenként mindössze egy alkalommal végzett orvosi ellátás minden változata megtalálható.
A gyakoriság és az ellátás tartalma pillanatnyilag nem függ a gyerekek szociális és egészségügyi szükségleteitõl. Az óvodavezetõ
tehát akkor jár el helyesen, ha a fenntartóval egyezteti az óvoda
ez irányú igényeit.

5. A közoktatás szervezése és irányítása
Az Országos szakértõi és vizsgáztatási névjegyzék
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés tekintetében szakértõi feladatot csak az láthat el, aki a törvényben meghatározott
gyakorlatot2 a nemzeti, etnikai nevelésben-oktatásban szerezte.3

1
2
3

Kt. 54. § (1) bekezdés.
Kt. 101. § (3)–(4) bekezdés.
Kt. 101. § (7) bekezdés.
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Értelemszerûen ez azt jelenti, hogy szakértõi engedélye e speciális területre kiterjed.
Fenti jogszabály összhangban van a 8/B § (1) és a 17. § (3) bekezdésével.

6. Záró rendelkezések
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6.1 Értelmezõ rendelkezések
A 121. § (1) bekezdése a törvény alkalmazására vonatkozik. A korábban már ismertetett új elemek alapján két fontos feladatra
hívja fel a figyelmet:
· az ellenõrzésre
· az értékelésre
„5. ellenõrzés: a közoktatási intézmény mûködésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelés, illetve a pedagógiai program alapján.”
„9. értékelés: a közoktatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás
által meghatározott szakmai célkitûzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységének eredményével.”

A törvény tehát világosan tisztázza mindkét funkció feladatait és
a vizsgálati kompetenciákat.
Ugyancsak a 121. § (1) bekezdése definiálja a minõségbiztosítás
fogalmát.
„23. minõségbiztosítás: az a tevékenység, amelynek során a közoktatási
intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitûzések és az intézmény mûködésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülõk, a
pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerõpiac igényeinek kielégítése céljából.”

Ennek tartamát, rendszerét, programját mind az ágazati irányítás, mind az intézmény feltehetõen a közeljövõben kidolgozza,
s a már engedélyezett és mûködõ pedagógiai programokat a fentiekkel kiegészíti.
Fontos és jogos igényt elégít ki a törvény, amikor tisztázza a nemzeti és etnikai kisebbség jogai alapján a gyermekek intézményes nevelésének feltételeit.1

1

Kt. 121. § (6) bekezdés.
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Ennek megfelelõen nemzeti és kisebbségi intézménynek tekintendõ az az óvoda,
· amelynek alapító okirata a törvény alapján tartalmazza a nemzeti, etnikai kisebbségi faladatokat,
· a feladatokat az intézmény ténylegesen ellátja és
· három év átlagában a gyerekek legalább huszonöt százaléka
részt vett a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben.
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6.2 Vegyes rendelkezések
A jogszabály szabályozza az óvodában is a reklámtevékenységeket1, melyeknek az óvoda alapító okiratában meghatározott keretek között, a szervezeti és mûködési szabályzatban foglaltak
alapján kell történiük.
Fõ szabályként tilos a reklámtevékenység, kivéve
· ha a reklám a gyermekeknek szól és
· az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi,
közéleti és kulturális tevékenységgel függ össze.

6.3 Átmeneti rendelkezések
Besorolások
A pedagógusok besorolása a szakvizsga alapján2:
· Azt a közalkalmazott pedagógust, akinek nincs pedagógus
szakvizsgája, iskolai végzettsége és a szakképzettsége alapján
kell besorolni.
· A szakvizsgával rendelkezõ pedagógust a pedagógus-szakvizsga alapján kell besorolni az ezt igazoló oklevél bemutatását követõ év elsõ munkanapjától kezdõdõen.
· A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû
— az egyetemi vagy fõiskolai szakirányú szakképzettség,
— a szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint
— a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím.

1
2

Kt. 122. § (12) bekezdés.
Kt. 128. § (8) bekezdés.
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Teljesítette a közigazgatási szakvizsgára vonatkozó elõírást az,
aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik, ha irányítási feladatot
lát el.
Eszköz- és felszerelési jegyzék
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A közoktatási intézmény fenntartója 2001. július 31-ig elkészíti a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 2003. augusztus 31-ig történõ végrehajtásához készített ütemtervet.1
Az óvodák helyi pedagógiai programja már a jelenlegi állapotában is tartalmazza a kapcsolódó eszközfejlesztést. A közeljövõben nyilván sürgetõvé válik, hogy az óvoda
· az 1/1998. (VII. 24.) OM-rendelet,
· a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet és
· a 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet
}alapján számbavegye mûködési feltételeit, eszközrendelését és a hiányzó eszközöket a fenti szabályozás alapján ütemezze, pótolja.

6.4 Hatálybalépés
Az 1999. évi LXVIII. törvény hatálybalépésének napja 1999. szeptember 1., kivéve azokat a szabályozásokat, amelyeket a külön jogszabályok hatálybalépésének napjától kell majd alkalmazni.
Ezek:
· az ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási feladatok
ellátására,
· az oktatási jogok biztosának feladat- és hatáskörére,
· az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontra vonatkoznak.
A Közoktatási törvény 1999-es módosítása kevés változást hozott
az óvodák mûködése szempontjából. Ennek oka egyrészt, hogy
már az alaptörvény is elõre jelezte a változtatási szándékok egy
részét, másrészt néhány kérdésben a gyakorlat változásai megelõzték a törvényi szabályozást, harmadrészt pedig a közoktatás
„átmeneti állapota” nem kínál kedvezõ körülményeket további
változtatásokra. Persze ennek lehetõségét a törvény helyenként
jelenleg is tartalmazza.

1

Kt. 132. § (1) bekezdés.
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Az óvodák szempontjából a legfontosabb feladat a nyugodt nevelési légkör megteremtése, amely ma már nem könnyû feladat.
A helyi óvodai nevelési programok elkészítése a szakmai életben
pezsgést, élénk eszmecserét indított el. Vigyáznunk kell arra,
hogy e lendület most ne törjön meg. Növelve a gyermekek és
a szülõk iránt érzett felelõsségünket, továbbra is óvjuk az óvodát,
a gyermek gyermekkorát az esetleges túlszabályozás veszélyeitõl. A törvénymódosítás mindezt jelen állapotában lehetõvé teszi.
Az óvodák tevékenységének ellenõrzése, értékelése nemcsak a
gyerek és a szülõ érdekében fontos. A minõségbiztosítás „belsõ”
eljárásrendszerének kidolgozása új feladat, tapasztalatok híján
még nehezen értelmezhetõ. Megoldása akkor lehet sikeres és célravezetõ, ha a vizsgálati programok kialakításakor érvényesül
majd az óvoda autonómiája a minõségtartalom és -érték, illetve a
folyamatszabályozás kidolgozásában.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Az OKÉV feladatai
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Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontot 1999-ben
alapította a Magyar Köztársaság kormánya. Az OKÉV központi
költségvetési szerv, amely központi hivatalként mûködik, s feladatait országos illetékességgel látja el. Szerteágazó tevékenységét törvények, rendeletek és alapító okirata alapján folytatja.
A hivatalra vonatkozó egyik alapvetõ jogszabály az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.)
kormányrendelet, amelynek legutóbbi széles körû módosítása
2004. május 5-én lépett hatályba.
Az OKÉV a fõigazgatóság mellett további hét regionális igazgatóságból áll. Ez a szervezeti felépítés lehetõvé teszi, hogy
a közoktatás országos feladatait egységes, központi irányítással,
de a regionális és a helyi sajátosságok figyelembevételével, az
érintett intézményekkel napi kapcsolatban állva végezze el.
Az OKÉV feladatai közül néhányat az alábbiakban felsorolásszerûen ismertetünk.

1. Az OKÉV hatósági feladatai
Az OKÉV elsõ fokú hatósági határozatot hoz
· az egyedi érettségi vizsgatárgyak akkreditációjáról,
· az Országos szakértõi és vizsgáztatási névjegyzékbe történõ
felvételrõl, illetve törlésrõl,
· a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá esõ tanulók, hallgatók diákigazolványának, valamint
a pedagógusok és oktatók pedagógusigazolványának és oktatói kártyájának kiadásával, cseréjével, visszavonásával és nyilvántartásával összefüggõ hatósági ügyekben,
· a tankönyvvé nyilvánításról,
· a maximális óvodai csoport- és iskolai osztálylétszám túllépésének engedélyezésérõl,
· a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak legkésõbb 2008. augusztus 31-ig történõ végrehajtásának engedélyezésérõl.
A vizsgaközpont másodfokú határozatot hoz
· az érettségi és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése,
intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelmekrõl,
· a független vizsgabizottságok döntése elleni fellebbezések ügyében,
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· a szakképzést folytató intézményben, valamint a felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányoknak a szakképesítést nyújtó
szakképzésben elõírt követelmények teljesítésébe történõ beszámítása iránti kérelem esetében a szakképzést folytató intézmény
vezetõjének döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.
Az OKÉV hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja
·
·
·
·

a maximális osztály- és csoportlétszámra,
a gyermek- és tanulói balesetvédelemre,
a tanulói óraterhelésre,
az egyenlõ bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezések megtartását,
· a minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakra vonatkozó rendelkezések betartását,
· a fenntartónál és a közoktatási intézményekben a nem állami,
nem helyi önkormányzati intézményfenntartó által igényelt normatív állami hozzájárulás és támogatás igénybevételét megalapozó tanügy-igazgatási dokumentumokat és nyilvántartásokat.
Az OKÉV jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési jogköröket is.

2. A középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok
A középfokú iskolák felvételi eljárásában alapelv, hogy biztosítani kell a tanulónak a szabad iskolaválasztást, ugyanakkor a középfokú iskolák igazgatóinak törvényben meghatározott döntési
joguk érvényesítését, gyakorlását.
A szabad iskolaválasztás a tanuló részérõl jelenti:
· a tetszõleges számú jelentkezést,
· a jelentkezések tagozatonkénti bármilyen sorrendjének felállítását,
· egy adott iskola felvételijén a tanulói szándékok, tagozatrangsorok titkosságát,
· az általános felvételi eljárás során a tanuló minden felvételi kérelmének egymástól független, érdemi elbírálását,
· a tanuló lehetõségét a felvételi vizsgák befejezése után az eredeti jelentkezési szándékai rangsorolásának módosítására.
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A középfokú iskola igazgatójának törvényben biztosított döntési
joga is érvényesül, mert
· saját hatáskörben dönthet a jelentkezõk felvételérõl vagy elutasításáról,
· a tanulói rangsorokat az intézmények alakítják ki tagozatonként,
· felajánlhatja a felvételizõnek az átirányítást az iskola egyik tagozatáról a másikra.
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A fenti alapelvek betartásához a középfokú beiskolázás informatikai rendszere (a KIFIR) biztosítja az informatikai támogatást:
segítségével összhangba hozhatók a tanulói szándékok és az
igazgatói döntések.
Az OKÉV felelõs a középfokú beiskolázás lebonyolításáért,
valamint szervezi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi osztályokba, továbbá – a 2003/2004. tanévben elõször bevezetett – a 9. évfolyamra történõ beiskolázás felvételi eljárást
megelõzõ, egységes írásbeli felvételi vizsgáit is.
Az elmúlt években átlagosan 120-122 ezer tanuló vett részt a középfokú felvételi eljárásban; közülük 107-108 ezren a 9. évfolyamra jelentkeznek, míg 13-14 ezren a gimnáziumok 6, illetve
8 évfolyamos tagozataira.
A rendszer eredményes mûködését mutatja, hogy az elmúlt években a 9. évfolyamra történõ beiskolázás során már az „elsõ körben”, az általános felvételi eljárás idején a jelentkezett diákok
mintegy 92-93%-át felvették a középfokú iskolák valamely, a tanuló által választott tagozatára, ráadásul a felvettek mintegy
72%-át az általuk legelsõként ragsorolt helyre (a felvettek 95%-át
pedig az elsõ három helyen megjelölt tagozat egyikére). Egy-egy
diák általában négy jelentkezési lapot adott be a felvételi eljárás
során, mintegy 12%-uk pedig kihasználta a vizsgák utáni tagozatsorrend-módosítási lehetõségeket is.
Akik az általános felvételi eljárásban egyetlen megjelölt intézmény egyetlen tagozatára sem nyertek felvételt, azok a rendkívüli
felvételi eljárásban kerültek be a középfokú iskolákba.
A korábbi években csak – bizonyos feltételek esetén – a 6, illetve
8 évfolyamos gimnáziumi tagozatokat hirdetõknek volt lehetõségük
a felvételi eljárást megelõzõ – központi feladatsorral és egységes értékeléssel – központi írásbelit rendezni. A 2004/2005. tanévre vonatkozó felvételik során újdonságként, önkéntes jelentkezés alapján részt vehettek a magyar nyelvi és matematikai ismereteket
számonkérõ elõzetes írásbeli felvételiken a 9. évfolyamra felvételt
hirdetõ iskolák is. Ez utóbbi lehetõséggel 259 középfokú iskola élt,
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s így több mint 45 ezer továbbtanuló diák vett részt a központi
írásbeliken.
A 2004/2005. tanévre elõször hirdethettek a középiskolák (fenntartói beleegyezéssel) 1-1 nyelvi elõkészítõ osztályt, ahol a 9. évfolyamon magas óraszámban (legalább heti 11 órában) idegen nyelvet,
a fennmaradó órakeret legalább 25%-ában pedig informatikai ismereteket tanulnak majd a diákok. 2004 szeptemberétõl 407 középiskolában, 749 nyelvi csoportban, mintegy 12 000 tanuló vesz
részt ebben az intenzív idegen nyelvi oktatásban.
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3. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok
3.1 Az érettségi vizsgák szervezése
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
95/A § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint közremûködik az érettségi vizsga megszervezésében.
Az érettségi vizsgák lebonyolításának szakmai irányítását az
OKÉV Központi Fõigazgatósága végzi. Az érettségi munkaterv
szabályozza a feladatmegosztást a központi fõigazgatóság és a regionális igazgatóságok között. Az egységes eljárásrend és kommunikáció megtervezése, az Oktatási Minisztériummal és a tételadó
szervekkel való kapcsolattartás, valamint az írásbeli tételsorok és
a javítókulcsok kidolgoztatása a központi fõigazgatóság feladata,
míg a közvetlen információcserét, az érettségit szervezõ intézményekkel való kapcsolattartást, valamint a törvényességi kérelmek
kezelését a regionális igazgatóságok végzik.
Az érettségi vizsgák szervezése során az alábbi részfeladatok ellátására kerül sor:
· az érettségi vizsga szervezésérõl szóló körlevél összeállítása és
megküldése az intézményeknek,
· tájékoztatók az érettségi elnököknek és a vizsgát szervezõ intézmények képviselõinek,
· érettségi elnökök kijelölése, felkérése és megbízása,
· az intézményektõl beérkezett érettségi tételigénylések összesítése,
· az írásbeli tételsorok és javítókulcsok kidolgoztatása,
· a tételátvétel és -átadás megszervezése és végrehajtása,
· az érettségi vizsgák során felmerülõ rendkívüli események kezelése,
· a törvényességi kérelmek elbírálása.
Iskolavezetés 2004. november
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A 2003. évi tavaszi-õszi érettségi vizsgák néhány adata:
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Tavasz

Õsz

Érettségi vizsgára jelentkezõ tanulók
száma

93 469

5 887

· Ebbõl nappali tagozat

73 910

4 012

· Ebbõl esti-levelezõ tagozat

19 559

1 875

Érettségi vizsgát szervezõ
középiskolák száma

1 055

164

· Ebbõl gimnázium

379

32

· Ebbõl szakközépiskola

493

107

· Ebbõl vegyes intézmény (gimnázium
és szakközépiskola)

183

25

Felkért érettségi elnökök száma

3 692

215

Vizsgázó csoportok/osztályok száma

3 503

224

Beadott jogorvoslati kérelmek száma

22

1

Tájékoztató a 2004. évi tavaszi érettségi vizsgák adatairól:
Érettségi vizsgára jelentkezõ tanulók száma

96 325

· Nappali tagozat

77 070

· Esti-levelezõ tagozat

19 255

A 2004. évi tavaszi érettségi vizsgaidõszak elõkészítése során az
OKÉV 44 tantárgyból 93 fajta tételt dolgoztatott ki, és juttatott el
mintegy 100 ezer példányban a középiskoláknak.

3.2 Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására
Az Országos vizsgaelnöki névjegyzéken szereplõ elnökök száma
az utóbbi idõben jelentõsen nõtt, mivel az OKÉV által akkreditáltatott pedagógus-továbbképzési program keretében szervezett
továbbképzések lehetõséget adtak a szakvizsgával nem rendelkezõ, azonban az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelõ pedagógusok számára is a jelentkezéshez. A 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyamon az elmúlt másfél évben több
mint ezer pedagógus vett részt.
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3.3 Érettségi vizsgatárgyak akkreditációja
A 2005-ben bevezetésre kerülõ kétszintû érettségi vizsga során
választható vizsgatárgy lehet a központi vizsgakövetelményekre
épülõ vizsgatárgyak mellett egy adott középiskola pedagógiai
programjában, helyi tantervében meghatározott követelményekre épülõ, és általuk akkreditáltatott vizsgatárgy is. A vizsgatárgyak akkreditálását középszinten lehet kérni, továbbá a benyújtó
kérheti a vizsgatárgy követelményeinek központi vizsgakövetelményként történõ kiadását is. Az akkreditált vizsgatárgyat érettségi vizsgatárgyként az akkreditálást követõ második évtõl lehet
bevezetni.
Az elmúlt két évben az OKÉV 16 egyedi érettségi vizsgatárgyat
akkreditált, míg néhány esetben központi vizsgakövetelményként került kiadásra a benyújtott és akkreditált vizsgatárgy.

4. Az Országos szakértõi és vizsgáztatási
névjegyzékek kezelése
A jogszabályi felhatalmazás alapján az OKÉV dönt a névjegyzékekre történõ felkerülésrõl, a fennmaradással kapcsolatos meghosszabbításról, gondoskodik a névjegyzékek naprakész összeállításáról, megjelentetésérõl.
Az egyes névjegyzékeken megtalálható szakértõk/vizsgáztatók
száma:
Országos közoktatási szakértõi névjegyzék

4 385

Országos szakképzési szakértõi névjegyzék

589

Országos vizsgáztatási névjegyzék

3 985

Országos mûvészetoktatási szakértõi névjegyzék

133

5. Az országos mérésekkel és vizsgálatokkal
kapcsolatos feladatok
5.1 Országos kompetenciamérések (szövegértés,
matematikai eszköztudás mérése)
Az országos kompetenciamérések céljai évek óta változatlanok:
a tanulók teljesítményének felmérése mellett a vizsgálat lehetõséget teremt arra, hogy az iskolákban minél inkább tért hódítson
a pedagógiai, szakmai mérés-értékelés, ismertté váljanak és el-
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terjedjenek ennek módszerei, eszközei, valamint az iskolák számára is hozzáférhetõk legyenek azok az adatok, amelyekkel intézményük helyi szintû értékelését el tudják végezni.
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A kompetenciamérést 2001-ben a hatodik és a kilencedik, 2003-ban
a hatodik és a tizedik, 2004-ben pedig a hatodik, nyolcadik és tizedik
évfolyamon végezték el az iskolák. (Természetesen az érintett évfolyamok összes tanulója megírta a tesztet.) A megfelelõ mintaválasztás után országos és iskolai jelentések készültek, a további pedagógiai munkát pedig feldolgozói szoftver segítette.
Néhány adat az elmúlt évek kompetenciaméréseirõl:
Kompetenciamérés 2001
Intézmények száma

3 820

Tanulók száma (5. évfolyam)

120 300

Tanulók száma (9. évfolyam)

121 700

Kompetenciamérés 2003
Intézmények száma

3 877

Tanulók száma (6. évfolyam)

120 796

Tanulók száma (10. évfolyam)

110 175

Kompetenciamérés 2004
Intézmények száma

3 848

Tanulók száma (6. évfolyam)

116 704

Tanulók száma (8. évfolyam)

111 530

Tanulók száma (10. évfolyam)

110 394

5.2 Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendszer
4–9 évesek számára
A vizsgálat feladata annak feltárása volt, hogy a tanulóknak, pedagógusoknak, a fejlesztéssel, kutatással foglalkozóknak mit kell
tenniük ahhoz, hogy a vizsgált alapkészségek az elsajátítás kezdetétõl a tanulók közötti szélsõségesen nagy fejlõdésbeli különbségek ellenére optimális mûködésûvé fejlõdjenek. Az összes elsõ évfolyammal rendelkezõ iskola részt vett a 2002. évi mérésben.
Mérõeszközcsomagot, országos jelentést és feldolgozói szoftvert is
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kaptak ekkor az érintett intézmények. A következõ években ezeket az eszközöket saját pedagógiai igényüknek megfelelõen használhatták az intézmények, míg a 2004/2005. évi tanévben a miniszter újra jogszabályban rendelte el ezek alkalmazását.

5.3 Az idegen nyelvi készségek fejlettségének vizsgálata
reprezentatív mintán angol és német nyelvbõl a 6. és
a 10. évfolyamon (2003)
Az idegen nyelvi készségeket angol és német nyelvbõl három területen vizsgálták: a hallott és olvasott szöveg értése és az íráskészség terén. A nyelvi felmérést kiegészítette egy háttérkérdõív
is. Az angol és a német feladatlapokon mért teljesítmények
összehasonlíthatóak voltak. A mért intézmények reprezentatív
módon kerültek kiválasztásra, de lehetõséget biztosítottunk arra
is, hogy az iskolák önként csatlakozzanak a méréshez. (Ezeknek
az iskoláknak is biztosította az OKÉV a mérõeszközöket.) A mérést független mérõbiztosok végezték. A pedagógusok munkáját
országos és iskolai jelentés, valamint egy feldolgozói szoftver segítette.
A mintába bekerült iskolák száma

322

· Ebbõl középiskola

86

· Ebbõl általános iskola

236

Nyelvi csoportok száma

1 405

Tanulók száma

20 804

Az önként csatlakozó intézmények száma
Tanulók száma

2 689
162 814

5.4 A matematikaoktatás eredményességének országos
szakmai vizsgálata (2001)
Minden gimnáziumban érettségizõ tanuló matematika írásbeli
érettségi vizsgadolgozatát (32 000 „iskolai” és 17 000 közös érettségi-felvételi dolgozatát) központilag felülvizsgálták, újrajavították
és egy részletes szempontsor alapján elemezték az erre a feladatra
felkészített szaktanárok. A szakmai felülvizsgálatról országos jelentés készült, amelyet az érintett intézmények megkaptak.
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5.5 A magyar nyelvi oktatás eredményességének országos
szakmai vizsgálata (2002)
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A vizsgálat elsõdleges célja az volt, hogy az érettségi dolgozatok
újrajavításának segítségével elemezze, mennyire egységes szemlélettel javítanak, értékelnek az ország különbözõ középiskoláiban tanító tanárok. A vizsgálatot követõen képet alkothattunk
a középiskolai tanárok javítási, értékelési kultúrájáról, valamint
arról, mennyire megbízhatóak és objektívek azok az érdemjegyek, amelyeket a magyar nyelv és irodalom tanítását sokféle
módon megközelítõ pedagógusok adnak a központilag meghatározott feladatokra.
A felüljavított és elemzett magyar nyelv és irodalom érettségi dolgozatok száma 68 292 darab volt. Az újrajavítást mérõbiztosok,
a feladatra felkészített középiskolai tanárok végezték el. Az érintett intézmények országos és iskolai jelentést kaptak.

5.6 A cigány kisebbségi oktatást folytató intézmények
teljes körû vizsgálata (2003)
Az oktatási miniszter 30/2002. számú, a 2002/2003. tanév
rendjérõl szóló OM-rendeletének 24. § (1) bekezdése elrendelte,
hogy a 2002/2003. tanév során a kiválasztott iskolákban országos szakmai ellenõrzés keretében meg kell vizsgálni a cigány kisebbségi oktatást folytató intézmények tanügy-igazgatási tevékenységét és mûködésük szakmai feltételrendszerét. Az ellenõrzést a 327 intézményben az Országos szakértõi és vizsgáztatási
névjegyzéken szereplõ 66 szakértõ végezte, akiknek munkáját
a cigány nyelvet beszélõ pedagógusok is segítették. A vizsgálat
megállapításait tartalmazó országos és intézményi jelentést megkapta minden érintett intézmény és fenntartója.

5.7 Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények vizsgálata
reprezentatív mintán (2003)
Az oktatási miniszter 30/2002. számú, a 2002/2003. tanév
rendjérõl szóló OM-rendeletének 24. § (1) bekezdése elrendelte,
hogy a 2002/2003. tanév során országos szakmai ellenõrzés keretében a kiválasztott iskolákban meg kell vizsgálni az alapfokú
mûvészetoktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységét
és mûködésük szakmai feltételrendszerét. A vizsgálat az intézmények telephelyeire is kiterjedt. Az ellenõrzést az Országos
szakértõi és vizsgáztatási névjegyzéken szereplõ szakértõk végezték. Az intézmények székhelyén az ott folyó képzést minden mûvészeti ágra kiterjedõen vizsgálták a szakértõk, míg a telephelyei-
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ken egy-egy kiválasztott mûvészeti ág került ellenõrzésre. Az
érintett intézmények és fenntartóik országos és mûvészeti ágankénti szakértõi jelentést kaptak. Az országos jelentést nemcsak
a vizsgált, hanem az országban mûködõ összes alapfokú mûvészeti oktatást folytató iskola megkapta (642 intézmény).
Vizsgált intézmények száma

69

Vizsgált telephelyek száma

199

Az egyes mûvészeti ágak oktatásának
elõfordulása a vizsgált intézmények
székhelyein és telephelyein
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· Képzõ- és iparmûvészet

42

· Szín- és bábmûvészet

26

· Táncmûvészet

59

· Zenemûvészet

44

6. A kétszintû érettségi vizsgák elõkészítése
6.1 A jogszabályi háttér elõkészítése
A kétszintû érettségi vizsgák elõkészítése több éve folyamatos feladatot jelent az OKÉV számára. A sikeres lebonyolítás érdekében
a szervezési és a logisztikai feladatok elõkészítése mellett a legfontosabb a jogszabályi háttér pontosítása és alapos kidolgozása volt.
Ezért az OKÉV részletes javaslatot tett az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet módosítására, melynek elfogadása után 2004 nyarán meg is jelent a módosított jogszabály. Sor került az egyes vizsgatárgyak részletes érettségi
vizsgakövetelményeinek felülvizsgálatára, pontosítására is.

6.2 Próbaérettségi
Az intézmények számára a kétszintû érettségire történõ felkészülés egyik legfontosabb elemének 2003 és 2004 tavaszán az OKÉV
által megszervezett próbaérettségit nevezhetjük. A programok
célja a szakmai tapasztalatszerzés és a 2005-ben bevezetésre kerülõ kétszintû érettségi vizsgák infrastruktúrájának kipróbálása
volt. A szervezésért felelõs személyek és intézmények – iskolák,
OKÉV, OM, OKI – a gyakorlatban tesztelhették a vizsgák lebonyolításának rendjét. A szaktanárok információhoz juthattak és gyakorlatot szerezhettek a kétszintû érettségire való felkészüléshez
és a tanulók felkészítéséhez. A diákoknak lehetõségük nyílt az új
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vizsgakövetelmények megismerésére, az új típusú írásbeli vizsgafeladatok gyakorlására.
Próbaérettségi 2003
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A kétszintû érettségi vizsga elsõ modellezésére a 2003. évi próbaérettségi program vállalkozott. Az iskolák felkérésre, de önkéntesen vettek részt a programban. Megyénként egy gimnáziumot és
egy szakközépiskolát, a fõvárosban 2 gimnáziumot és 2 szakközépiskolát, összesen 42 középiskolát kértek fel. A kiválasztott
11. évfolyamos tanulók a kötelezõ érettségi vizsgatárgyakból tettek emelt vagy középszinten írásbeli és szóbeli vizsgát.

12
Próbaérettségi 2004
Az oktatási miniszter a 2003/2004. tanév rendjérõl szóló OM-rendeletben elõírta, hogy a 2003/2004-es tanév során minden érettségire felkészítõ középiskolában (nappali és esti-levelezõ tagozaton) a 11. évfolyamon tanuló diákok tantárgyi készségeit magyar
nyelv és irodalom, történelem, matematika, valamint – ha az iskolában tanítják – angol és német nyelv tantárgyakból a 2005-ben
életbe lépõ kétszintû érettségi vizsgaszabályzat írásbeli vizsgaformáinak megfelelõen meg kell vizsgálni. A próbaérettségi kötelezõ
volt mindazon diákok számára, akik 2005-ben a kétszintû érettségi vizsga követelményei szerint fognak vizsgázni. A tizenhárom évfolyamos iskolák eldönthették, részt vesznek-e a programban.
A kötelezõ tárgyakon kívül öt közismereti tantárgyból (biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia), valamint az öt nemzetiségi
nyelv és irodalom tantárgyból (horvát, német, román, szerb, szlovák) biztosított lehetõséget az OKÉV az intézmények számára
a próbaérettségi programban történõ részvételre, valamint matematikából és történelembõl a nemzetiségek által igényelt öt nyelvre lefordíttattuk a feladatsorokat, így a nemzetiségi diákok anyanyelvükön vehettek részt a programban.
A részt vevõ középiskolák száma
A részt vevõ tanulók száma
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7. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(OKTV) szervezése
A középiskolai versenyekhez kapcsolódó feladatok ellátása 2004. január 1-jétõl az OKÉV Központi Fõigazgatósága és a regionális
igazgatóságok közötti munkamegosztás szerint történt. A versenyek 26 tantárgyból 36 kategóriában, két, illetve három fordulóban zajlottak.
Tájékoztató a 2003/2004. tanévi OKTV néhány adatáról:
Az induló tanulók száma

31 492
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A jelentkezések száma (egy tanuló több tantárgyból is versenyzett)

43 470

13

A tanulókat küldõ középiskolák száma

694

A döntõkben helyezést elért tanulók száma

921

8. A tanulmányok alatti független vizsgák
bizottságainak szervezése és mûködtetése
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A § alapján
a kormány az OKÉV feladatának írja elõ a tanulmányok alatti
független vizsgabizottságok mûködtetését. A független vizsgabizottságokat a beérkezett kérelmek alapján az OKÉV illetékes regionális igazgatóságai mûködtetik a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet alapján.
Évente mintegy 60-70 tanuló él ezzel a vizsgalehetõséggel.

9. A tankönyvvé nyilvánítás hatósági eljárása
Az OKÉV 2003. május 31-i hatállyal vette át a tankönyvvé nyilvánítással kapcsolatos elsõfokú hatósági feladatokat az Oktatási
Minisztériumtól.
A tankönyvvé nyilvánítási eljárás szervezeti kereteinek kialakítása után, a hatékonyabb ügyintézés érdekében került sor egy új
elektronikus nyilvántartási és adminisztrációs rendszer kidolgozására, majd folyamatos alkalmazására.
Az elmúlt egy évben közel 750 határozat született a tankönyvvé
minõsítésrõl, a tankönyvjegyzékre való felvételrõl.
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10. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok
mûködtetése
A regionális fejlesztési és képzési bizottságok az OKÉV koordinálásával látják el feladataikat, melynek keretében:
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· kidolgozzák a regionális szakképzés-fejlesztési stratégiákat,
· a szakképzés fejlesztése céljából szakmai, véleményezõ és javaslattevõ regionális testületként mûködnek,
· a döntés-elõkészítés keretében
— javaslatot tesznek a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész
decentralizált pénzügyi kerete felhasználásával elérendõ
fejlesztési célokra és a szükséges forrásokra, a forrásfelhasználás hatékonyságának vizsgálatára,
— javaslatot tesznek a szakképzés fejlesztésére fordítható
központi források regionális felhasználási céljaira, a fejlesztésekben részesülõ intézményekre,
— értékelik a támogatásokra irányuló pályázatokat, és indoklással együtt javaslatot tesznek a támogatás odaítélésére,
· évente összegzik az alaprész regionális szintû felhasználásának tapasztalatait.

11. A szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló törvény hatálya alá esõ diákok, pedagógusok és oktatók kedvezményeivel kapcsolatos feladatok
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §-ának hatálya alá tartozó tanulók, hallgatók diákkedvezményeire jogosító diákigazolványok, valamint a 12. § hatálya alá
tartozó, alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézményben tanító pedagógusok és oktatók kedvezményeire jogosító pedagógusigazolványok, illetve oktatói kártyák kiadásával, cseréjével, visszavonásával
és nyilvántartásával összefüggõ hatósági ügyekben elsõ fokon az
OKÉV jár el.
Az eddig kiállított diákigazolványok száma

48 142

Az eddig kiállított pedagógusigazolványok száma

10 374

Az eddig kiállított oktatói kártyák száma
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OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye
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Telefon: 483-3590, fax: 483-3591
e-mail: okev.budapest@okev.hu
Honlap: www.okev.hu
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A közvetítõ
Az oktatási jogok biztosa
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Aáry-Tamás Lajos

1

Már a kormány programjában is szerepelt ennek az intézménynek a létrehozása, így errõl a jogalkotási folyamat részeként széles körû egyeztetést folytatott az Oktatási Minisztérium. Ennek
eredményeképpen 1999 õszén megalakult az oktatási jogok biztosának hivatala.
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1. Konfliktus és jogsérelem
Az oktatási intézményekben sokféle jogsérelem keletkezhet. Az
ombudsmani hivatal eljárása révén lehetõség nyílik az oktatási
konfliktusoknak az oktatás rendszerén belüli feloldására.
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Az oktatás dinamikus rendszerében a konfliktusok természetesek, ám a jogsérelmek nem. Ezért fontos, hogy ha bárki úgy érzi,
oktatási jogai sérülnek, legyen egy intézmény, amit a panaszával
felkereshet.
Az oktatási jogok biztosa mûködése során a minisztérium szervezetében kizárólag a miniszternek tartozik felelõsséggel.

2. Kinek a jogait védi a szakombudsman?
Az oktatási jogok biztosának hivatala elõsegíti az oktatás
résztvevõit (tanárokat, diákokat, szülõket), illetve az azok
közösségeit megilletõ, oktatással kapcsolatos állampolgári
jogok érvényesülését.
A fenti rendelkezésbõl következik, hogy az oktatási jogok biztosa
nem kizárólag diákjogi ombudsman, hiszen a pedagógusok és
a szülõk jogait is védi. Ezen kívül az oktatásban résztvevõk közösségeinek (diákönkormányzat, iskolaszék, nevelõtestület) jogai az egyéni jogokkal azonos védelemben részesülnek.

3. Az eljárás megindításának feltételei
A szakombudsmani eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Ahhoz, hogy az eljárást el lehessen indítani, a panaszosnak ki kell merítenie a rendelkezésre álló jogorvoslati
lehetõségeket.
Adódhat olyan helyzet, amikor nincs biztosítva ilyen lehetõség,
ebben az esetben az eljárásnak nincs akadálya. A panaszt minden esetben az arra jogosultnak kell benyújtania. Cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanuló nevében törvényes képviselõje is eljárhat.
A fenti rendelkezés egyben azt is jelenti, hogy nem tudunk névtelen levelekkel foglalkozni, hiszen abból nem állapítható meg
a jogosult személye. Ugyanakkor a panaszosnak lehetõsége
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van kérni nevének titokban tartását. Ebben az esetben eljárásunkat úgy kell megszerveznünk, hogy ezt tiszteletben tartsuk.
El kell utasítanunk a panaszt, amennyiben az ügyben bírósági eljárás indult vagy jogerõs bírósági határozat született.
Sajnos akkor is el kell utasítani a beadványt, ha a sérelmezett intézkedés vagy döntés óta több mint egy év eltelt.
Az oktatási jogok biztosának hivatalához írásban, illetve telefonon lehet panaszt benyújtani.
Címünk: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefonszámunk: (06-1) 302–0060
E-mail: oktatasi.biztos@om.hu
Egyeztetett idõpontban az oktatási ombudsman, illetve munkatársa személyesen is fogadja a panaszost.
A beadványban célszerû összefoglalni a panasz lényegét,
és csatolni minden, az üggyel kapcsolatos dokumentum
másolatát.

4. Az eljárás
A panasz nyomán indított vizsgálat egyeztetéssel kezdõdik: megküldjük a panaszt a másik félnek és felhívjuk õt nyilatkozattételre: mondja el a saját véleményét. Így kialakul két álláspont, amelyeket levélben vagy személyesen közelíteni kell egymáshoz. Az
oktatási jogok biztosa egyfajta közvetítõ, tehát lehetõséget teremt
arra, hogy a két fél a konfliktust egyenlõ partnerként feloldhassa.
Amikor megérkezik a panasz, nem vizsgáljuk annak valóságtartalmát, hanem lehetõséget biztosítunk a másik félnek véleménye kifejtésére. Igyekszünk a felek értésére adni, hogy az
eljárás soha sem valaki ellen irányul, hanem a jogok érvényesülését kell szolgálnunk. A megoldás nem a szakombudsman kezében van, hanem az érintettekében.
A tapasztalatok szerint oktatási kérdésekben érdemes élni a közvetítés eszközével. Mivel a konfliktusok okát nehéz a dokumentumokból kikövetkeztetni, célszerûbb a helyszínre utazni, és
arra kérni az érdekelteket, hogy közösen próbáljuk meg feltárni
az ellentéteket és megtalálni a megoldást.
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Ezekben az esetekben fontos tényezõ, hogy a felek elfogadják az oktatási biztos vagy munkatársa személyét közvetítõnek, így segíthetünk a jogszabályi rendelkezések helyes
értelmezésében és alkalmazásában.
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Minden esetben arra törekszünk, hogy helyben alakítsák ki a késõbbi konfliktusok feloldásának eljárását. Ez közvetett módon
hatással lehet a többi oktatási intézmény jogszerû mûködésére
is, így megvalósulhat az ombudsman intézményének egyik legfontosabb célja, nevezetesen, megszerezni az állampolgároknak
a hatóságok és intézmények iránti bizalmát!
Ha az álláspontokat nem sikerült közelíteni, akkor a szakombudsman az oktatási intézmény vezetõjéhez írt ajánlást fogalmazhat meg, amelyben
· leírja az üggyel kapcsolatos jogi álláspontját, valamint
· azokat az intézkedéseket, amelyeket a jogsérelem orvoslásához szükségesnek lát.
Az ombudsman típusú intézmények sajátossága, hogy az
ajánlások nem kötelezõ jellegûek, de az érintett félnek érdemben válaszolnia kell rá, és érvekkel kell alátámasztania az álláspontját.
A lényeg az, hogy a felek szakmailag megalapozottan, nyíltan és
õszintén vitázzanak.
Ha az érintettek meggyõzik az oktatási biztost az igazukról, úgy
az visszavonja, illetve módosítja álláspontját. Amennyiben ajánlását nem fogadják el, az adott intézmény törvényességi felügyeleti szervéhez fordul. Ha így sem érhetõ el eredmény, marad a bírósági eljárás kezdeményezése, amit csak a panaszos tehet meg.
A biztosnak erre nincs joga, hiszen az ombudsman feladata a bírói út elõtti egyeztetés és konfliktusmegelõzés.

5. Amikor a jogszabállyal van baj
Adódhat olyan helyzet, amikor a jogsérelem vagy annak veszélye
valamely jogszabály hiányosságára vezethetõ vissza. Ebben az
esetben a szakombudsman az oktatási miniszternek javaslatot
tesz jogszabály
· kiadására,
· módosítására vagy
· hatályon kívül helyezésére.
Iskolavezetés 2000. június
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Lehetõség van hivatalból is eljárást indítani, amennyiben valamely jogszabály, illetve az oktatási intézkedés döntése, intézkedése, mulasztása súlyos, vagy az állampolgárok nagyobb csoportját érintõ jogsérelmet okoz.

6. A biztos munkájának jellemzõi
Az oktatási jogok biztosa munkáját következetesen a jogok és
soha nem az érdekek érvényesítõjeként végzi.
Az oktatási biztos hivatala mindennapi munkájában a következõ
szempontok a legfontosabbak: az eljárásnak
· szakszerûnek,
· a körülményekhez mérten gyorsnak,
· humánusnak
kell lennie.
Minden ügyet egyformán kell kezelnünk, hiszen a panaszos
számára a saját ügye a legfontosabb. A biztos tevékenységének a
panaszosok és az érintettek részérõl ellenõrizhetõnek, az adatvédelmi szabályok betartásával „átláthatónak” kell lennie. E célok
megvalósításakor a gyermekeknek, diákoknak, pedagógusoknak, hallgatóknak, oktatóknak, szülõknek és kutatóknak, valamint a fenntartóknak egyenlõ partnereknek kell lenniük a jogszerû megoldások kialakításában, a konfliktusok feloldásában.
Lehetõséget kívánunk teremteni arra, hogy minél több oktatási résztvevõ számára ismertté váljon: amennyiben úgy
érzi, hogy oktatási jogait megsértették, jogában áll az oktatási ombudsmanhoz fordulni.
Az oktatási jogok miniszteri biztosának hivatala képes viszonylag
kis létszámmal is kiváló szakmai munkát végezni. Összesen
nyolcan vagyunk munkatársak, eddig sikerrel oldottuk meg szép
számmal érkezõ ügyeinket.
Az országgyûlési biztosokkal és munkatársaikkal korrekt emberi
és szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, ami alapot teremthet az
intézmények közötti jó együttmûködésre. Az oktatási biztosnak
nem kell versenyeznie az országgyûlési biztosokkal, csak a polgárok számára áll rendelkezésre eggyel több olyan intézmény, ahol
a jogsértések orvoslásához kérnek segítséget.
Célszerû is az együttmûködés, hiszen akadnak közös ügyek.
A két intézmény kiegészíti egymást. Az országgyûlési biztosok az
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egyén jogainak védelmében a hatóságokkal szemben lépnek fel,
míg a szakombudsmannak lehetõsége van két „magánszemély”
vitájában is közvetíteni.
Az oktatási jogok biztosa évente beszámolót készít az oktatási miniszter részére munkája tapasztalatairól, az ajánlások és kezdeményezések eredményességérõl, és ezt a beszámolót a miniszter
közzéteszi az Oktatási Közlönyben.
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Az átláthatóság határain…
A 11/1994-es soron következõ módosításai…

Petróczi Gábor
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2005. augusztus 2-án hatályba lépett az oktatási miniszter 21/2005.
(VII. 25.) számú rendelete, amely javarészt a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendeletének módosítása.1 A szóban forgó miniszteri rendelet által a közoktatási jogszabályokban beállott legfontosabb változásokat ismerteti következõ
írásunk.
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Az oktatási miniszter 21/2005. (VII. 25.) rendeletét (továbbiakban: rendelet) a Magyar Közlöny 2005. évi 103. száma tartalmazza.
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A közoktatási intézmények napi gyakorlatában rendszeresen használt „11/94-es” végrehajtási rendelet számos pontban jelentõsen
módosult, a leglényegesebb változásokat
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· a képességkibontakoztató felkészítésben,
· az integrációs felkészítésben (ezzel párhuzamosan a képzési
kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló rendelet módosításában), valamint
· az alapfokú mûvészetoktatási intézmények munkájának szervezésében, továbbá
· a felnõttoktatásban tapasztaljuk.
Ezen túl azonban a rendelet változásokat vezet be a 2005/2006.
tanév rendjével, az õszi érettségi vizsgák idõpontjával1, a szakértõi névjegyzék kezelésével, az informatikai normatíva felhasználásával kapcsolatban is.

1. A változások legfontosabb területei
Amint a bevezetõben említettük, a rendelet legnagyobb része a
nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI.
8.) MKM-rendelet2 módosításával kapcsolatos. A fenti végrehajtási rendeletben bekövetkezett legfontosabb változások témáját –
az áttekinthetõség kedvéért – az alábbi táblázatban közöljük.
A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet legfontosabb
módosításainak témaköre
A képességkibontakoztató felkészítés módosított
szabályai
Az integrációs felkészítés módosított szabályai
Az integrációs felkészítés indításának feltételei
Az évfolyamismétlés tilalma az 1–3. évfolyamon
Az iskolában szükséges szakemberek biztosítása
Az intézményvezetõ helyettesítésére vonatkozó új
szabály
A középiskolák egységes felvételi vizsgájának módosult szabályai
Az elõrehozott érettségi vizsgával kapcsolatos teendõk szabályozása

1

2

V.r. §
39/D §
39/E §
54. § (7)–(8) bek.
27. §
23. §
11. §
8. sz. mell.
24. § (5) bek.

A tanév rendjével, az érettségi vizsgákkal kapcsolatos szabályozást a 27/2004.
OM-rendelet újra módosította. Az autentikus szöveg az X 2.1 alfejezetben megtalálható!
A továbbiakban: végrehajtási rendelet.
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A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet legfontosabb
módosításainak témaköre
A felnõttoktatásra vonatkozó szabályok szigorítása
Az egységes iskola, az alapfokú mûvészetoktatási
intézmény mûködése
A térítési díj ellenében igénybe vett foglalkozások
idõtartamának korlátozása a mûvészetoktatási intézményekben
Az alapfokú mûvészetoktatási intézménybe jelentkezõk képességének felmérése, a vizsgák szervezése
Az ügyiratkezelés módosított szabályai

V.r. §
34. §
39/F §
9. § (5) bek.

17. §, 26. §
(3) bek.
4. sz. mell.

A végrehajtási rendelet módosításán túl a rendelet változásokat vezet be az alábbi közoktatási jogszabályokban:
· A képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet módosításával
— speciális fejlesztõ oktatást nyújtó iskola létesítését teszi lehetõvé a képzési kötelezettnek minõsített tanköteles korú
gyermekek részére,
— megállapítja az enyhe értelmi fogyatékos és más tartósan
és súlyosan akadályozott tanulók fejlõdésének vizsgálati
és felülvizsgálati szabályait.
· Az országos vizsgáztatási és szakértõi névjegyzékekbe benyújtott
pályázatok értékelésére bírálóbizottságot hoz létre a 31/2004.
(XI. 13.) OM-rendelet módosításával.
· A 2005. évi õszi érettségi vizsga idõpontjaival kapcsolatban
megváltoztatja a 2005/2006. tanév rendjét a 11/2005. (IV. 8.)
OM-rendelet módosításával.
· A közoktatási intézmények informatikai fejlesztésérõl szóló 3/2005.
(III. 1.) OM-rendelet módosításával szabályozza a hardvereszközök
megrendelését és beszerzését,1 a szerzõdés megkötését a fenntartó
mint ajánlatkérõ hatáskörébe utalja.

1

Lásd a 3/2005. (III. 1.) OM-rendelet módosított 3. § (1) bekezdését!
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2. A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet változásai
2.1 A képességkibontakoztató felkészítés szervezésének
módosított szabályai
Mit értünk képességkibontakoztató felkészítés alatt?
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Képességkibontakoztató felkészítésen értjük a tanuló szociális
helyzetébõl és fejlettségébõl eredõ hátrányának ellensúlyozása
céljából szervezett felkészítést, amelynek keretei között a tanuló
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlõdésének
elõsegítése, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.1
A képességkibontakoztató felkészítés a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban történik.
A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az oktatási miniszter
27480/2003. számú közleményében2 közzétett pedagógiai rendszer alkalmazásával történik.
Megváltoztak azok a elõírások, amelyek alapján a tanuló – szülõje írásos egyetértõ nyilatkozatával – részt vehet a képességkibontakoztató felkészítésben. A hatályos elõírások szerint a részvétel
feltétele a tanuló halmozottan hátrányos helyzete3. A képességkibontakoztató felkészítésben részt vehetnek a nem halmozottan hátrányos helyzetû tanulók is, ha az adott osztályba ilyen
módon felvett képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ
tanulók aránya nem haladja meg a tíz százalékot.
A korábbiakban is érvényes szabályt tartalmaz a (7) szakasz,
amely szerint a képességkibontakoztatásban részt vevõ tanuló
haladását háromhavonta értékelni kell. Új kitétel azonban,
hogy a tanuló haladásának értékelése a rá vonatkozó egyéni
fejlesztési terv szerint történik. Az értékelésre meg kell hívni a
tanuló szülõjét, a tanulót, a gyermek- és ifjúsági felelõst, illetve a
nevelési tanácsadó képviselõjét.

1
2
3

A pontos meghatározást a végrehajtási rendelet 39/D § (1) bekezdése tartalmazza.
Lásd az Oktatási Közlöny 2003. évi 20. számában.
A közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetû az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó
szülõje legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülõ a tanuló után rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a tanuló, akit tartós nevelésbe
vettek.
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A képességkibontakoztató felkészítést az intézmény – a
közoktatási törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja alapján
mûködõ – Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött
együttmûködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai
támogatásával látja el. Az együttmûködési megállapodás
megkötését 2006. március 31-ig kell teljesíteni1.
A végrehajtási rendelet 39/D §-ában a képességkibontakoztató
felkészítésre vonatkozó – e szakaszban tárgyalt – rendelkezéseket a 2006 szeptemberében induló tanévtõl kezdõdõen kell alkalmazni2!
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2.2 Az integrációs felkészítés szervezésének módosított
szabályai
Mit értünk integrációs felkészítés alatt?
Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók, akik egy
osztályba, egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik
nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben.3 Az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt
a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók összevonásával.
Több változást látunk azon elõírások szövegében is, amelyek szerint megállapítható, mely esetekben beszélhetünk a halmozottan
hátrányos helyzetû (a továbbiakban ebben a bekezdésben a hhh
rövidítést használjuk) tanulók – fentiekben említett – összevonásáról:
· ha a településen egyetlen iskola mûködik, és a hhh tanulók
osztályon, osztálybontás esetén csoporton belüli aránya meghaladja az 50%-ot,
— Például az egyiskolás település két 5. osztálya közül az
egyikben a tanulók száma 23, ezen belül a halmozottan
hátrányos tanulók száma 12.
· ha a településen több iskola mûködik, és azok közül bármelyikben a hhh valamennyi tanuló számának az iskolába járó
összes tanuló létszámához viszonyított aránya 25%-kal magasabb, mint a település összes iskolájára vonatkozó hasonló
mutató,

1
2
3

Elõírja a 21/2005. (VII. 25.) OM-rendelet 22. § (3) bekezdése.
Lásd a 21/2005. (VII. 25.) OM-rendelet 22. § (2) bekezdésében.
A pontos meghatározást a végrehajtási rendelet 39/E § (1) bekezdése tartalmazza.
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— Például a településnek két iskolája van, „A”-ban 160 tanulóból 96 hhh (60%), „B”-ben 100 tanulóból 14 hhh (14%). A két
iskola együttesen 260 tanulójából 110 hhh, ez az összes tanulólétszámnak 42,3%-a, amely a „B” iskola 14%-os arányszámánál több mint 25%-kal magasabb mutató.
· ha az iskolában évfolyamonként több osztály van, és évfolyamonként az egyes osztályokban a hhh tanulók arányszámának eltérése meghaladja a 25%-ot.
— Például az iskola 5. évfolyamán három osztály van, „A”: 25
tanulóból hhh 12 fõ (48%); „B”: 20 tanulóból 4 hhh (20%).
„C”: 24 tanulóból hhh 8 fõ (33,3%). Az „A” osztály arányszáma több mint 25%-kal magasabb a „B” osztály megfelelõ mutatójánál.
Integrációs felkészítés a bevezetés évében az elsõ és ötödik osztályokban, illetve a szakiskola kilencedik osztályaiban indítható!
A végrehajtási rendelet 39/E §-ában az integrációs felkészítésre
vonatkozó – itt tárgyalt – rendelkezéseket a 2006 szeptemberében
induló tanévtõl kezdõdõen kell alkalmazni1!
A végrehajtási rendelet átmeneti rendelkezései közül az 54. §
(7)–(9) bekezdései tartalmazzák az integrációs felkészítés indításának feltételeit, amely szerint a bevezetés évében integrációs
felkészítés indítható akkor is, ha
· ha a településen egyetlen iskola mûködik, és a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók aránya meghaladja az 50%-ot, de
nem éri el a 80%-ot,
· ha a településen több iskola mûködik vagy az iskolában évfolyamonként több osztály mûködik, és a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók arányának eltérése meghaladja a 25%-ot, de
nem éri el az 50%-ot.
Ezekben az esetekben a bevezetés évétõl az elsõ, ötödik és kilencedik évfolyamokon az elõbbi bekezdésben meghatározott eltérést évente idõarányosan csökkenteni kell, hogy a bevezetést követõ negyedik tanévben indított osztályokban elérjék az
elõírt arányokat.

1

Lásd a 21/2005. (VII. 25.) OM-rendelet 22. § (2) bekezdésében.
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2.3 A középiskolai felvételi kismértékben módosult
szabályai
A végrehajtási rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza a középiskolai felvételi vizsgák szervezésének legfontosabb szabályait. Ennek korábban bevezetett elõírásai lehetõvé tették a középiskolák
számára, hogy a kilencedik (és hetedik) évfolyamra jelentkezõ tanulók számára anyanyelvbõl és matematikából központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján szervezze meg az írásbeli felvételi vizsgát (a továbbiakban:
egységes írásbeli vizsga). A nevelõtestület döntése alapján a középiskola elõírhatja jelentkezõi számára az egységes írásbeli
vizsga letételét a szóban forgó tantárgyakból, és ezt felvételi tájékoztatójában köteles közzétenni.
Továbbra is érvényes, hogy ha az iskola felvételi tájékoztatójában a
jelentkezõktõl megköveteli az egységes írásbeli vizsga letételét, akkor
· az egységes írásbeli vizsgát mindkét tárgyból köteles meghirdetni és megszervezni,
· a középiskola vizsgaszervezési szándékát és tételigényét az elõzõ évek jelentkezési létszámainak figyelembevételével köteles
közölni az OKÉV-vel,
· az egységes írásbeli vizsgákat a vonatkozó jogszabály által meghatározott idõpontban és eljárási rendben köteles megszervezni.
A most jogszabályban megjelent változás a néhány éves tapasztalatok alapján szükséges célszerû módosítás bevezetését jelenti
az alábbiak szerint:
· az egységes írásbelit megkövetelõ iskola matematikából és
anyanyelvbõl további írásbeli felvételi vizsgán való részvételt a
jelentkezõktõl nem követelhet meg1,
· de kivételt képeznek matematika tantárgyból azok a hat évfolyamos gimnáziumok, amelyek a matematika tantárgyat valamennyi
évfolyamon heti öt óránál magasabb óraszámban tanítják2.
Az elmúlt években3 a hat évfolyamos gimnáziumok akkor vehettek részt az egységes írásbeli felvételi vizsgán, ha az elõzõ három
év során a jelentkezõk arányszáma elérte a felvehetõ létszám

1

2

3

Kivételt képeznek matematika tantárgyból azok a hat évfolyamos gimnáziumok, amelyek a matematika tantárgyat valamennyi évfolyamon heti öt óránál magasabb óraszámban tanítják.
Ebben a tekintetben szigorúbbá vált a jogszabály által támasztott követelmény, hiszen eddig a hat évfolyam átlagában követelte meg a heti hatórányi
átlagóraszámot.
A 2004/2005. tanévi felvételi vizsgák során elõször.
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másfélszeresét, és ezt a tényt a fenntartó nyilatkozatával az iskola igazolta. Változatlan a végrehajtási rendelet azon elõírása,
amely szerint a továbbiakban is szükség van a fenntartó egyetértõ nyilatkozatának október 31-ig történõ benyújtására1.

2.4 Egyéb változások a mindennapi iskolai munkában
Az elsõ-harmadik osztályos tanulók évfolyamismétlésének eltörlése
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Pontosította a jogszabály azokat a teendõket, amely azokra az elsõ-harmadik évfolyamos tanulókra vonatkozik, akik nem teljesítették az évfolyamra elõírt tanulmányi követelményeket. A módosult rendelet pontosan tartalmazza, hogy ezeket a tanulókat az
elsõ-harmadik évfolyamon nem kell az évfolyam megismétlésére kötelezni. A jogszabály új szakasza szabályozást tartalmaz azokra a negyedik osztályos, egyéni ütem szerint haladó tanulókra, akik a negyedik évfolyam végéig nem teljesítik a helyi
tantervben meghatározott követelményeket. A beemelt új szakasz szerint ezek a tanulók a negyedik évfolyam megismétlésével folytathatják tanulmányaikat.
Az intézményvezetõ helyettesítésére vonatkozó módosított szabályok
Kiegészül a végrehajtási rendeletnek az intézményvezetõ helyettesítésére vonatkozó 11. §-a azzal a gyakorlatban elõforduló esettel, amikor a nevelési-oktatási intézménynek – valamely ok miatt
– nincs vezetõje. Ebben az esetben a vezetési feladatok ellátását a
szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottak szerint
kell biztosítani.
A beemelt új elõírás hatályba lépésével az iskolai szervezeti és
mûködési szabályzatok módosítására általában nincs szükség, hiszen azok eddig is tartalmaztak a vezetõ távollétére vonatkozó szabályozást, amelyek – értelemszerûen – a fenti esetre is
vonatkoztathatók.
A sajátos nevelési igényû tanulók ellátásának biztosítása
A végrehajtási rendelet 23. § (3) bekezdése az eddigiekben is tartalmazta, hogy annak a sajátos nevelési igényû tanulónak a nevelésérõl és oktatásáról, aki a nevelési tanácsadó szakértõi véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, az iskola
köteles gondoskodni.
1

A kilencedik évfolyamra való felvétel esetében a fenntartói igazolás benyújtására továbbra sincs szükség.
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A jogszabály most kiegészült azzal a kitétellel, hogy az iskola által
nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról az alábbi szervezetek költségvetésének terhére kell gondoskodni:
· beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdõ tanuló esetén a nevelési tanácsadó,
· sajátos nevelési igényû tanuló esetében a fõvárosi, megyei utazó szakember hálózat.
A végrehajtási rendelet 4. sz. mellékletében szól a tanügyi nyilvántartások vezetésérõl.
E szakasz új 4. e) pontja kötelezi az óvodákat és az iskolákat,
hogy a sajátos nevelési igényû gyermek esetében a beírási
naplóban a szakvéleményt kiállító bizottságra vonatkozó adatok alapján minden év június 30-ig küldjék meg az illetékes
szakértõi és rehabilitációs bizottságnak azon gyermekek, tanulók nevét – a bizottsági szakvélemény számával együtt –
akiknek a felülvizsgálata a következõ tanévben esedékes.
Ezt az adatszolgáltatást a 2005/2006. tanévben 2005. szeptember 30-ig kellett teljesíteni.
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények térítési díjas
foglalkozásai
Fontos változás, hogy a közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c)
pontja alapján az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben a térítési díj ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozások
összes idõtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet1.
Ezt az elõírást csak azokra a tanulókra kell alkalmazni, akik a
2005/2006. tanévben kezdik meg tanulmányaikat az elsõ évfolyamon. A végrehajtási rendelet 17. és 26. §-ában kiegészült azokkal
az elõírásokkal, amelyek az alapfokú mûvészetoktatási intézménybe jelentkezõ tanuló képességeinek felmérésével kapcsolatosak.
E szabályok részletes ismertetésétõl eltekintünk.

2.5 A felnõttoktatás vezetésére vonatkozó módosított
elõírások
A felnõttoktatás napjainkban erõsen terjeszkedõ körére vonatkozóan a végrehajtási rendelet 34. §-a állapít meg fontos szabályokat. A korábbi körültekintõ szabályok változatlanul hagyása
1

A mûvészetoktatási intézményekre vonatkozó e témájú szabályozást a végrehajtási rendelet 9. §-a tartalmazza.
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mellett szükség volt olyan kiegészítõ szabályozásra is, amely gördülékenyebbé teszi a felnõttoktatási tevékenység vezetését, illetve bizonyos következményeket fogalmaz meg egy-egy gyakran
elõforduló tanulói magatartásra.
Az új elõírások szerint az iskolának dokumentálnia kell
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· a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét és távolmaradását,
· a távolmaradás indokát, továbbá
· a távolmaradás igazolását.
Az iskola köteles továbbá félévenként összesíteni a tanuló igazolatlan mulasztásait, és a hatályos rendelkezések alapján félévenként köteles megállapítani, hogy mely tanulónak szûnt
meg a tanulói jogviszonya.
Új elõírás az is, amely meghatározza, hogy a felnõttoktatásban
részt vevõ tanuló hiányzásai következtében mely esetben köteles
osztályozó vizsgát tenni. A beemelt módosító szakasz alapján a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha igazolt és igazolatlan mulasztásai meghaladják a tanórai foglalkozások ötven százalékát.
A fentiekben szereplõ jogszabályi helyek korrekt alkalmazhatósága érdekében bevezetett szabály azt írja elõ, hogy az iskolának
a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnõttoktatásban résztvevõ tanulóit, hogy az adott évfolyam
adott félévében hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a fentiekben szereplõ kötelezettségekre és a tanulókat érintõ jogkövetkezményekre is.
A felnõttoktatásban tanuló tanulói jogviszonya megszûnik, ha igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt.

Források
Az oktatási miniszter 21/2005. (VII. 25.) sz. rendelete
Magyar Közlöny 2005. évi 103. szám, 2005. július 25.
A módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet
CompLex CD Jogtár, 2005. július 31.
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
CompLex CD Jogtár, 2005. július 31.
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Ki lesz az igazgató?
Az intézményvezetõi megbízás
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Dr. Kisida Erzsébet

1

A közalkalmazotti törvény végrehajtási rendelete változott az
idén, s benne az intézményvezetõi megbízás feltételei is. Mivel
nem a jelen cikk egésze avult el, az elsõ négy pontot változatlanul hagytuk, az ötödik pontban pedig összefoglaltuk mindazt,
amit a jogszabálymódosítás kapcsán tudni érdemes.
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1. A vonatkozó jogszabályok
Az intézményvezetõi megbízásra vonatkozó jogi szabályozás elsõdlegesen a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvényben (a továbbiakban Kt.) található meg.
Az intézményvezetõk megbízásával, jogállásával kapcsolatosan
az ismételten módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezik.
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A megbízással kapcsolatos egyéb rendelkezések a közalkalmazotti törvénynek (a továbbiakban Kjt.) a közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.)
kormányrendeletben szabályozottak.
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet is tartalmaz idevonatkozó szabályt.

2. A megbízás tartalmi feltételrendszere
2.1 Általános szabályok
1
2

Figyelem!
Melyek a megbízás feltételei?1
ß Az intézményvezetõnek rendelkeznie kell az adott oktatási intézményben a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsõfokú (fõiskolai, egyetemi) végzettséggel és szakképzettséggel.2 Tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról, hogy az
intézményvezetõnek azzal a legmagasabb iskolai végzettséggel
kell rendelkeznie, amellyel az intézményben taníthat.
ß Az intézményvezetõi megbízás további feltétele a legalább
öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat.
ß Nem utolsó szempont az intézményvezetõi megbízás feltételei
között az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló alkalmazás. Amennyiben másik intézménybe kapott megbízást az intézményvezetõ, úgy a megbízással egyidejûleg határozatlan idõre szóló, pedagógusmunkakörben történõ alkalmazásra kerül sor.

1
2

Kt. 18. §.
Azzal a végzettséggel, amelyet a Kt. 17. §. (1)–(2) bekezdése követelményként elõír.
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2.2 Speciális feltételek
Nemzetiségi oktatás
További feltételeket állapít meg a törvény, ha az intézményben az
óvodai nevelés, az iskolai oktatás kizárólag nemzetiségi vagy kisebbségi nyelven folyik, illetve a tanulók több mint fele két nyelven – nemzetiségi, kisebbségi nyelven és magyarul – tanul.
Ebben az intézményben a fenti kritériumokon túl az kaphat
intézményvezetõi megbízást, aki
· nemzetiségi óvodapedagógusi, nemzetiségi tanítói oklevéllel rendelkezik, vagy
· a munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettséggel és a szakképzettségen túl az oktatás nyelvének tanítására jogosító tanítói, tanári végzettséggel, valamint szakképesítéssel
rendelkezik.1
Gyógypedagógiai intézmények
Az általános szabályokon túlmenõen szintén speciális rendelkezések vonatkoznak azokra, akik kizárólag fogyatékos gyermekek, illetõleg tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményekben pályáznak a vezetõi tisztségre. Ide az a pedagógus
kaphat intézményvezetõi megbízást – az egyéb feltételek megléte
esetén – aki a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógiai szakvizsgával rendelkezik.
A pedagógiai szakvizsga új fogalom és követelmény a törvényben és
a kormányrendeletben. Az errõl szóló kormányrendelet megjelenése és
hatálybalépése után indul a képzés, a vizsgáztatásra való felkészítés.

Ha nincs szakirányú egyetemi szintû tanárképzés
Ebben az esetben szakközépiskola vezetésével megbízható az a
pedagógus is, aki
· a képzés szakirányának megfelelõ egyetemi szintû végzettséggel
és szakképzettséggel, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy
· felsõoktatási (egyetemi vagy fõiskolai szintû) szakirányú továbbképzésben szerzett intézményvezetõi szakképzettséggel rendelkezik.

1

Kt. 17. § (1) bekezdés.
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Gyakran felmerül a kérdés, hogy mi számít szakmai gyakorlatnak. A közoktatási törvény1 úgy rendelkezik, hogy szakmai gyakorlatként
· óvodában az óvodapedagógus-munkakörben,
· más nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-munkakörben, valamint a felsõfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben eltöltött idõt lehet figyelembe venni.
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A szakmai gyakorlat idõtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszony, illetve a munkaviszony harminc napot
meghaladó szünetelésének idõtartama. Nem számít be továbbá a szakmai gyakorlat idõtartamába a pedagógus-munkakörben eltöltött idõ, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el
a munkakörre megállapított heti kötelezõ óraszám 25%-át.
Szakmai gyakorlatként elfogadható az intézményvezetõi megbízásnál
· a tanügyirányítási munkakörben,
· a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai szakmai szolgálat ellátását nyújtó munkakörben, továbbá
· a szakiskolában és szakközépiskolában, valamint
· a mûvészeti szakiskolában és szakközépiskolában
a „pályán” eltöltött idõ is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év szakmai gyakorlattal.
Természetesen ez esetben is érvényesül az a fentebb említett szabály,
hogy a közalkalmazotti jogviszonynak, illetve a munkaviszonynak harminc napot meghaladó szünetelése nem számít be a szakmai gyakorlat
idõtartamába.

Többcélú intézmények
Többcélú intézményben vezetõi megbízást az a pedagógus kaphat, aki bármelyik – az intézmény által ellátott feladatra létesíthetõ – vezetõi megbízáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik.
Ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget ír elõ, a
vezetõi megbízáshoz erre van szükség.

1

Kt. 18. § (5) bekezdés.
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3. A közalkalmazotti törvény szabályozása
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a közalkalmazott magasabb vezetõ vagy vezetõ beosztás ellátásával bízható
meg.1
A közalkalmazotti törvénynek a közoktatási intézményekre vonatkozó végrehajtási rendelete úgy rendelkezik, hogy az intézményvezetõi megbízás magasabb vezetõ beosztásnak minõsül.2
A megbízást – függetlenül az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól – a helyi önkormányzat képviselõ-testülete,
közgyûlése, illetve a fenntartó vezetõje vagy megbízottja
adja.
A nevelési-oktatási intézmény vezetõje (ez vonatkozik a tagintézmény-vezetõre is) a szervezeti és mûködési szabályzatban írtak
szerint köteles gondoskodni arról, hogy az õ vagy a helyettesének
akadályoztatása esetén a vezetõi, vezetõhelyettesi feladatokat ellássák. Ha sem az intézmény vezetõje, sem a tagintézmény
vezetõje a szükséges intézkedést nem tudja megtenni, akkor sem
maradhat ellátatlanul a feladat. Ez esetben a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott pedagógus köteles a vezetõi feladatot elvégezni.3
A magasabb vezetõi beosztás ellátására szóló megbízás legalább
öt, de legfeljebb tíz évre (tanévre, nevelési évre) adható. Ugyanannak a közalkalmazottnak magasabb vezetõi beosztás ellátására
való megbízás több alkalommal is adható, tehát a megbízás meghosszabbítható. Természetesen ebben az esetben is le kell folytatni a pályázati eljárást.

4. A megbízás eljárási szabályai
A magasabb vezetõi beosztást – a megbízás meghosszabbítását is
– nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggõ elõkészítõ feladatokat az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje
látja el. Más fenntartók esetén ez a feladat a munkáltató megbízottjára hárul.
1
2
3

Kjt. 23. § (1) bekezdés.
Módosított 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. §.
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 11. §.
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A pályázati felhívást a Mûvelõdési Közlönyben – a Mûvelõdési és
Közoktatási Minisztérium lapjában – kell közzétenni.

4.1 A pályázati felhívás

Önkontroll!
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Mit kell tartalmaznia a pályázati felhívásnak?
o a pályázó munkahelyét és beosztását
o azt az idõtartamot, amely idõre a magasabb vezetõi beosztás szól
o a megbízás kezdõ napját és megszûnési idõpontját
o a megbízás feltételeit (ilyen feltétel meghatározására szükség lehet például akkor, ha a beosztás több iskolai végzettséggel ellátható, ugyanis ez esetben indokolt megjelölni a
pályáztató által megkívánt felsõfokú iskolai végzettséget)
o a kiegészítõ feltételeket (ugyanis a pályáztatónak joga van
ahhoz, hogy a jogszabályban elõírt követelményeken túl
azt meghaladó feltételeket szabjon, mint például idegen
nyelv ismerete, szakmai gyakorlat, tudományos tevékenység)
o a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (például pótlék,
szolgálati lakás)
o a pályázat benyújtásának formáját, határidejét, helyét, a
pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket
o a pályázat elbírálásának határidejét

A jogszabály kimondja, hogy a pályázat benyújtására meghatározott idõ harminc napnál rövidebb nem lehet.
Az eljárás során biztosítani kell, hogy az érdeklõdõk az intézményt megtekinthessék, és a pályázat elkészítéséhez a szükséges
tájékoztatást megkapják.
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4.2 A pályázat

Önkontroll!
Mit kell tartalmaznia a pályázatnak?
o a pályázó szakmai életrajzát
o az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel
o a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket

4.3 A pályázati eljárás rendje
A pályáztató legalább harminc nap véleményezési határidõt köteles biztosítani. Ez idõ alatt alakítja ki a nevelõtestület (szakalkalmazotti értekezlet) a pályázattal, a vezetési programmal kapcsolatos szakmai véleményét.
A pályázati eljárás során lehetõséget kell biztosítani arra,
hogy a nevelõtestületen (a szakalkalmazotti értekezleten)
kívül véleményt nyilváníthasson a vezetési programról
a szakszervezet munkahelyi szerve és – igény esetén – a
pedagógus szakmai szervezet is.
Ebben a vonatkozásban pedagógus szakmai szervezetnek azt a szervezetet kell tekinteni, amelyik az alapszabályával és bírósági nyilvántartásba
vételének igazolásával – legkésõbb a pályázat benyújtására meghatározott
határidõ utolsó napja elõtt – a közoktatási intézmény fenntartójánál bejelentkezett.

A véleménynyilvánítás jogával – a véleményezési határidõn belül
– élhet
·
·
·
·
·

az iskolaszék,
az iskolai szülõi szervezet (közösség),
az iskolai diákönkormányzat,
a helyi kisebbségi önkormányzat (ha nincs egyetértési joga),
szakközépiskola, szakiskola esetén a fõvárosi/megyei gazdasági kamara.

A pályáztató a pályázattal együtt a véleményeket is megküldi a
munkáltatói jogkör gyakorlójának. Ha a jogosultak nem éltek a
véleményezési jogukkal, akkor errõl tájékoztatja a munkáltatót.
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A pályázatot a véleményezési határidõ lejártát követõ harminc napon belül el kell bírálni. Ha a pályázatok száma eléri
a huszonötöt, akkor hatvan napon belül kell elbírálni. Ha a munkáltatói jogot a képviselõ-testület (közgyûlés) gyakorolja, a pályázatokat a közgyûlés, a képviselõ-testület részére a harmincadik, illetve a hatvanadik napot követõ elsõ testületi
ülésre be kell nyújtani.

B
3.2

Ha az intézményvezetõi megbízás kezdõ napja nem a tanév (nevelési év) elsõ napja, az intézményvezetõi megbízást akkor is a tanév (nevelési év) utolsó napjáig kell adni, ha a megbízás ennél az
idõpontnál korábban vagy késõbben járna le.

8
4.4 A speciális eset
Amennyiben az intézmény vezetõjének a magasabb vezetõi megbízása az öregségi nyugdíj elérését megelõzõ két éven belül járna le,
részére vezetõi beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
anélkül, hogy nyilvános pályázat kiírására sor kerülne.

4.5 A pályázati eljárás eredménytelensége
Nem biztos, hogy a pályázati eljárás eredményre vezet. Elõfordulhat, hogy nincs pályázó, de megtörténhet az is, hogy több pályázó
közül egyik sem kap megbízást. A magasabb vezetõi beosztás ellátására szóló megbízás más okból is megszûnhet a megbízás határidejének lejárta elõtt.
Ezekben az esetekben az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására vezetõi beosztás ellátására szóló
megbízás adható anélkül, hogy nyilvános pályázati felhívást tennének közre.
Ilyen esetben meg kell keresni az intézménynek azt a pedagógusát, aki a megfelelõ feltételekkel rendelkezik. Amennyiben erre
a fajta megbízásra sem kerül sor, úgy az intézmény vezetésével
kapcsolatos feladatokat az intézmény szervezeti és mûködési
szabályában meghatározott helyettesítési rend szerint kell
ellátni. Ily módon az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok
– újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül – legfeljebb egy évig
(tanév, nevelési év) láthatók el.
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5. Változások 2000-ben
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet módosítása –
többek között – érintette a nevelési-oktatási intézmények intézményvezetõi megbízásra vonatkozó korábbi rendelkezéseit is.
A 98/2000. (VI. 22.) kormányrendeletet is szükséges ismerni, hiszen alkalmazása 2000. VI. 30-ától kötelezõ.
Figyelemre méltó a kormányrendelet módosításának az az új
meghatározása, amely szerint a munkáltató döntésétõl függõen a magasabb vezetõ beosztás ellátására való megbízás az
év során bármikor, legalább öt és legfeljebb tíz évre adható.
A megbízásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben
a nevelési-oktatási intézményvezetõi megbízás utolsó napja nem
a július 1-jétõl augusztus 15-éig terjedõ idõszakra esne, a megbízás lejártának idõpontját akkor is erre az idõszakra kell adni, ha
az elõzõ mondatban meghatározottak alapján a határidõ egyébként ennél az idõpontnál korábban vagy késõbben járna le.
A magasabb vezetõi beosztás ellátására való megbízás ugyanannak a közalkalmazottnak az ebben a paragrafusban meghatározott eljárás lefolytatásával több alkalommal is adható. Ez tulajdonképpen a megbízás meghosszabbítása.
Mivel a kormányrendelet 2000. VI. 30-ától hatályos, ebbõl következõen elsõ esetben azoknál a pályázatoknál kell (kellett) alkalmazni, amelyeket a hatálybalépést követõen küldenek (küldtek)
meg az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjának, az Oktatási
Közlönynek.
Lényeges módosítás az is, amely szerint a pályázati eljárás elõkészítésével összefüggõ feladatokat a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje, a pályáztató látja el.
Más fenntartó esetében a munkáltató megbízottja végzi el ezt a tevékenységet. Az elõkészítõ feladatok körébe nem tartozik a pályázati feltételek meghatározása, ebbõl következõen ezt nem érinthetik. Erre a rendelkezésre is elõírja a jogszabály, hogy elsõ
esetben azoknál a pályázatoknál kell (kellett) alkalmazni, amelyeket a hatálybalépést követõen küldenek (küldtek) meg az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjának, tehát az Oktatási Közlönynek.
A pályázat tartalmi követelményei között, a megbízás feltételei körében az iskolai végzettséget is szükséges megjelölni. A kormányrendelet módosítása szerint jogszabály határozza meg, melyek azok
a felsõoktatási (egyetemi, fõiskolai) szakirányú továbbképzések,
amelyek keretében pedagógus-szakvizsgával egyenértékû oklevelet
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lehet szerezni. (Besorolás tekintetében szakvizsgával egyenértékû továbbá a klinikai és a pedagógiai szakpszichológusi vizsga.)
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A kormányrendelet – a módosítás eredményeként – azt is meghatározza, hogy a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket, vagyis a vezetési programot a pályáztató az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõvel véleményeztetheti. Ha a nevelési-oktatási intézmény a közoktatásról szóló –
többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának
(6) bekezdése alapján kisebbségi intézményként mûködik, a vezetési programot az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ
kisebbségi szakértõ véleményezheti. (A jogszabályban meghatározott véleményeztetheti, véleményezheti kifejezések a lehetõséget határozzák meg, tehát nem kötelezettséget állapítanak meg.)
A módosított kormányrendelet értelmében a nevelõtestület (szakalkalmazotti értekezlet) a véleményezési határidõn belül alakíthatja
ki a vezetési programról alkotott szakmai véleményét. A pályázati
eljárásban lehetõvé kell tenni, hogy a nevelõtestület (szakalkalmazotti értekezlet) mellett véleményt nyilvánítson a vezetési programról a szakszervezet munkahelyi szerve, továbbá, ha igényli, a pedagógus szakmai szervezet.
E meghatározás alkalmazása körében pedagógus szakmai szervezet az a szervezet, amelyik alapszabályával és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával a közoktatási intézmény fenntartójánál – legkésõbb a pályázat benyújtására meghatározott határidõ
utolsó napja elõtt – bejelentkezett.
Már korábban rendelkezett arról a jogszabály1, hogy a vezetõ
megbízásával összefüggésben a véleményezési határidõn belül
élhet véleménynyilvánítási jogával2 az iskolaszék, az iskolai szülõi szervezet (közösség), az iskolai diákönkormányzat, továbbá –
ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a helyi kisebbségi önkormányzat (a kisebbség helyi szószólója, egyesülete), szakközépiskola, szakiskola esetén a fõvárosi, megyei gazdasági kamara.
A pályázati eljárás során – a 98/2000. (VI. 22.) kormányrendelet értelmében – a pályáztató a munkáltatói jog gyakorlójának a pályázattal
együtt megküldi a szakértõi vélemény(eke)t, a nevelõtestület (szakalkalmazotti értkezlet) szakmai véleményét, továbbá az iskolaszék, az iskolai
szülõi szervezet (közösség), az iskolai diákönkormányzat véleményét.
A pályáztató a pályázattal együtt megküldi továbbá a munkáltatói jog
gyakorlójának a helyi kisebbségi önkormányzat – a nemzeti és etnikai

1
2

3/1997. (I. 15.) kormányrendelet 2. §.
Közoktatásról szóló törvény 102. § (3) bekezdés.
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kisebbségek jogairól szóló törvény alapján1 készített – nyilatkozatát, illetve tájékoztatja a munkáltatót, ha a jogosultak nem élnek a véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal.
Amennyiben az intézmény vezetõjének a magasabb vezetõi megbízása a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérését
megelõzõ két éven belül jár le, a jogszabály-módosítás következtében az idõpont módosulhat. Ennek megfelelõen a vezetõi beosztás ellátására szóló megbízás a munkában töltött idõ utolsó
napjáig szólhat. Ha a felmentési idõ elõbb járna le, akkor a fentebb megállapított (a nem július 1. és augusztus 15. közötti idõszakra meghatározott) ideig szólhat.
A kormányrendelet módosítása a pályázat eredménytelensége következtében létrejött helyzetre úgy rendelkezik, hogy a közoktatási
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül – a jogszabályban korábban is megállapítottak szerint – legfeljebb egy évig láthatók el, a megbízási idõre vonatkozó speciális (nyári) idõszak figyelembevételével.
Az új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok
ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetõi beosztás ellátására
szóló megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követõ egy évre
szólhat.

1

1993. évi LXXVII. törvény 29. § (2) bekezdés.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Szakirodalom — ingyen!
Egy új rendelet

dr. Kisida Erzsébet
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Az 1997. február 13-án megjelent kormányrendelet érdeme, hogy
nem a közoktatási törvény korábbi végrehajtási rendeletét módosítja, hanem a pedagógusoknak új lehetőségeket és jogokat, az
intézmények, a fenntartók részére pedig új jogosítványokat, megoldásokat biztosít.
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1. Törvényi alapok
A közoktatási törvény 1996. évi módosítását követően fokozott
érdeklődést tanúsítottak a pedagógusok a 19. § (2) és (3) bekezdése iránt. Az érdeklődésnek két oka is van:
• a törvény új, eddig nem létezett jogosultságot állapított meg
• ez a jogosultság gazdasági hatású eredményt is hozott
Ennek értelmében aki munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben dolgozik
vagy pedagógusként ment nyugdíjba, megilleti az a jog,
hogy az állami szervek és a helyi önkormányzatok által
fenntartott könyvtárakat, múzeumokat és más kiállítótermeket ingyen látogassa.
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Ezt a jogosultságot a munkáltató (nyugdíjas esetében az utolsó
munkáltató) által kiállított okirattal kell igazolni. Ez az okirat
közokirat. Ennek felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is,
hogy jogosult igénybe venni a pedagógusok részére biztosított
más kedvezményeket is.
A munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat megilleti továbbá az a
jog is, hogy évente, az év első munkanapján érvényes kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) hetvenöt százalékának megfelelő hozzájárulást vegyen igénybe pedagógiai szakirodalom
(könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók) vásárlásához.
Szintén új, a pedagógusok életkörülményeit is érintő rendelkezése a törvénynek, hogy a fővárosi, megyei önkormányzat gondoskodik a pedagógusok fővárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerének működtetéséről.1
Korábban nem szabályozta jogszabály a nem állami szerv, illetve
a nem önkormányzat által fenntartott iskolák munkaviszonnyal
kapcsolatos kérdéseit.
A módosított közoktatási törvény kimondja2, hogy
• a munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusok kötelező óraszámára, túlmunkája díjazására és pótszabadságára a
nem állami szerv, illetve a nem önkormányzat által fenntartott

1
2

Közoktatási törvény (a továbbiakban Kt.) 87. § (4) bekezdés.
Kt. 122. § (1) bekezdés.
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iskolákban is a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni, továbbá hogy
• a pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az
azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és
pótlék legkisebb mértékénél.
A közoktatási törvény arról is rendelkezett, hogy kormányrendelettel szabályozza az eljárási szabályokat és egyéb, a működés
rendjét meghatározó szempontokat.1 A törvény másutt utal arra,
hogy a jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni. Ezért
alkotta a kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Kormányrendeletet.

2. A pedagógusigazolvány
A kormányrendelet 1. §-a a fent említett állami szervek és helyi
önkormányzatok által fenntartott könyvtárak, múzeumok és
kiállítótermek ingyenes látogatását mint a kedvezmények
igénybevételére való jogosultságot a pedagógusigazolványhoz köti. Tulajdonképpen nem más ez, mint a jogosultság igazolására szolgáló okirat.
A pedagógusigazolvány
• egyrészt olyan adatokat tartalmaz, amelyek a pedagógus személyi azonossága és az intézmény beazonosításához szükségesek,
• másrészt okirati jellegére utalnak, továbbá
• jogosultságokat határoznak meg.
A jogszabály meghatározza azokat az adatokat, amelyeket a pedagógusigazolványnak tartalmaznia kell.

Figyelem!
Mit kell tartalmaznia a pedagógusigazolványnak?
➟ a személyi adatokat
➟ a munkáltató hivatalos nevét és címét
➟ az igazolvány számát

1

Kt. 93. § (3) bekezdés e) és g) pontja.
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Figyelem! (folytatás)
➟ azt a tájékoztatást, hogy az igazolvány tulajdonosa a kedvezmény igénybevételére jogosult
➟ a kiállítás évét
➟ az érvényesítés idejét
➟ nyugdíjasok esetében azt a tényt, hogy határozatlan ideig
érvényes
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A pedagógusigazolványért a munkáltató az önköltséget meg
nem haladó mértékű fizetési kötelezettséget írhat elő. A
jogszabálynak ez a rendelkezése választási lehetőség a munkáltató részére, tehát egyik megoldást sem teszi kötelezővé: dönthet
úgy is, hogy fizetési kötelezettséget állapíthat meg, de dönthet úgy
is, hogy az igazolványt ingyenesen bocsátja a pedagógusok részére.
Külön rendelkezik a kormányrendelet a nyugállományba vonult
pedagógusok jogosultságáról. Azokat a pedagógusokat illeti
meg a jogosultság, akiket pedagógus-munkakörből helyeztek
vagy helyeznek nyugállományba. Részükre az utolsó munkáltató állítja ki a pedagógusigazolványt. Abban az esetben, ha a
korábbi munkáltató megszűnt, a nyugdíjas pedagógus részére az
igazolványt a jogutód munkáltató állítja ki. Amennyiben a munkáltatónak nincs jogutódja, a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyző által kijelölt oktatási intézmény állítja ki.
Ha a pedagógust nyugdíjba helyezik, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának megszűnése napján a pedagógusigazolványra rá kell vezetni, hogy határozatlan
időre érvényes.
Ha az igazolvány kiállítása idején a pedagógus nyugdíjas, akkor
is a határozatlan időre érvényes megjelölést kell rávezetni az
igazolványra.
A pedagógusigazolványt a munkáltató állítja ki a közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítését követő tizenöt
napon belül. A kiállítással együtt érvényesíti is azt, hiszen a
kiállított igazolvány mindaddig, amíg érvényesítése meg nem
történik, egy minősített nyomtatvány. Az érvényesítéssel válik
okirattá. Ez azért fontos, mert csak az okirathoz fűződnek a
jogszabályban megállapított jogosultságok.
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A pedagógusigazolványt a munkáltató a kiállítás évét követően, minden év szeptember 15-ig a dátum feltüntetésével és bélyegzőjének lenyomatával érvényesíti. Az igazolvány érvényességi ideje egy év.
Az élet sokszínűségét is szem előtt tartotta a jogszabályalkotó.
Ezért úgy rendelkezett, ha a pedagógusigazolványra jogosult
pedagógus több munkáltatónál áll közalkalmazotti jogviszonyban
(vagy munkaviszonyban), az igazolványt az a munkáltató állítja
ki, akinél a jogosult a teljes munkaidő nagyobb részét tölti. Ha ez
nem állapítható meg, vagy nem egyértelmű, akkor az a munkáltató állítja ki és érvényesíti az igazolványt, amellyel a jogosult a
közalkalmazotti jogviszonyát (illetve munkaviszonyát) korábban
létesítette.
Mint fentebb esett róla szó, a pedagógusigazolvány jogosultságokat hordoz, ezért okirat. Ebből következően az okiratról a munkáltató nyilvántartó lapot vezet.
Ha a pedagógus közalkalmazotti jogviszonya (munkaviszonya) a munkáltatónál megszűnik, a pedagógusigazolványt
a munkáltató részére le kell adni.
A pedagógustól átvett igazolványt a munkáltató egy évig megőrzi.
(Azt követően egyébként is érvénytelenné válna.) Az új munkáltató
megkeresésére az igazolványt a nyilvántartó lappal együtt megküldi. Az egy év lejártával az át nem kért pedagógusigazolványt a
munkáltató megsemmisíti. Ezt a tényt a nyilvántartó lapon fel kell
tüntetni.
Bármilyen gondos is az igazolvány tulajdonosa, előfordulhat,
hogy az irat elvész, megsemmisül. Ez a tény a pedagógusnak az
igazolványhoz fűzött jogait csak részben érinti: az érvényességi
időn belül új igazolvány nem állítható ki. A nyugdíjas részére
csupán az elveszést, megsemmisülést követő szeptember 1-jén
állítható ki új igazolvány.
Az igazolvány kiállítója a jogosult részére a nyilvántartó lap
alapján az eredeti pedagógusigazolvánnyal azonos tartalmú másodlatot állít ki. Ezt a tényt a nyilvántartó lapon fel kell tüntetni.
A jogszabály rendelkezése szerint a másodlat kiállítása nem
ingyenes: a kiállítás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér egy százalékának megfelelő térítési díjat kell fizetni.
A másodlat – mint okirat – természetesen ugyanazokat a jogosultságokat hordozza, mint az eredeti okmány. Ezzel az utólag kiállított pedagógusigazolvánnyal is azok a kedvezmények vehetők
igénybe, mint az eredetivel.
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3. A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás
A közoktatási törvényben1 biztosított, a fentebb nevesített szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás feltételeit a kormányrendelet 4. §-a szabályozza.

B
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A jogszabály elsődlegesen az évenkénti hozzájárulás teljes összegére, illetve az időarányos hozzájárulás összegére bontja a jogosultságot, illetve határozza meg a feltételeket.

6

Figyelem!
Mely esetekben jár a hozzájárulás?
➟ Az évenkénti hozzájárulás teljes összege megilleti a pedagógust, ha
— a naptári évben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal, illetve munkaviszonnyal rendelkezik, és ebben az időszakban mindvégig munkát végzett (tehát
munkavégzéshez is, nem csupán a munkaviszonyhoz,
illetve a közalkalmazotti viszonyhoz kötött), továbbá
— a pedagógus közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a kifizetés időpontjában fennáll.
➟ Időarányosan illeti meg a pedagógust a hozzájárulás, ha
legalább hat hónapi munkavégzéssel együttjáró közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal rendelkezik.
➟ A jogszabály – méltányossági elvet alkalmazva – úgy rendelkezik, hogy a pályakezdő pedagógust akkor is megilleti
a hat hónapnak megfelelő hozzájárulás, ha szeptember
1-jén kezdi munkáját, ekkor lép közalkalmazotti jogviszonyba vagy munkaviszonyba. Ennek a rendelkezésnek
az alkalmazása szempontjából pályakezdőnek tekintendő
az, aki egyetemi, főiskolai tanulmányainak befejezését követő egy éven belül első alkalommal helyezkedik el pedagógusként.

1

Kt. 19. § (3) bekezdés.
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Felmerül a kérdés, hogy ebben a vonatkozásban mit kell a
munkavégzés idejébe beszámítani. A jogszabály egyértelműen
fogalmaz:
• a keresőképtelenséget okozó betegséget
• az évi rendes szabadság idejét
A félreértések és a komplikációk elkerülése végett szabályozza a
kormányrendelet azt is, hogy a szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás évente egyszer illeti meg a pedagógust akkor is,
ha több munkáltatónál teljesítette a jogszabályban rögzített feltételeket.
A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulást a munkavégzés évét követő év április havi munkabérrel, illetve
illetménnyel együtt kell kifizetni, átutalni.
Annak érdekében, hogy az oktatási intézmények ne háríthassák
egymásra a feladatot, a jogszabály a következőképpen rendelkezik:
a hozzájárulást az a munkáltató fizeti ki, akinél a pedagógus a
munkavégzés évének december 31. napján alkalmazásban állt.
Ha a pedagógus több munkáltatónál állt közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban, a szakirodalom vásárlásához
nyújtott hozzájárulást – a pedagógus választása szerint – az a
munkáltató fizeti ki, amelynél nagyobb összegű hozzájárulásra
szerzett jogot. Ha ez nem állapítható meg, akkor az a munkáltató a
fizetésre kötelezett, amelyik a közalkalmazottat, a munkavállalót a
teljes munkaidő nagyobb részében foglalkoztatta.
Ha a kifizetésnek az volt az akadálya, hogy a kifizetés napján a
pedagógus nem állt közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, azonban ezt követően a kifizetés évében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt létesített, a hozzájárulást az
előző bekezdésben megjelölt munkáltató fizeti ki. A kifizetés a
közalkalmazotti kinevezés, munkaszerződés bemutatását követő
első illetmény, munkabér kifizetésének napján válik esedékessé.
A pedagógus köteles a szakirodalom vásárlásához nyújtott
hozzájárulás összegéről minden évben december 31-ig elszámolni a kifizetőnek. Az elszámolás számlával történik.
A számlának tartalmaznia kell a vásárolt szakirodalom
részletes felsorolását, a pedagógus nevét és a forgalmi adót.
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott közleményben meghatározott körbe tartozó munkáltatók a számlákat
a kifizetés évét követő év február 10-ig összesítik és megküldik a
minisztériumnak.
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Az összesítésben fel kell tüntetni a közoktatási intézmény
nevét, címét, a vásárolt szakirodalom címét, szerzőjét és
vételárát.
A rendeltetésszerűen fel nem használt összeget a pedagógus az
elszámoláskor köteles visszafizetni az oktatási intézménynek.
Ebből az összegből az iskola szakirodalmat vásárol.
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Ha a pedagógus közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a
kifizetés évében december 31. előtt megszűnik, a pedagógus az
utolsó munkában töltött napon köteles elszámolni a hozzájárulás
összegével.
Ha a hozzájárulást – a pedagógus év közben létesített közalkalmazotti
jogviszonya, munkaviszonya miatt – utólag fizetik ki, és a kifizetésre a
decemberi illetmény, illetve munkabér kifizetési napját követően kerül
sor, abban az esetben a pedagógus a kifizetés évét követő január 31-ig
köteles eleget tenni az elszámolási kötelezettségének.

Ha a hozzájárulás kifizetésére közalkalmazotti jogviszony
vagy munkaviszony hiányában nem volt lehetőség, akkor
a fel nem használt összegből a munkáltató a közoktatási
intézmény részére szakirodalmat vásárol.
A hozzájárulás kifizetéséhez szükséges fedezetet a fenntartó igényli
meg. A fenntartó az intézményében a munkavégzés évében december 31-én közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban állók
részére – helyi önkormányzati intézmények esetén a Belügyminisztériumtól, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére
közvetlenül a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól – igényli
meg a hozzájárulást. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium az
igénylés benyújtásával kapcsolatosan minden év január 31-ig közleményt jelentet meg.

4. Az állandó helyettesítési rendszer
A közoktatási törvény alapján a fővárosi önkormányzat és a
megyei önkormányzat elkészíti a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervet.1

1

Kt. 88. § (1) bekezdés.
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A fővárosi, megyei önkormányzat – a fentebb már ismertetett törvényi rendelkezés alapján – létrehozza és működteti a pedagógusok fővárosi, megyei állandó helyettesítési
rendszerét, ha a fejlesztési tervben foglaltak szerint erre a
közoktatási intézményekben folyó pedagógiai munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van.
A helyettesítési rendszer kiépítésének további feltétele, hogy a
költségek fedezete a fővárosi, illetve a megyei közalapítványból1,
vagy az érdekelt önkormányzatok által kötött megállapodás alapján biztosítható.
Az állandó helyettesítési rendszer feladatainak ellátásában a fejlesztési tervben foglaltak szerint részt vesz a megyei jogú városi önkormányzat. A fővárosi, a megyei önkormányzat az állandó helyettesítési
rendszer működtetésére együttműködési megállapodás2 megkötését
kezdeményezi. Az állandó helyettesítési rendszerhez – a fővárosi, a
megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján – csatlakozhatnak a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók is.

5. Az állandó helyettesítési rendszer személyi feltételei, az eljárás rendje
Az állandó helyettesítési rendszerbe az a pedagógus kérheti
a felvételét, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére előírt felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel.3 Kérheti továbbá az állandó helyettesítési rendszerbe történő
felvételét az a pedagógusjelölt is, aki pedagógusképző felsőoktatási intézmény pedagógusképzésben részt vevő utolsó éves hallgatója.

1
2
3

Kt. 119. § (1) bekezdés.
Kt. 89. §.
Kt. 17. § (1) bekezdés.
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Önkontroll!
Mit kell feltüntetnie a jelentkezőnek az állandó helyettesítési
rendszerben történő alkalmazás iránti kérelemben?
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❏

nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, azt a címet, ahová
az értesítést kéri, továbbá a telefonszámát

❏

iskolai végzettségét és az azzal betölthető pedagógus-munkakört, valamint szakmai gyakorlatának idejét

❏

a munkába állásra, a munkavégzésre vonatkozó igényét (így
például a teljes vagy részmunkaidőben végzendő munkát,
arra vonatkozó elgondolásait, hogy a főváros vagy a megye
melyik részén vállalja a munkát, esetleg egyéb kikötéseket,
továbbá minden olyan lényeges tényezőt, amely a munkaszerződést befolyásolhatja)

A kérelmet
• a fővárosi, a megyei önkormányzathoz, illetve
• a megyei jogú városi önkormányzathoz
kell benyújtani.
A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni
azt a pedagógust, aki munkanélküli vagy előre láthatóan
egy hónapon belül munkanélkülivé válhat.
Az alkalmazás polgári jogviszony létesítésére irányuló szerződéssel történik. A munkáltató a helyettesítő pedagógussal közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt létesít, vagy óraadó
tanárként foglalkoztatja.1
A helyettesítő pedagógus feladata, hogy a felsőfokú iskolai tanulmányainak megfelelő pedagógus-munkakör ellátására rendelkezésre álljon.
A helyettesítő pedagógusokat a fővárosi, a megyei önkormányzat,
illetve a megyei jogú város önkormányzata nyilvántartja. Az önkormányzat a nyilvántartáson túl a munkáltatók megkeresésére
tájékoztatást ad a foglalkoztatás lehetőségeiről.

1

Kt. 121. § (1) bekezdés.
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A munkáltató a helyettesítő pedagógus foglalkoztatásáról
tájékoztatja a helyettesítő pedagógusi feladat ellátására szerződést kötő önkormányzatot.
Az állandó helyettesítési rendszer működésével és az igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást a fővárosi, a megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú városi önkormányzat az érintett közoktatási intézmények részére megküldi.

6. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési hozzájárulásának
igénylése és folyósítása
A közoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy a központi költségvetés a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére is az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények
működéséhez normatív költségvetési hozzájárulást biztosít.1
A hozzájárulás összegének meghatározása
• a gyermek, a tanulói létszám, valamint
• az ellátott feladatok
alapján történik.
A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók a normatív költségvetési hozzájárulás iránti igényüket a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak az erre
a célra rendszeresített igénylési lapon jelentik be.
Az igénylési lapot minden évben január 15-éig a minisztérium
küldi meg hivatalból a fenntartóknak. Természetesen új fenntartónak első esetben kérelemre küldi meg a minisztérium az igénylési lapot.
Tartalmi követelmények, eljárási szabályok
Az igénylési lap tartalmazza
• a fenntartó adatait és
• mindazokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy el
lehessen bírálni, hogy milyen feladat ellátásáért, milyen jogcímen, hány gyermek, tanuló után jár a fenntartó részére az éves

1

Kt. 118. § (3) bekezdés.
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költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a
normatív költségvetési hozzájárulás.

Önkontroll!
Az új fenntartó az igénylési laphoz köteles csatolni
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❏

a közoktatási intézmény alapító okiratának másolatát,
továbbá

❏

nevelési-oktatási intézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásáról szóló határozat jogerősítő záradékkal ellátott példányát, valamint

❏

a fenntartó bankszámlaszerződésének másolatát.

12

A kitöltött igénylési lapot a fenntartó a kézhezvételtől számított
tizenöt napon belül köteles visszaküldeni a minisztériumnak.
A fenntartó az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint köteles adatszolgáltatást teljesíteni a költségvetési hozzájárulás megállapításakor alapul szolgáló adatokban
bekövetkezett változásokról. A fenntartó változásjelentést küld
a minisztérium részére abban az esetben is, ha az általa fenntartott intézmény feladataiban vagy más adatokban (így például
székhelyre, telephelyre vonatkozóan) változás állt be. A jelentéshez mellékelni kell az alapító okirat módosítását, illetve –
szükség szerint – a működés megkezdéséhez szükséges engedély
módosított, jogerősítési záradékkal ellátott példányát.
A fenntartó kötelezettsége, hogy öt napon belül jelentse,
ha részben vagy egészben megszüntette azt a szolgáltatást,
amely után a minisztérium normatív hozzájárulást folyósított részére.
A jegyző, a főjegyző a közoktatási törvényben meghatározott
jogkörében eljárva hozott jogerős, illetve előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozatát öt napon belül megküldi a minisztériumnak.
Az intézményfenntartó a normatív költségvetési hozzájárulás
igénybevételének jogosságáról – a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium által minden év január 15-ig megküldött adatlapon –
a tárgyévet követő év január 31-éig köteles elszámolni. Ha a
fenntartó a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív költségvetési hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél a költség-
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vetési év átlagában öt százalékkal vagy ezt meghaladó mértékben
vette igénybe, a túlfizetett összeg után a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint késedelmi kamatot köteles fizetni. A túllépés
összegét, valamint a késedelmi kamatot az esedékes hozzájárulásból le kell vonni. A minisztérium indokolt esetben a
fenntartó kérelmére engedélyezi a tartozás több – legfeljebb hat
hónapi – részletekben való visszafizetését.
A minisztérium a normatív költségvetési hozzájárulás folyósítását –
a beérkezett és feldolgozott igénybejelentési lapok alapján – minden
év április havában kezdi meg. Eddig az időpontig az előző évi adatok
figyelembevételével számított előleget fizeti ki a fenntartónak.
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A feldolgozott igénylési lapok és a ténylegesen igénybe vett
hozzájárulásról benyújtott elszámolás alapján április hónapban a minisztérium az előleg és a hozzájárulás közötti
különbözetet utalja.
Ha a kiutalt összegben túllépést állapít meg, akkor a túlfizetett
összeg az esedékes hozzájárulásból levonásra kerül.
A minisztérium a normatív költségvetési hozzájárulás folyósítását
csak akkor kezdheti meg, ha az igénylési lap rovatait helyesen
töltötte ki a fenntartó, továbbá csatolta a szükséges mellékleteket.
Ha az igénybejelentés hiányos vagy kiegészítésre szorul, a minisztérium hiánypótlásra hívja fel a fenntartót.
Nemcsak a fenntartó, hanem a minisztérium pénzbeli kötelezettsége is fennáll, ha pontatlan összegű normatív támogatás kiutalására kerül sor. Abban az esetben, ha a minisztérium által
folyósított normatív állami hozzájárulás – a költségvetési év átlagában – legalább öt százalékkal kevesebb a fenntartót megillető
összegnél, kamatot köteles fizetni a fenntartónak.
Nem terheli a minisztériumot ez a kötelezettség, ha a fenntartó az
igénylési lapot késedelmesen, hiányosan vagy egyéb okból, esetleg egyéb
módon nem megfelelően nyújtja be.

A minisztérium joga, hogy ellenőrizze a normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosságát, az igénylési
lapokon, a változásjelentésben, az elszámoláskor közölt adatok valódiságát. Az ellenőrzés alapján soron kívül intézkedhet a
túlfizetett összegnek az esedékes hozzájárulásból való visszafizetése, valamint a késedelmi kamat megfizettetése iránt.
A normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételével kapcsolatos vitákat egyeztetés útján célszerű rendezni. Amennyiben az
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy peres úton van lehetőség
az egyik vagy a másik fél jogainak érvényesítésére.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Többcélú intézmények
Általános tudnivalók
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Gergely Árpádné dr.

1

A szervezeti és mûködési szabályzat mindenkor az adott közoktatási intézmény mûködését, belsõ és külsõ kapcsolattartását rendezi. A szabályozási feladatokhoz azonban nem nélkülözhetõk
azok az ismeretek, amelyeket az intézménytípusra vonatkozóan
a jogszabályok kötelezõ erõvel írnak elõ.
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1. A többcélú intézmény
A közoktatási törvény a közoktatás intézményei cím alatt – a nevelõ és oktató intézmények, a pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények felsorolása után – kimondja, hogy közoktatási intézmény több különbözõ típusú
közoktatási intézmény feladatait is elláthatja, amelyeket
összefoglalóan többcélú intézménynek nevez.1
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A többcélú intézményekre vonatkozó részletesebb szabályozás
a közoktatási törvény 33. §-ában található.
A törvény hangsúlyozza, hogy többcélú intézmény akkor létesíthetõ, ha a létesítés és a mûködés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítottak.
A többcélú intézménynek három típusa van:
· egységes iskola vagy összetett iskola
· közös igazgatású közoktatási intézmény
· általános mûvelõdési központ

1.1 Egységes és összetett iskola
Az egységes és az összetett iskola többcélú intézményt a törvény
a következõk szerint határozza meg:
Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás
tekintetében szervezetileg egységes intézmény. Az egységes
iskola a különbözõ típusú iskolák feladatait egységes közös és
ehhez kapcsolódó iskolatípus szerint elkülönülõ tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. Az összetett iskola
a különbözõ típusú iskolák feladatait az egyes feladatoknak megfelelõ külön tananyag és követelményrendszer alkalmazásával
valósítja meg.
Az egységes iskola és az összetett iskola közös jellemzõje tehát
az, hogy szervezetileg egységes intézmény, amely egyben megkülönbözteti a közös igazgatású közoktatási intézménytõl is.

1.2 Közös igazgatású közoktatási intézmény
A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különbözõ
típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. A közös igazga1

Kt. 22. § (3) bekezdés
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tású közoktatási intézményben mûködhet egységes iskola vagy
összetett iskola feladatait, továbbá egységes pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményegység.
Ez utóbbi magában foglalhatja
·
·
·
·

a gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozás,
logopédiai ellátás,
konduktív pedagógiai ellátás szakszolgáltatási tevékenységeket, és
· részt vehet a fejlesztõ felkészítés feladatainak ellátásában és
· az utazó szakember-hálózat mûködtetésében.
Megjegyzendõ, hogy a fel nem sorolt, más pedagógiai-szakszolgálati
tevékenység csak önálló intézményegység keretében szervezhetõ.
Lehetõség van arra is, hogy a nevelõ-oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is
része legyen az intézménynek.
A nevelõ és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységek a következõk1:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

felsõoktatás
köz- és felsõoktatási kutatás
gyermekjóléti szolgálat
családsegítõ szolgálat
bölcsõdei ellátás
otthont nyújtó ellátás
pályaválasztási tanácsadás
rehabilitáció
habilitáció

A közoktatási feladatok is többfélék:
· óvodai nevelés
· iskolai (általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, alapfokú mûvészetoktatási) nevelés és oktatás
· kollégiumi, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelés és
oktatás
· pedagógiai-szakmai szolgáltatások
· pedagógiai szakszolgálatok
1

Kt. 121. § (1) bekezdés 25. pont
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Ez utóbbiakon belül is különbözõ feladattípusok vannak:
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· gyógypedagógiai tanácsadás
· korai fejlesztés és gondozás
· tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység
· nevelési tanácsadás
· logopédiai ellátás
· továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
· konduktív pedagógiai ellátás
· gyógytestnevelés
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a Kt. 36. §-a részletezi. A közoktatásban szolgáltató intézménynek minõsül a központi mûhely.1
Mindezekbõl az következik, hogy igen különbözõ variációi lehetnek a közös igazgatású közoktatási intézmény intézményegységeinek és az általuk ellátott alapfeladatoknak. A fõ szabály az,
hogy a különbözõ típusú közoktatási tevékenységek önálló
intézményegység keretében végezhetõk. E körben ismételten
hangsúlyozni kell a pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket is,
amely alól csak az említett egységes szakszolgálat kivétel, valamint a gyógytestnevelés, amely iskola vagy óvoda alapfeladata is
lehet. Az intézményegységi szervezet ugyanis nem függ sem az ellátott feladat mennyiségétõl, sem az alkalmazottak számától.

1.3 ÁMK
A közös igazgatású közoktatási intézménytõl az általános mûvelõdési központ (ÁMK) annyiban különbözik, hogy a legalább egy
közoktatási feladat ellátása mellett legalább egyet el kell látnia
a kulturális, mûvészeti, közmûvelõdési, sportfeladatok közül is.

2. Nem közoktatási szolgáltatások
Mind a közös igazgatású közoktatási intézmény, mind az ÁMK jó
szervezeti keretet ad a gazdaságos feladatellátás megszervezéséhez, úgy azonban, hogy a szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegység kötelezõ mûködtetése révén minden közoktatási
és nem közoktatási feladat ellátásához a szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítottak.
1

Kt. 22. § (2) bekezdés
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A közoktatási törvény kimondja azt, hogy a nem közoktatási szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátására és irányítására
a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni1,
elõírva egyben a közoktatási törvénynek a nem közoktatási feladatokat ellátó intézményegységek tekintetében is kötelezõen alkalmazandó szakaszait. A 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet
18. §-ának (7) bekezdése ugyancsak kiemeli, hogy a nem közoktatási feladat ellátására és a feladatot ellátó személyre a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
E kérdésnek azért is jelentõsége van, mert a szervezeti és mûködési szabályzatban meg kell jelölni az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályokat is.

3. Vezetõk és testületek
3.1 Nevelõtestület
A közös igazgatású közoktatási intézmények és az általános mûvelõdési központok tekintetében a nevelõtestületi jogosítványok gyakorlásáról a Kt. 57. §-ának (5) és (7) bekezdése rendelkezik. Eszerint
az intézmény egészét érintõ kérdésekben a nevelõtestületi jogosítványokat – a tanulói jogviszonnyal összefüggõ jogosítványok kivételével
– a szakalkalmazotti értekezlet gyakorolja. A szakalkalmazotti értekezlet fogalmát a Kt. 121. § (1) bekezdés 29. pontja a vezetõk és az
intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített
munkakörökben foglalkoztatottak közösségeként határozza meg.
(Helyes, ha a szervezeti szabályzat nevesíti ezeket a munkaköröket.)
Azokban az ügyekben, amelyek csak egy nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó intézményegységet érintenek, az adott intézményegység nevelõtestülete jár el. Amennyiben olyan ügyrõl
van szó, amely több nevelési-oktatási intézmény feladatát érinti,
valamennyi érdekelt intézményegység közös nevelõtestülete jár
el. Ilyen esetekben a nevelõtestület(ek) tagjának minõsül az igazgató és a gazdasági vezetõ, valamint az intézményegység(ek)ben
foglalkoztatott, nevelõ és oktató munkát segítõ, felsõfokú iskolai
végzettségû alkalmazott is.
Jogszabály nem írja elõ, de mindenképpen hasznos, ha
a különbözõ testületek hatásköreit a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.

1

33. § (12) bekezdés
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3.2 Intézményegység-vezetõ
A vezetõk közti feladatmegosztáshoz az intézményegység-vezetõk
jogállását is világosan kell látni.
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Az önálló intézmény intézményegységeként mûködõ közoktatási intézmény élén intézményegység-vezetõ áll.1 A jogszabály szerint igazgatóhelyettes, óvodavezetõ-helyettes vezetõt szükséges alkalmazni minden intézményegységben intézményegység-vezetõnek.2
A Kt. 33. § (6) bekezdése kiterjeszti a nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket az intézményegység-vezetõi megbízásra is. E tekintetben további rendelkezést tartalmaz a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 18. §-ának (4) és (5) bekezdése, kimondva azt, hogy
az intézményegység-vezetõi megbízásra is alkalmazni kell a magasabb vezetõi megbízás szabályait azzal az eltéréssel, hogy a pályáztató feladatait az igazgató látja el, a vezetõi megbízást pedig az
igazgatótanács adja.
Az intézményegység munkáját az intézményegység vezetõje irányítja. Intézményegység-vezetõi megbízást a közös igazgatású
közoktatási intézmény, illetve az ÁMK igazgatója is kaphat.3
Az intézményegység-vezetõ tevékenységét intézményegységvezetõ-helyettes segítheti.4 Az intézményegységvezetõ-helyettes
vezetõ beosztásnak minõsül.5

3.3 Igazgatótanács
A közös igazgatási közoktatási intézményben és az általános mûvelõdési központban a törvény erejénél fogva kötelezõ létrehozni és mûködtetni az igazgatótanácsot.
Az igazgatótanács az intézmény vezetését, az intézményegységek
munkájának összehangolását segíti, továbbá „jogszabályban meghatározottak szerint” részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában.6 Ez utóbbi feladaton kizárólag a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 18. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat kell érteni, miszerint „a munkáltatói jog gyakorlóját megilletõ jogosítványok közül az
intézményegység-vezetõi megbízásról és a megbízás visszavonásáról

1
2
3
4
5
6

Kt. 55. § (1) bekezdés b) pont
Kt. 1. sz. melléklete Elsõ rész „Vezetõk” cím alatti 2. pont
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 50. § b) pont
50. § c) pont
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. § (1) bekezdés
Kt. 33. § (9) bekezdés
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az igazgatótanács dönt”. Az igazgatótanács az intézményegységek azonos számú képviselõibõl áll.
Lehetséges vezetõi és szakértõi testületek mûködtetése is hasonló segítõ közremûködõ funkcióval.1
Az igazgatótanács, valamint a vezetõi és szakmai testületek feladat- és hatáskörérõl a szervezeti és mûködési szabályzatban
kell rendelkezni, mert jogszabály – az említetteken kívül – nem
foglalkozik e szervekkel, nem mondja meg, hogy mi tartozik a vezetéshez, valamint az intézményegységek munkájának összehangolásához nyújtandó segítés körébe.
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4. Szervezeti és mûködési szabályzat
A közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános mûvelõdési központ egy szervezeti és mûködési szabályzatot készít.2
Az ÁMK szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza a mûködés közös szabályait és – intézményegységenként külön-külön – az egyes intézményegységek mûködését meghatározó elõírásokat.3
Nyilvánvalóan a mûködés közös szabályaihoz tartoznak az
alábbi, a szervezeti és mûködési szabályzatba utalt területek4:
·
·
·
·

vezetési szerkezet
vezetõk közti feladatmegosztás
igazgatótanács létrehozásának és mûködésének szabályai
a vezetõi és szakértõi testületekre vonatkozó szabályozás

A felsoroltaknál sokkal szélesebb azon kérdések köre, amely
a mûködésben minden intézményegység tekintetében közös. Ezeket egyrészrõl a jogszabályban elõírt, kötelezõen szabályozandó
kérdésekrõl, másrészrõl az intézmény sajátosságaiból eredõ kérdések összegyûjtésébõl kell megállapítani.
Kérdés lehet, hogy az egyes intézményegységekre vonatkozó szabályokat az „egy” SZMSZ hogyan tartalmazza, azoknak be kell-e
épülnie a törzsanyagba, vagy lehet-e azokat mellékletként kezelni.
Amennyiben az áttekinthetõség és a kezelhetõség szempontjából
az egyes intézményegységek mûködését meghatározó speciális
1
2
3
4

Kt. 33. § (9) bekezdés
Kt. 33. § (7) bekezdés
Kt. 40. § (2) bekezdés
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 50. § a) pont
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rendelkezések mellékletbe kerülnek, fontos tudni, hogy a melléklet „osztozik a szabályzat sorában”, az maga is része a szabályzatnak, elfogadására, módosítására, jóváhagyására ugyanazon rendelkezések vonatkoznak, mint a szabályzatra.
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Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezetének felépítését és feladatát a szervezeti és mûködési szabályzatnak kell rögzítenie, a részletes feladatokat, a vezetõk és más alkalmazottak feladat-, hatás- és jogkörét pedig a gazdasági szervezet
ügyrendje tartalmazza.1 Az ügyrendet jogszabály nem minõsíti
a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletének.

8

A szervezeti és mûködési szabályzatnak tartalmaznia kell
mindazon kérdések szabályozását, amelyek rendezését valamely jogszabály az SZMSZ körébe utalja.
Ezek felsorolását a G 2.9 alfejezet tartalmazza.
A G 2.17 alfejezetben – terveink szerint – a következõ kötetben
közlendõ segédanyag egy általános mûvelõdési központ szervezeti
és mûködési szabályzatához olyan megoldást tartalmaz, amely
a közös szabályokat állapítja meg, úgy azonban, hogy ahhoz mellékletként csatlakoznak az intézményegységek szabályzatai. A mellékletekhez alkalmazni lehet az önálló intézményekre megjelentetett SZMSZ-segédleteket. Természetesen ez a fajta megoldás nem
kötelezõ, lehetséges valamennyi kérdés egymást követõ – mellékletek nélküli – teljes kifejtése is.

1

Módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 17. § (3)–(4) bekezdés
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Tartalomhoz a forma
A közoktatási intézmény döntésére kiható
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Dr. Bosch Márta

A pedagógusképzõ intézmények tananyaga egyelõre államigazgatási ismereteket nem tartalmaz. Így aztán könnyen esik zavarba
az igazgató, ha alakilag is helyesen szeretne eljárni valamilyen,
az intézményt érintõ ügyben. Márpedig egy-egy határozat formáját, tartalmát jogszabályok határozzák meg, az ezektõl való eltérés nem megengedett.
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A közoktatási intézmények hatósági és hatósági jellegû tevékenységet nem folytatnak, hatósági döntéseket nem hozhatnak, közoktatás-szolgáltatást szerveznek és nyújtanak. Az ezt igénybe
vevõ gyermek, tanuló a tankötelezettségi koron belül teljesíti
a tankötelezettségét. A tankötelezettség az alkotmányban elõírt
állampolgári kötelezettség, teljesítésének elmulasztása szankciókat von maga után. A szankciót nem az óvoda vagy az iskola alkalmazza, hanem a közigazgatási szerv, a jegyzõ.
Az intézménynek jelzési kötelezettsége van, ha észleli,
hogy a tankötelezettséget nem teljesítik.
A közoktatási intézmény és a tanuló között jogilag szabályozott
kapcsolat jön létre a beiratkozással, ami már az elnevezésébõl is
kiderül: tanulói jogviszony keletkezik a felvétellel és beiratkozással. A tanulói jogviszonyban jogszabályok – az alkotmány, a közoktatási törvény, a szakképzési törvény és végrehajtási rendeleteik, valamint helyi szabályok – SZMSZ, házirend – határozzák
meg a jogviszonyban lévõk jogait és kötelezettségeit.
Ezek a jogforrások részletesen meghatározzák a tanulói jogviszony keletkezését, tartalmát és megszûnését, megszüntetését.
E szabályok egy részére a formát, az eljárást határozza meg,
amelynek alkalmazásával és betartásával kell a feleknek cselekedniük. Az eljárási szabályok mellõzése, figyelmen kívül hagyása gyakran kihat a döntés érvényességére. Ennek elsõdleges oka az, hogy a döntést megelõzõ eljárásban van lehetõségük
a jogviszonyban állóknak a jogaikat érvényesíteni, bizonyítékaikat elõtárni, érvelésüket elõadni, képviseltetni magukat.

2. Eljárási szabályok
A közoktatási intézmény a vezetõ jogalkalmazó, amikor a döntéseit meghozza, ezért a szabályok megtartása rá nézve kötelezõ.
A közoktatási intézmény nem közigazgatási szerv, mégis egyes
ügyekben, amikor a tanulót érintõ döntéseket meghozza, közigazgatási jellegû formát kell adnia döntésének. Arra nincs szükség,
hogy az államigazgatási eljárási törvényt alkalmazza az igazgató,
mert az iskola számára kötelezõ eljárási szabályokat a közoktatási
törvény és a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet részletesen tartalmazza.
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2.1 Írásbeliség
Az egyik legfontosabb eljárási szabály az írásbeliség. A közoktatási törvény 83. § (1) bekezdése kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit –
jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, illetve a szülõvel.
Ilyen, írásban történõ közlést ír elõ például:
· Az MKM-rendelet 36. § (1) bekezdése: Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételrõl hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda,
iskola, kollégium írásban értesíti a szülõt, ha gyermekét, illetve a kiskorú tanulót törölni kell a nyilvántartásából.
· A közoktatási törvény 6. § (6) bekezdése: Tizenhatodik életévének betöltése után kérelmére megszûnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert
szakképesítést szerzett, illetve házasságkötés révén nagykorúvá vált, vagy gyermekének eltartásáról gondoskodik. A kérelmet a tanuló és – a nagykorúvá vált tanuló kivételével – a szülõ
közösen nyújthatja be. A kérelmet az iskola igazgatója írásban
tudomásul veszi.
· A közoktatási törvény 76. § (1) bekezdése: Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetõ.

2.2 A döntés közlése
Fontos eljárási szabály a döntés közlése. A közlés történhet
· szóban,
· az iratra történõ feljegyzéssel, amit az érintett aláírásával tudomásul vesz, vagy
· az irat kézbesítésével.
A kézbesítés lehet személyes, amikor az iskola kézbesítõje, vagy
munkatársa a címzetthez eljuttatja az iratot, és átveteti vele.
A leggyakoribb kézbesítési forma a postai. Az irat akkor tekinthetõ közöltnek, ha a címzett, vagy a meghatalmazottja átvette
a küldeményt. Ezt úgy tudja az intézmény bizonyítani, ha tértivevénnyel kézbesítteti az iratot a postával.
A kiskorú – 18 éven aluli – gyermek szülõi felügyelet vagy gyámság
alatt áll. Ha a szülõk házasságban élnek, akkor a felügyeleti jogot közösen gyakorolják, egymást külön meghatalmazás nélkül képviselhetik. Nyilatkozatot tehetnek általában egyedül is,
mert vélelmezni lehet, hogy a másik szülõ egyetértését bírja a képviseletet ellátó szülõ.
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Más a helyzet, ha a szülõk nem élnek együtt. A családjogi törvény a külön élõ szülõk esetében is biztosítja a közös szülõi
felügyeleti jogot. A házasság felbontásakor a gyermeket egyik
szülõ gondozásában helyezi el, de ez nem azt jelenti, hogy a gyermek minden ügyében ettõl az idõponttól a gondozást ellátó szülõ
képviseli a gyermeket minden õt érintõ kérdésben.
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Fontos tisztázni, hogy a gondozást, nevelést ellátó szülõ szülõi felügyeleti joga mire terjed ki. A gyermek továbbtanulása, gyógykezeltetése – sürgõs eseteket kivéve –, tanulmányainak megszüntetése
mind olyan kérdés, amelyet általában a szülõknek közösen kell eldönteniük. A szülõi felügyeleti jog többek között magában foglalja
a gyermek ügyeiben való döntést, a képviseletet. A szülõ részvételét
biztosítani kell a gyermeket érintõ minden kérdésben.
Különösen fontos ez, ha a tanuló ellen fegyelmi eljárás indul az
iskolában.

2.3 A határozat
Az intézmény köteles határozatba foglalni azokat a döntéseket, amelyekhez jogkövetkezmény fûzõdik, és ellene
jogorvoslati lehetõség biztosított.
Ezek különösen:
· ha a jelentkezést, illetõleg a kérelmet részben vagy egészben elutasítják, vagy
· kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, illetve
· a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ kéri a döntés határozatba foglalását.

Figyelem!
A határozat legfontosabb részei:
ß
ß
ß
ß
ß
ß

a határozatot hozó szerv megnevezése,
az ügyirat száma,
a rendelkezõ rész,
a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatás,
az indokolás és
a jogszabályra való hivatkozás.
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A határozat rendelkezõ része tartalmazza a döntést. Gyakori
hiányosság, hogy a döntésben nem jelölik meg a tanuló pontos
adatait (név, születési adatok, anyja neve, lakcíme, esetleg évfolyama, amelyiken tanul).
Az indokolásban elõször az elõzményeket vagy a kérelem lényegét kell ismertetni. Ezt követõen a megállapított tényállást, bizonyítékokat, eseményeket kell leírni. Végül a következtetést kell levonni, hogy miért hozta a rendelkezõ részben
foglalt döntést az intézmény.
Az indokolás végén szükséges a pontos jogszabályi hivatkozás,
hogy mire alapította döntését az iskola.

Önkontroll!
Az iratnak tartalmaznia kell
o a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét,
o az iktatószámot,
o az ügy elintézõjének megnevezését,
o az ügyintézés helyét és idejét,
o az irat aláírójának nevét, beosztását és
o a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzõjének lenyomatát.

Kiemelést érdemel a jogorvoslati lehetõségrõl történõ tájékoztatás. Az iskolai döntések ellen jogorvoslati kérelemmel általában a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a fenntartó önkormányzat jegyzõjéhez lehet fordulni.

2.4 A jogorvoslati kérelem
A jogorvoslati kérelem két formáját különbözteti meg a közoktatási törvény:
· a felülbírálati kérelmet és
· a törvényességi kérelmet.
E megkülönböztetésnek azért van jelentõsége, mert felülbírálati
kérelmet csak a törvényben meghatározott esetekben – felvétel
elutasítása, tanulói, óvodai, kollégiumi jogviszony megszüntetése, fegyelmi ügyek – lehet benyújtani a jegyzõhöz.
A felülbírálati kérelem lényege, hogy nem a törvényességét vitatja a kérelmezõ a döntésnek, hanem egyéni mérlegelést kér.
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A törvényességi kérelem lényege, hogy az intézmény döntésének jogszerûségét kérdõjelezi meg a fellebbezõ.
Éppen ezért törvényességi kérelmet az iskola, óvoda, kollégium minden döntése ellen, közöttük a fent felsorolt
ügyekben hozott döntések ellen is be lehet nyújtani.

B
3.5
6

A nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében a jogorvoslati kérelmek elbírálása a fenntartó által megbízott személy
hatáskörébe tartozik, tehát azt a fenntartóhoz kell benyújtani.
Külön szabályozza a közoktatási törvény a vizsgákkal kapcsolatos jogorvoslati lehetõséget. Eszerint a független vizsgabizottság,
az alapmûveltségi vizsga, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga
vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének
elmulasztása ellen a szülõ, illetve a tanuló a Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz – a döntést követõ három munkanapon belül – jogszabálysértésre hivatkozással
törvényességi kérelmet nyújthat be. A törvényességi kérelmet
a Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont három munkanapon belül bírálja el. A törvényességi kérelem benyújtására
meghatározott határidõ elmulasztása jogvesztõ, igazolásnak helye nincs.

2.5 A fegyelmi eljárás
A fegyelmi eljárást és annak keretében hozott döntést a 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet 5. számú melléklete részletesen szabályozza.
A fegyelmi eljárás megindításáról
· a tanulót,
· a kiskorú tanuló szülõjét,
· a gyakorlati képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén –
ha a gyakorlati képzést nem az iskolában tartják – a gyakorlati
képzés szervezõjét (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)
a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével értesíteni kell.
A fegyelmi tárgyalás
Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás idõpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is
meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet képviselõje a szabályszerû értesítés ellenére, illetve a tanuló, a szülõ vagy a meghatalmazott ismételt szabályszerû meghívás ellenére nem jelenik meg. Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban
meghatalmazott is képviselheti. Az értesítést oly módon kell
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kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülõ és képviselõjük külön-külön
a tárgyalás elõtt legalább egy héttel megkapja.
A fegyelmi eljárást – lehetõleg a megindítástól számított harminc
napon belül – egy tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetõséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülõ és a képviselõjük, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintõ kérdésekben a
gazdálkodó szervezet képviselõje
·
·
·
·

az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse,
abba az eljárás során betekinthessen,
az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és
bizonyítási indítvánnyal élhessen.

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor
· a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira,
· ezt követõen
— ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést,
— a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
Ha az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelõtestület, a tárgyalást a nevelõtestület által megbízott személy vezeti.
A bizonyítás
A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok
nem elegendõk, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást
folytat le.
Bizonyítási eszközök különösen:
·
·
·
·
·

a tanuló és a szülõ nyilatkozata,
az irat,
a tanúvallomás,
a szemle,
a szakértõi vélemény.

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól.
A fegyelmi határozat
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell
hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkezõ
részét és a rövid indokolást. Ha az ügy jellege megkívánja, a hatá-
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rozat szóbeli kihirdetését az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorlója
legfeljebb egy héttel elhalaszthatja.

Önkontroll!
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
o a tanuló nem követett el kötelességszegést,
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o vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés
kiszabását, illetve
o a kötelességszegéstõl három hónapnál hosszabb idõ telt el,
vagy
o a kötelességszegés ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte
el, nem bizonyítható.

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követõ hét napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülõjének és képviselõjüknek, ha a gazdálkodó szervezet képviselõje az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést
a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülõ is – tudomásul vette, a
határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi
jogáról lemondott.

Önkontroll!
A fegyelmi határozat rendelkezõ része tartalmazza
o a határozatot hozó szerv megjelölését,
o a határozat számát és tárgyát,
o a tanuló személyi adatait,
o a fegyelmi büntetést,
o a büntetés idõtartamát, felfüggesztését,
o az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.

A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza
· a kötelességszegés rövid leírását,
· a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok
ismertetését,
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·
·
·
·

a rendelkezõ részben foglalt döntés indokát,
elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát,
a határozat meghozatalának napját,
a határozatot hozó aláírását és hivatali beosztásának megjelölését.

Ha elsõ fokon a nevelõtestület jár el, a határozatot a nevelõtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelõtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévõ tagja.
Az eljárást megindító kérelem
Az elsõfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén
a szülõ nyújthat be eljárást megindító kérelmet. Az eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvételétõl számított tizenöt
napon belül kell az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.
A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet
az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorlója nyolc napon belül köteles
továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
A kizárási ok
A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában
nem vehet részt
· a tanuló közeli hozzátartozója1, továbbá
· az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.
Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni.
A kizárási okot a tanuló és a szülõ is bejelentheti. A nevelõtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a kollégium
igazgatója, vezetõje, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt.
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülõje mindig részt vehet. A tanulót szülõje, továbbá meghatalmazottja2 képviselheti.

1
2

Ptk. 685. § b) pont
Ptk. 222–223. §
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Jegyzõkönyv
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni
· a tárgyalás helyét,
· a tárgyaláson hivatalos minõségben részt vevõk nevét,
· az elhangzott nyilatkozatok fõbb megállapításait.

B
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Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetõje szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülõ vagy képviselõjük kéri.

10
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Egyedül ...
A magántanulói státusz

dr. Varga Mária Beáta

B
3.6
Írásunkban azt részletezzük, hogy ki és hogyan lehet magántanuló.
Választ találhat az olvasó a következő problémás kérdésekre is:
Milyen kötelezettségek terhelik és milyen jogok illetik meg a magántanulót, valamint azt az iskolát, amellyel a gyermek tanulói jogviszonyban áll?
Mi a szülő feladata, ha gyermeke magántanuló?
Végül összefoglaljuk a fogyatékos gyermek magántanulói státuszával kapcsolatos tudnivalókat.
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1. Ki lehet magántanuló?
A tankötelezettséget nemcsak rendszeres iskolába járással, hanem magántanulóként is lehet teljesíteni, de a közoktatási törvény
nem teszi lehetővé a tankötelezettség alól történő felmentést.1

Figyelem!
Ki kerülhet magántanulói státuszba?

B
3.6

➟ Bármely egészséges tanköteles korú gyermek szülője kérheti az illetékes iskola igazgatóját, hogy gyermeke magántanulóként tegyen eleget tankötelezettségének.
➟ A fogyatékos vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavarokkal küzdő tanulók szakértői bizottság, illetőleg a
nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján teljesítik tankötelezettségüket magántanulóként.
➟ Ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás
keretében részesül tartós gyógykezelésben, szintén folytathatja tanulmányait magántanulóként.

2

2. Az egészséges gyermek magántanulói státusza
A magántanulói státuszt a szülő kérésére az iskola igazgatója
engedélyezi. A tanulót ebben az esetben is be kell íratni — tanulói
jogviszony létesítése céljából — az illetékes körzeti, vagy a szülő
által választott iskolába.
Ha az igazgató úgy ítéli meg, hogy a tanulóra nézve valamely okból
hátrányos a magántanulói státusz, megkeresi a gyermek állandó
lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt.
A jegyző dönti el, hogy az érintett tanuló milyen módon — iskolába
járással vagy magántanulóként — tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének. A jegyző elutasító döntése ellen az elutasítás
közlésétől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezni az illetékes köztársasági megbízotthoz. A fellebezést a jegyzőnek kell
benyújtani.

1

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 7.§a.
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Önkontroll
Mi a szülő, és mi az iskola feladata, ha a gyerek magántanuló?
❏

A szülői kezdeményezésre engedélyezett magántanulói
státusz esetén a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke
felkészítéséről.

❏

A gyermek osztályzatait, érdemjegyeit az az iskola állapítja
meg, amelyikkel tanulói jogviszonyban áll — kivéve azt az
esetet, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt kíván
számot adni tudásáról. A független vizsgabizottság előtti
vizsgát az iskola székhelye szerint illetékes tankerületi
oktatásügyi központ szervezi.

❏

A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni.

❏

Az iskola helyi tanterve megengedheti a gyerek mentesítését a készségtárgyak tanulása alól.

❏

Az iskolába járás alóli felmentéssel egyidejűleg a szülőnek
és az igazgatónak egyeztetnie kell, hogy a felmentett tanuló
mikor és milyen módon tesz eleget beszámolási kötelezettségének.

❏

Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, illetve
szülőjét a magántanuló jogairól és kötelezettségeiről.

A beszámolási kötelezettségre vonatkozóan a jogszabályok nem
tartalmaznak részletes rendelkezéseket, a tanuló érdekeinek figyelembevételével kell e kérdéskörben megállapodni. A beszámoltatás egyik formája lehet például az osztályozó vizsga.
Az iskolát a beszámolásra történő felkészítés során semmiféle
külön kötelezettség (pedagógiai, finanszírozási) nem terheli.
Tanulói jogviszonyából eredően azonban a magántanuló is
részt vehet az egyes iskolai foglalkozásokon és használhatja
az iskola létesítményeit.

3. A fogyatékos tanulók magántanulói státusza
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók
esetében a fogyatékosság típusa szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság, a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő tanulók esetében a nevelési tanácsadó szakvéleményében
foglaltaknak megfelelően ugyancsak teljesíthető a tankötelezettség magántanulóként.
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Önkontroll!
Hogyan oszlanak meg a kötelezettségek a fogyatékos gyermek
magántanulói státusza esetén?
❏

A tanuló nevelését, oktatását annak az iskolának kell megoldania, amelyikkel a gyermek tanulói jogviszonyban áll.

❏

Ha a felkészítéshez nem áll megfelelő szakember az iskola
rendelkezésére, ennek biztosításáról a szakértői véleményt
készítő intézetnek kell gondoskodnia. Foglalkoztatásának
költségeit a szakértői véleményt készítő intézet fedezi.

❏

A pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézménybe, illetve
a gyermek, tanuló nevelését, oktatását nyújtó intézménybe
utazás, a vizsgálathoz szükséges szállás költségeit a tanulónak és kísérőjének meg kell téríteni.

❏

A szülőnek a gondozói tanfolyam költségét meg kell téríteni.

❏

A szülőnek átlagkereset jár a pedagógiai szakszolgáltatásokon és a gondozói tanfolyamon való részvétel időtartamára.

❏

Ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás
keretében részesül tartós gyógykezelésben, az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek
és osztályzatának megállapításáról. Az ezzel kapcsolatos
költségeket az iskola viseli.
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A közoktatási törvényben szabályozott1 tanulói jogok és kötelezettségek a magántanulókat is megilletik, illetve terhelik, azzal a
megkötéssel természetesen, hogy a szakértői és rehabilitációs
bizottság vagy a nevelési tanácsadó által adott szakértői vélemény
alapján „magántanulást” folytatók jogai-kötelezettségei egészségi
állapotuknak megfelelően módosulnak: korlátozódhatnak, kibővülhetnek.2
A magántanulókra vonatkozó fontosabb külön jogszabályok, jogszabályhelyek:

— a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 7.§ (1) bek., 66.§ (3-4)
bekezdés, 120.§.

— a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet 16.§ (5) bekezdés, 21.§ (6) bekezdés, 23.§ (1-3) bekezdés

— a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló

14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 9.§ (3) bekezdés és 10.§ (3) bekezdés

1
2

a közoktatási törvény 10—12. §-aiban
közoktatási törvény 30. § (1) bekezdés
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Amerikából jöttem…
Magyar tanulók külföldön,
külföldiek Magyarországon
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Juhász József

1
Ennek a cikknek az elõzõ változatában már foglalkoztunk azzal,
hogy a magyar állampolgárok milyen módon és feltételekkel folytathatnak általános iskolai és középiskolai tanulmányokat külföldön, a külföldi állampolgárok milyen módon tanulhatnak Magyarországon, s miként lehet elismertetni a külföldi tanulmányok
során szerzett bizonyítványokat Magyarországon.
Az utóbbi évek jogszabályváltozásai, Magyarország európai uniós tagságának közeli megvalósulása sok tekintetben változtatta
a leírt kérdéssel kapcsolatos szabályokat, lehetõségeket.

Tartalom

Oldal

1.

Jogszabályok

2

2.

Tankötelezettség

2

3.

A tanulói jogviszony

4

4.

Magyar bizonyítványok külföldre vitele

5

5.

Külföldön megkezdett tanulmányok folytatása
Magyarországon

6

6.

Bizonyítványok

11

Iskolavezetés 2003. november

Az oktatási rendszer

1. Jogszabályok
A témával kapcsolatos fontosabb törvények, rendeletek:
·
·
·
·
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·
·
·

·

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény
Az érettségivizsga-szabályzatról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998.
(IV. 8.) kormányrendelet
A diákigazolványról szóló 30/1999. (II. 15.) kormányrendelet

Az elmúlt években egyre nõtt azoknak a magyar tanulóknak
a száma, akik alapfokú vagy középfokú iskolai tanulmányaikat,
vagy azok egy részét külföldön folytatták, s az ország nyitottá válásával növekedett a Magyarországon tanuló külföldi diákok száma is.

2. Tankötelezettség
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése
szerint: „A Magyar Köztársaságban – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek tanköteles.”
Az iskolába lépés pontos idejét, feltételeit ugyanezen paragrafus
(2)–(3) bekezdése szabályozza:
„(2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésõbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülõ kérelmére a gyermek megkezdheti
a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél
eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni idõpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján kezdõdik.
(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló
tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényû tanuló tanköte-
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lezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig,
amelyben a huszadik életévét betölti.”

A 18. életévig tartó tankötelezettség az 1996. évi módosítás során
került be a közoktatási törvénybe.
A tankötelezettség kiterjesztése azokra a tanulókra vonatkozik, akik tanulmányaikat az általános iskola elsõ évfolyamán az 1998/1999-es tanévben kezdték meg. Akik
tanulmányaikat 1997/98-ban, vagy azt megelõzõen kezdték meg, annak a tanévnek a végéig tankötelesek, amelyben
16. életévüket betöltik.
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat
külföldön, tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményekben is teljesítheti.1
Lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ,
tanköteles tanuló esetén a tanulmányok külföldön történõ
folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be
kell jelenteni
· a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes községi, városi, fõvárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat jegyzõjének, illetõleg
· ha a tanuló már hazai iskolába iratkozott, az iskola igazgatójának.
A külföldi oktatási-nevelési intézményben történõ tankötelezettség teljesítését tehát abban az esetben kell az illetékes önkormányzat jegyzõjének – nyilvántartás céljából – bejelenteni, ha
· a gyermek külföldi iskolában kezdi meg általános iskolai tanulmányait, azaz amikor külföldön lesz elsõ osztályos, vagy
· amikor általános iskolai tanulmányait befejezte, még tanköteles, de nem Magyarországon iratkozik középiskolába vagy szakiskolába.
Külföldi közoktatási intézmény a közoktatási törvény 108. §-a
alapján Magyarországon is mûködhet, s az ilyen intézmény olyan
bizonyítványt ad ki, mint amilyet a származás szerinti országban
kiadnak. A külföldi rendszerû oktatási intézményt az oktatási
miniszter veszi nyilvántartásba, s adja meg mûködéséhez az engedélyt.

1

Közoktatási törvény 109. §
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A magyar állampolgár ilyen iskolában is teljesítheti tankötelezettségét, a tanítás tartalma, a kapott bizonyítvány
külföldön folytatott tanulmánynak minõsül.
A magyar állam is tarthat fenn külföldön magyar iskolát, ha az
adott külföldi állam belsõ jogrendje, vagy nemzetközi szerzõdés
ezt lehetõvé teszi.
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A Magyarországon mûködõ külföldi rendszerû oktatási intézmény az oktatási miniszterrel köthet közoktatási megállapodást.
Az ilyen iskolában tanuló magyar állampolgár után az állam – ha
van az iskolával közoktatási megállapodás – ugyanolyan normatívát fizet, mint a magyar iskolákban tanulók után. Az állam normatív költségvetési támogatást nyújt a külföldön, magyar külképviseleten mûködõ óvodába, iskolába járó gyermek, tanuló
után, ha szülõje hivatalos állami kiküldetés alapján tartózkodik
külföldön.

3. A tanulói jogviszony
Ha a tanuló a magyar iskolában tanulói jogviszonyt létesített,
a külföldi tanulmányok ideje alatt nem szûnik meg a magyarországi tanulói jogviszonya, csak szünetel.1
A külföldi tanulmányok bejelentésekor az igazgatótól a tanulói jogviszony szüneteltetését kell kérni.
Ennek megfelelõen a tanuló bármikor visszatérhet külföldi iskolájából, és bekapcsolódhat volt iskolája oktató-nevelõ munkájába. Ennek feltételeit, módját az iskola igazgatója határozza meg.
Ha a Magyarországon tanköteles tanuló úgy tér vissza külföldrõl,
hogy Magyarországon még nem létesített tanulói jogviszonyt, a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes vagy választott iskola
igazgatójánál jelentkezhet tanulmányainak folytatása céljából.
A tanköteles gyermekre akkor is jár a nevelési ellátás (családi pótlék), ha a gyermek tanulói jogviszonya szünetel.2
A diákigazolványról szóló 30/1999. (II. 15.) kormányrendelet 1. §
b) pontja szerint diákigazolványra azok a magyar állampolgársá1
2

Közoktatási törvény 69. § (5) bekezdés
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 18. §
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gú tanulók is jogosultak, akik Magyarországon vagy Magyarország határain kívül mûködõ, Magyarországon kívüli székhellyel
rendelkezõ külföldi fenntartású, illetve külföldi közoktatási, valamint felsõoktatási intézményben tanulnak.
Diákigazolványra jogosultak ugyanakkor a magyar közoktatási intézményekben tanulói jogviszonyban álló külföldi
állampolgárságú hallgatók is.
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4. Magyar bizonyítványok külföldre vitele
A közoktatási törvény szabályozza a magyar állampolgárok külföldi tanulmányainak garanciális elemeit, ennek keretében a törvény 113. §-a szabályozza az oktatási intézmények által kiállított
okiratok külföldre vitelét, s ottani felhasználását.
„113. §. Ha az iskolák okiratait külföldön kívánják felhasználni, azokat
hitelesíteni kell, illetve megfelelõ felülhitelesítéssel kell ellátni, feltéve,
hogy nemzetközi szerzõdés másképpen nem rendelkezik. A hitelesítést
az iskola fenntartója, helyi önkormányzat által fenntartott iskola esetén
a jegyzõ (fõjegyzõ) végzi el, és az Oktatási Minisztérium, a Külügyminisztérium és az okirat felhasználása szerinti állam magyarországi külképviselete hitelesíti felül.”

A törvény nem tiltja az iratok külföldre vitelét, és azt nem köti engedélyhez. Az iskolai bizonyítvány személyi adatokat tartalmazó
részét (törzslap) és a tanulmányi eredményeket, az elvégzett évfolyamokat tanúsító részét le kell fordíttatni a fogadó ország, fogadó iskola nyelvére.
A hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda
(Budapest VI., Bajza u. 52.), valamint a fogadó országban mûködõ magyar nagykövetség konzuli osztálya, esetleg a fogadó ország e tevékenységre feljogosított irodája végzi.
Ugyanakkor, ha az iskola okiratát külföldre kívánják vinni, s ott
felhasználni, azokat – a fogadó ország elvárásának megfelelõen –
általában a kivitel elõtt hitelesíteni, illetõleg felülhitelesíteni kell
a törvény 113. §-a fentebb idézett rendelkezése szerint.
Általában mindenhol az eredeti okmányt, bizonyítványt kérik és
fogadják el. Az eredetivel jogilag azonos értékûnek minõsül az
eredeti alapján készült fénymásolat is, amennyiben azt közjegyzõ
hitelesíti.
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5. Külföldön megkezdett tanulmányok folytatása
Magyarországon
A külföldön be nem fejezett tanulmányok folytatásával kapcsolatos általános szabályokat is a közoktatási törvényben találhatjuk
meg. A törvény 111. §-a szerint a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar közoktatás iskolarendszerében
folytathatók.
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A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételérõl az iskola igazgatója dönt.
A törvény lehetõséget ad arra is, hogy az iskola igazgatója beszerezze az oktatási miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért
felelõs miniszter véleményét. Amennyiben bizonytalan a külföldön folytatott tanulmányok megítélése tekintetében, a gyakorlat
az, hogy az iskolaigazgató az iskola pedagógiai programjának,
tanterveinek ismeretében dönt a külföldi tanulmányok beszámításáról.
A közoktatási törvény 42. §-a szerint az iskola meghatározhatja
a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit. A tankötelezettség teljesítésére azonban az általános rendelkezések
vonatkoznak, tehát a tanköteles tanuló számára biztosítani kell
a lehetõséget tanulmányai folytatásához.
A fentieket figyelembe véve a szülõ, a tanuló az iskolával egyetértésben, a tanuló tényleges tudása alapján döntse el, hogy külföldön megkezdett általános iskolai vagy középiskolai tanulmányait melyik osztályban folytatja.

5.1 Felvétel általános iskolába külföldi bizonyítvány alapján
Általános iskolában az iskola igazgatója különbözeti vizsga
nélkül is elfogadhatja a külföldi bizonyítványt, amennyiben az befejezett tanévet igazol.
A bizonyítvány osztályzatait magyar osztályzatokra nem kell átszámítani.
Általában célszerûbb, ha a tanuló egy évet megismétel, vagy egy
évig felmentik az osztályozás, értékelés alól, így nyugodt körülmények között van lehetõsége a felzárkóztatásra.
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5.2 Felvétel középiskolába külföldi bizonyítvány alapján
Amennyiben a tanuló külföldön elvégezte az általános iskola
nyolc osztályát, a középiskolában történõ továbbtanuláshoz nem
kell különbözeti vizsgát tennie, azonban meg kell felelnie az illetõ
középiskola által támasztott felvételi követelményeknek.
Felvételére tehát a középiskolai felvételi eljárásra vonatkozó elõírások érvényesek. Ebben az esetben annak a középiskolának az
igazgatója, ahová a tanuló jelentkezik, az OKÉV területi irodájától
kaphatja meg a jelentkezéshez szükséges nyilvántartási számot.
Kérésre, amennyiben a felvevõ iskola a külföldi bizonyítvány
alapján ezt nem tudja eldönteni, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) igazolja az általános iskola elvégzését, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését, ami feltétele
a középiskolai tanulmányok folytatásának és a szakképzésben
való részvételnek. Egyes országok esetében két- vagy többoldalú
nemzetközi szerzõdés is biztosítja a befejezett általános iskolai
tanulmányok egyenértékûségét. A MEIK ebben az esetben is kiállít igazolást a végzettségrõl.
Azok a tanulók, akik egy-két középiskolai tanév elvégzése céljából mennek külföldre, általában már valamelyik magyarországi
iskola tanulói, tehát tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Ebben
az esetben iskolájuk igazgatójának tartoznak bejelenteni,
hogy tanulmányaikat külföldön folytatják. Külföldi tartózkodásuk alatt tanulói jogviszonyuk szünetel.
Ha a tanuló külföldrõl történõ visszatérése után magyarországi
középiskolában kívánja tanulmányait folytatni, a felvételrõl akkor kell az igazgatónak döntenie, ha a tanuló a tanulmányok
megkezdése elõtt nem állt a felvevõ iskolával jogviszonyban. (Például hosszabb kiküldetésbõl tér vissza a család, vagy a tanuló
visszatérése után iskolát kíván változtatni.)
Szüneteltetett jogviszony esetén külön felvétel engedélyezésére
nincs szükség, a tanuló a külföldi bizonyítványa alapján folytathatja tanulmányait volt iskolájában.
Gyakran elõfordul olyan eset, hogy a tanuló külföldön – az ottani
jogszabályoknak megfelelõen – befejezi középiskolai tanulmányait, megszerzett bizonyítványa azonban nem minõsül Magyarországon érettségi bizonyítványnak, így nincs lehetõsége arra,
hogy felsõoktatási intézménybe jelentkezzen, hiszen a jelentkezés és felvétel alapkövetelménye az érettségi bizonyítvány.
Erre az esetre az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/0997. (VI. 13.) kormányrendelet 56. §-a adja meg
a megoldást az alábbiak szerint:
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„56. §. Ha a külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Köztársaságban nemzetközi szerzõdéssel egyenértékûnek el nem ismert bizonyítvány középiskolai érettségi bizonyítványként történõ elismerése –
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) 13. §-a alapján – nem lehetséges, a bizonyítvány tulajdonosa az elismerési törvény 62. §-a alapján kérheti a középiskolától a külföldön folytatott tanulmányok beszámítását. Az iskola igazgatója az elismerési törvény 62. §-a alapján
lefolytatott eljárás keretében dönt arról, hogy a bizonyítvány tulajdonosa – a külföldön folytatott tanulmányok beszámítása alapján – befejezte-e a középiskolai tanulmányait, és érettségi vizsgára bocsátható. Ha
az iskola igazgatója megállapítja, hogy a bizonyítvány tulajdonosa a középiskolai tanulmányait befejezte, és érettségi vizsgát tehet, ezt a tényt
záradék formájában a külföldön kiállított bizonyítvány fordítására rávezeti. A záradékot iktatószámmal, az iskola bélyegzõjének lenyomatával
és az igazgató aláírásával kell ellátni. A záradékkal ellátott bizonyítvány
másolatát – a bizonyítványokra vonatkozó rendelkezések szerint – az iskola irattárában el kell helyezni. A záradékkal ellátott bizonyítvány tulajdonosa az e rendeletben meghatározottak szerint jelentkezhet érettségi vizsgára.”

Nincs szükség tehát a középiskola utolsó évfolyamát elvégeztetni (megismételtetni) ilyen esetben az érettségire jelentkezõvel. Természetesen itt is alkalmazható a közoktatási
törvény azon szabálya, hogy – szakképzés kivételével – a sikeresen elvégzett évfolyam megismételhetõ a szülõ, illetve tanuló kérelmére.
„56/A §. (1) Nemzetközi érettségi bizonyítványt az a középiskola állíthat
ki, amelyik rendelkezik a Nemzetközi Érettségi Szervezet (International
Baccalaureate Organisation) hozzájárulásával. A nemzetközi érettségi
vizsgát a Nemzetközi Érettségi Szervezet által meghatározott eljárás szerint kell lefolytatni. A nemzetközi érettségi bizonyítvány tulajdonosát
megilletik mindazok a jogok, amelyek a magyar érettségi bizonyítvánnyal rendelkezõket.
(2) Nem magyar érettségi bizonyítványt a középiskola nemzetközi szerzõdés alapján állíthat ki.”

Ilyen esetben természetesen a magyar érettségi követelmények
alapján kell a vizsgát a jelentkezõnek teljesíteni, s erre egyénileg
kell felkészülnie. Miután ez nehéz feladat, lehetõsége van a tanulónak arra is, hogy megismételje a középiskola 12. évfolyamát, s
ezt követõen tegyen teljes érettségi vizsgát.
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5.3 Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányai
Magyarország nyitottá válásával egyidejûleg egyre több külföldi állampolgár, család tartózkodik hazánkban rövidebb vagy hosszabb
ideig, vagy költözik ide letelepedési céllal. Éppen ezért a közoktatási törvény 2003. szeptember 1-jei hatálybalépéssel újraszabályozta az ilyen tanulók tanulmányait a 110. § módosításával.
„(1) A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha
a magyar jogszabályok szerint menedékjogot kérõ, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási engedéllyel
rendelkezõ, kísérõ nélküli kiskorú, illetve szülõjével együtt tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ kiskorú. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történõ felvételénél igazodni kell.
(2) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje
a) az egy évet nem haladja meg, a szülõ kérésére,
b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. Az a) pontban foglaltakat a tartózkodási vízummal rendelkezõk esetében is alkalmazni kell.
(3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, az iskolai
nevelést és oktatást, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség
fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszûnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar
állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.”

Arról is rendelkezik ez a paragrafus, hogy a magyarországi Oktatási Minisztérium meghívólevelével érkezõk is a magyar tanulókkal azonos juttatásokat kapnak, azonos jogokat élveznek.
Gyakori probléma, hogy az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben említett engedélyeket akkor adja meg, ha a tanulót felveszik nevelési-oktatási intézménybe, az iskola pedig csak akkor
dönt, ha a gyermeknek, tanulónak van tartózkodási engedélye.
Ilyen eset elkerülésére célszerû, ha az iskola ad egy elõzetes
nyilatkozatot, mely szerint kijelenti, hogy van az iskolában
férõhely, a tanulót – ha megkapja a szükséges engedélyeket – fel fogja venni.
A Magyarországon mûködõ diplomáciai vagy konzuli képviselet
tagjának gyermeke viszonosság alapján szintén a magyar tanulókkal azonos feltételekkel tanulhat, nem kell tehát tandíjat és
térítési díjat fizetnie. Gyakori azonban az, hogy a legnagyobb
külföldi missziók iskolát tartanak fenn, s a tanulók ott folytatják
tanulmányaikat. A viszonosság kérdésében egyébként a Külügyminisztérium foglal állást.
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Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a törvény fent
idézett rendelkezéseinek hatálya alá, ha nemzetközi szerzõdés
vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra
jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási
intézmény vezetõje a díjat a fenntartó által meghatározott
szabályok alapján csökkentheti, illetve elengedheti.
A nálunk tanuló külföldiek magyar iskolába kerülve általában
a magyar követelményeknek megfelelõ pedagógiai programot teljesítik. Az érettségivizsga-szabályzat lehetõvé teszi számukra,
hogy – nem magyar anyanyelvükre, s nem magyar állampolgárságukra tekintettel – az érettségi vizsgán „magyar nyelv és irodalom” helyett „magyar mint idegen nyelv” tantárgyból érettségizzenek. Ugyanakkor a törvénymódosítás a jövõre vonatkozóan
lehetõvé teszi, hogy az oktatási miniszter speciális programok segítségével könnyítse tanulmányukat.
„(8) Az (1) és (7) bekezdésben meghatározott (nem magyar állampolgárságú) tanulók óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához az
oktatási miniszter pedagógiai rendszereket (oktatási programokat) ad ki.”

A speciális pedagógiai rendszerek (oktatási programok) alkalmazása nem kötelezõ, csak akkor célszerû, ha osztálynyi, csoportnyi tanuló folytat tanulmányokat valamely iskolában.
A hazánkban tanuló külföldi állampolgárok tanulmányi rendjével a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet 37. § (7) bekezdése foglalkozik.
Eszerint ha a Magyar Köztársaság területén élõ, tartózkodási engedéllyel nem rendelkezõ kiskorú, nem magyar állampolgár kéri
a felvételét nevelési-oktatási intézménybe, igazolnia kell, hogy
· a szülõi felügyelettel kapcsolatos feladatokat ki látja el,
· az iskolai tanulmányokhoz szükséges feltételekrõl (lakhatás,
étkezés) ki gondoskodik.
Akkor is tanköteles, tanulásra kötelezett a hazánkba került külföldi, ha nem beszél magyarul. Ekkor mindent meg kell tenni beilleszkedésének elõsegítésére, sikeres tanulmányok folytatásának biztosítására.
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Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya, illetve a külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgatója – a szülõ
egyetértésével – az évfolyam megismétlését engedélyezheti úgy is,
hogy a tanuló csak felzárkóztató foglalkozásokon vesz részt.1
A foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, az ismeretek elsajátításáról történõ számadás módját az iskola igazgatója állapítja meg.

B
3.7
11

6. Bizonyítványok
6.1 A bizonyítványok elismerése és honosítása
Az egyes országok oktatási rendszerei eltérnek egymástól, sõt
gyakran még az országon belüli gyakorlat is más-más feltételeket
szab bizonyos végzettségek megszerzésével, elfogadásával kapcsolatosan. A kiutazó tanulónak, vagy annak, aki tanulmányait
Magyarországon kívánja folytatni, mindenképpen tájékozódnia
kell a honosítás, elismerés lehetõségeirõl. Az USA-ban például,
amely a magyar tanulók kedvelt célpontja, az egyes államok gyakorlata eltér egymástól abban a tekintetben, hogy milyen feltételekkel adnak a külföldieknek érettségi bizonyítványt, hogyan
számítják be a már elvégzett osztályok tanulmányi eredményeit.
A kiadott dokumentumok, bizonyítványok nem minden esetben
igazolnak középiskolai végzettséget. Egyes esetekben a kérelmezõnek azt is igazolnia kell, hogy külföldi tanulmányait milyen oktatás keretében végezte, igazolnia kell az ott töltött tanévet is.
Tehát valamennyi, a kint tartózkodás során kapott dokumentumot meg kell õrizni, a külföldön folytatott tanulmányokról hiteles igazolást kell beszerezni.
A 2001. évi C. törvény 2. §-a tartalmazza azokat a legáltalánosabb szabályokat, alapelveket, amelyeket valamennyi elismerési
eljárásnál be kell tartani.

1

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet 37. § (12) bekezdés
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6.2 Az elismerés és a honosítás alapelvei
„2. § (1) A külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével senki nem szerezhet több jogot, mint amennyi a bizonyítvány vagy az oklevél alapján abban az államban megilleti, amelyben
azt szerezte.
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(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az elismerés és a honosítás
a külföldi oktatási intézmény jogállása, a bizonyítvány vagy az oklevél
jogi hatálya, a tanulmányi idõ, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények alapján történik.
(3) A bizonyítványa vagy oklevele elismerését, illetve honosítását kérelmezõ személy (a továbbiakban: kérelmezõ) feladata, hogy az elismeréshez és a honosításhoz szükséges okiratokat és adatokat biztosítsa.
(4) A kérelmezõnek joga van megjelölni, hogy milyen céllal és milyen hazai végzettségi szintet, szakképesítést vagy szakképzettséget tanúsító
bizonyítvánnyal vagy oklevéllel egyenértékû bizonyítványként vagy oklevélként kéri az elismerést vagy a honosítást.
(5) Az elismerés költségeit a kérelmezõ viseli.”

Az alapelvekbõl az következik, hogy az elismerést követõen a kérelmezõ azokat a jogosultságokat szerzi meg, amelyek a magyar bizonyítványhoz kapcsolódnak, s így az is elõfordulhat,
hogy a külföldön õt megilletõ esetleges többletjogokat elveszti.
Az elismeréssel csak olyan végzettségeket és képesítéseket lehet
szerezni, amelyek Magyarországon is vannak, Magyarországon
nem létezõ szakképesítések, szakképzettségek ilyen módon
tehát nem szerezhetõk.

6.3 Az elismerhetõ, közoktatás körébe tartozó bizonyítványok és a kapcsolatos elismerési eljárások
Azokat a közoktatási bizonyítványokat lehet elismerni, amelyek
elismerésérõl (elismerhetõségérõl) a 2001. évi C. törvény kifejezetten rendelkezik.
Így elismerhetõk
· alap-, közép- vagy felsõfokú végzettséget,
· alap-, közép- vagy felsõfokú szakképesítést tanúsító, illetõleg
· ezekkel azonos jogi hatályú okiratok.
Külföldi okiratnak minõsül a valamely külföldi állam jogrendje szerint kiállított, külföldön vagy Magyarországon
mûködõ külföldi közoktatási intézmény okirata.
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A külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását
a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 26/2000.
(VIII. 31.) OM-rendelet alapján a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ végzi.
A közoktatás területén az általános iskolai bizonyítványok és
a középiskolai (érettségi) bizonyítványok esetében a végzettségi szint elismerésére irányuló eljárást lehet lefolytatni.
A szakképesítõ bizonyítványok csak szakképesítést tanúsítanak, végzettségi szintet nem. Bizonyos esetekben mégis elõfordulhat, hogy egy bizonyítvány középiskolai végzettséget és szakképesítést is tanúsít. Ilyenkor arról van szó, hogy a két képzés,
a középiskolai és a szakképzés egymással párhuzamosan folyt,
és annak befejezését követõen egyetlen bizonyítványt állítottak ki
az elvégzett tanulmányokról. Ebben az esetben ugyanarra a bizonyítványra vonatkozóan külön eljárás keretében lehet megvizsgálni a végzettségi szint, és másik eljárás keretében a szakképesítés elismerhetõségét.

6.4 Az elismerés formái a közoktatásban
A végzettségi szint elismerése annak megállapítását jelenti,
hogy a külföldön szerzett bizonyítvány által tanúsított végzettség
melyik hazai oktatási rendszerben megszerezhetõ végzettségnek
felel meg. Az elismerési törvény alapján általános és középiskolai
szint elismerésére van lehetõség.1
A végzettségi szint elismerésének két típusa van:
· a végzettségi szint (teljes jogi hatályú) elismerése és
· a továbbtanulási céllal történõ elismerés.
A végzettségi szint elismerése ugyanolyan jogokat biztosít az elismert okirat tulajdonosának, mintha magyar bizonyítvány vagy
oklevél alapján rendelkezne az elismert végzettségi szinttel.
A továbbtanulási céllal történõ elismerés a végzettségi szint elismeréséhez képest szûkebb jogosultságot biztosító elismerési forma,
mely „kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelõ oktatásiintézmény-típusban továbbtanulásra történõ jelentkezésre jogosít”.2
A továbbtanulási céllal történõ elismerés során az eljáró hatóság
nem a külföldi okirat által tanúsított végzettségi szint Magyaror1
2

Elismerési törvény II. fejezet
Elismerési törvény 3. § (1) bekezdés

Iskolavezetés 2003. november

B
3.7
13

Az oktatási rendszer

B
3.7
14

szágon megszerezhetõ végzettségi szinttel való teljes jogi hatályú
egyenértékûségét állapítja meg, hanem arról rendelkezik, hogy
a külföldi okirat alapján a kérelmezõ az adott oktatásiintézmény-típusba, pontosabban az adott képzési szintre történõ
jelentkezésre jogosult. Ennek megfelelõen a továbbtanulási
céllal történõ elismerés mind az eljáró oktatási intézmény, mind
az azzal azonos oktatásiintézmény-típushoz tartozó oktatási intézmény számára az oktatási intézménybe történõ felvételhez feltételként elõírt magyar bizonyítvánnyal vagy oklevéllel való egyenértékûséget alapozza meg.
A szakképesítés elismerése azt állapítja meg, hogy a külföldön
szerzett bizonyítvány tulajdonosa melyik magyarországi szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket sajátította el.1
A szakképesítések elismerésének formája
· jelenleg az elismerõ határozat,
· 2002. január 1-je elõtt a honosító határozat,
· ezt megelõzõen, 2001. augusztus 4-ig pedig a külföldi bizonyítványok honosító záradékkal történõ ellátása.

6.5 Az elismerési eljárást lefolytató hatóságok
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatos
feladatok ellátása általában az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozik.2 Ezek közül a legfontosabb valamennyi szakképzettség esetében a végzettségi szint teljes jogi hatályú elismerésére,
valamint – ha nem más minisztérium jogosult az eljárás lefolytatására – a szakképesítések és a mestervizsgák elismerésére irányuló eljárás.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási céllal történõ elismerése azon oktatási intézmény hatáskörébe tartozik,
amelyben a kérelmezõ a tanulmányait folytatni kívánja.3
A külföldön folytatott résztanulmányok beszámítása annak az
oktatási intézménynek a hatásköre, amelyben a kérelmezõ a tanulmányait folytatni szándékozik.4
A külföldi bizonyítványok által tanúsított szakképesítés elismerése a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatá-

1
2
3
4

Tv. IV. fejezet
Elismerési törvény 4. § (1) bekezdés
Elismerési törvény 4. § (2) bekezdés
Elismerési törvény 4. § (7) bekezdés
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rozására jogosított miniszter által irányított minisztérium hatáskörébe tartozik.1 Az illetékes minisztériumot az Országos képzési
jegyzék (azaz az Országos képzési jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.)
MüM-rendelet mellékletének 13. oszlopa) jelöli meg.

6.6 A nyelvvizsga-bizonyítvány egyenértékûsége
Az idegennyelv-tudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998.
(IV. 8.) kormányrendelet záró rendelkezései között találjuk azokat az okiratokat, amelyek – a jogszabály rendelkezésének megfelelõen – államilag elismert nyelvvizsgának minõsülnek.
A külföldön szerzett felsõfokú oklevelek és érettségi bizonyítványok elismertetésüket követõen e jogszabály alapján nyelvvizsgaként vehetõk figyelembe.
Az érettségi bizonyítványoknál, beleértve a nemzetközi érettségi
bizonyítványokat is, a nyelvvizsgaként történõ figyelembevételhez
a középiskolai végzettségi szint elismerése szükséges. Az elismerést az Oktatási Minisztérium végzettségi szintet elismerõ határozata, valamint nemzetközi szerzõdés alapján a magyar érettségi
bizonyítvánnyal egyenértékûnek elismert külföldi bizonyítványok
esetén az Oktatási Minisztérium által kiállított hatósági igazolás
tanúsítja.
Oklevelek vonatkozásában a nyelvvizsga-egyenértékûség igazolásához az Oktatási Minisztérium felsõfokú (fõiskolai, egyetemi,
posztgraduális) végzettségi szintet elismerõ határozata szükséges, de természetesen az erre épülõ szakképzettség elismerése,
illetve valamely magyar felsõoktatási intézmény korábban kiadott honosító határozata (esetleg a külföldi oklevélre rávezetett
honosító záradékkal) is megalapozza a nyelvvizsga-egyenértékûség megállapítását.
A nyelvvizsga figyelembevételéhez elegendõ, ha a kérelmezõ a bizonyítvány vagy az oklevél elismertségét igazolja, egyéb külön
igazolást a nyelvvizsga-egyenértékûség fennállásáról nem kell
beszereznie.
Az Oktatási Minisztériumban végrehajtott elismerési eljárással
kapcsolatban a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ tájékoztatója nyújt segítséget.2
1
2

Elismerési törvény 4. § (4) bekezdés
http://www.om.hu/ekvivalencia
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6.7 USA-beli bizonyítványok elismerése
A külföldi bizonyítványokkal kapcsolatos eljárást a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény
(elismerési törvény) 13. §-a szabályozza. E szakasz kimondja:
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„13. § (1) A magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékû az
a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsõoktatási intézménybe történõ jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az
Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsõoktatási
képesítéseknek az európai régióban történõ elismerésérõl szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára nézve
kötelezõnek ismerte el.
(2) Ha a középiskolai érettségi bizonyítvány nem minõsül az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a magyar középiskolai érettségivel
egyenértékûnek, középiskolai érettségi bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány ismerhetõ el, amely – figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi
követelményeket – a hazai középiskolai érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, továbbá
a) a kérelmezõt az adott országban felsõoktatási intézménybe történõ jelentkezésre jogosítja,
b) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, és
c) tanúsítja, hogy a kérelmezõ tanulmányai befejezésekor legalább négy
tantárgyból külön vizsgát tett.”

A jogszabály értelmében az elismerési eljárás során a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ a fenti szempontok teljesülését vizsgálja, részletesen a következõk szerint:
· a bizonyítványt kibocsátó intézmény jogállása szerint kiadhat-e érettségi bizonyítványt, nyilvántartott, akkreditált iskola-e, ahol a kérelmezõ tanulmányait folytatta
· a bizonyítvány a kibocsátó állam belsõ jogrendje szerint középfokú végzettséget igazol-e, azaz jogosítja-e tulajdonosát felsõfokú tanulmányokra való jelentkezésre
· a bizonyítvány megszerzése elõtt a kérelmezõ elvégezte-e a 12. évfolyamot, és összesen elvégezte-e mind a 12 évfolyamot
· a bizonyítvány által tanúsított iskolai végzettség tanulmányikövetelmény-szintje alapján tekinthetõ-e a magyarországi megfelelõ végzettséggel azonosnak
Az elismeréskor meg kell vizsgálni a külföldi bizonyítványok által képviselt tanulmányikövetelmény-szint viszonyát a magyar-
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országihoz.1 Az USA-beli általános követelményeket áttekintve
megállapítható, hogy azok akkor fogadhatók el a magyarországihoz hasonlónak, ha a tanulók emelt szintû tantárgyakat
vesznek fel.
E kurzusok jelölése a tanulmányi kivonaton:
—
—
—
—

„Honors” (H),
„Advanced Placement” (AP),
„Advanced” (A), illetve
„College Preparatory” (CP v. P).

· a kérelmezõ tett-e olyan vizsgákat, amelyek megfeleltethetõek
a magyarországi érettségi vizsgának
Az elismerési törvény 13. § (1) bekezdésének vizsgákra vonatkozó
feltételeit az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában kétféle
vizsgával lehet teljesíteni:
· 2 tantárgy az ACT – esetleg SAT I – keretében (ez adott kötelezõ
vizsgarész: matematika és angol tantárgyként beszámítható),
· további 2 tantárgy pedig a SAT II keretében.
Az elismerési törvény felhatalmazása alapján az el nem ismerhetõ bizonyítvány középiskolai résztanulmányokat igazoló okiratként beszámítható, illetve az adott esetben – az elismerési törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – továbbtanulási
céllal elismerhetõ. A résztanulmányok beszámításáról az elismerési törvény 62. §-a rendelkezik. E paragrafus (1) bekezdése alapján – amely a külföldi oktatási intézmény jogállása, a tanulmányi
idõ és a tanulmányi követelmények figyelembevételét írja elõ – az
USA-ban teljesített tanulmányok magyarországi középfokú
tanulmányokba beszámíthatók.

6.8 Külföldi érettségi bizonyítvány nyelvvizsga-megfelelése
Az állami nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) kormányrendelet 13. §-ának
(7) bekezdése szerint „az idegen nyelven folytatott és befejezett
tanulmányokat igazoló, államilag elismert külföldi közoktatási
intézményben szerzett érettségi bizonyítvány, illetve átmenetileg
elismert külföldi felsõoktatási intézményben szerzett oklevél az
oktatás nyelve szempontjából államilag elismert egynyelvû C típusú felsõfokú nyelvvizsgának felel meg”.

1

Elismerési törvény 13. § (1) bekezdés
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Tehát a fenti feltételeknek megfelelõen kibocsátott – például „High School Diploma” – a jogszabály erejénél fogva
megfelel az oktatás nyelve szerinti nyelvvizsgának.
Az elismerési törvény 61. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
a MEIK a nyelvvizsga-megfelelésrõl – mint a bizonyítvány egyik
tartalmi elemérõl – „Tájékoztatás”-t ad ki a bizonyítvány tulajdonosa kérésére.
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Összefoglalva a fentieket: amennyiben az ügyfél úgy ítéli meg,
hogy rendelkezik olyan okiratokkal – tanulmányi kivonat, „Transcript” –, amelyek igazolják a teljes körû elismerés feltételeinek
meglétét, kérheti az Oktatási Minisztériumtól az elismerést. Ha
ennek nincs meg a lehetõsége, a nyelvvizsga-megfelelésrõl kérhetõ
„Tájékoztatás”, bár erre a nyelvvizsgarendelet értelmében nincs
szükség. A továbbtanulási célú elismerés a felsõoktatási intézmények hatásköre, a fent részletezett szempontok szerint bírálják el
a bizonyítványt és a hozzá tartozó tanulmányi kivonatot. Természetesen a középfokú tanulmányok magyarországi befejezésére is
nyitott a lehetõség, a fent részletezett keretek között.
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Díjazzuk!
Tankönyvrendelés
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Karlovitz János Tibor

1

Új rendelet szabályozza a tankönyvekkel kapcsolatos eljárásokat.
Ebben a fejezetben azokat a részeket tárgyaljuk, amelyek az
oktatási intézményeket is érintik, különböző tennivalókat vonva
maguk után.
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Az iskola feladatai
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1. Jogi alapok
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az iskolai
tankönyvellátás rendjéről a művelődési és közoktatási miniszter
az 5/1998. (II. 18.) sz. MKM-rendeletben1 rendelkezik, amely
a Magyar Közlönyben jelent meg.2
Ez olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyeket az iskolák igazgatóinak szabályozottan be kell építeniük intézményük működésébe:
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• az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján újra kell gondolniuk
az intézményükben zajló tankönyvellátás rendjét
• erről írásba foglalt, rögzített szabályozást szükséges kialakítaniuk
• végül célszerű a tankönyvellátás rendjére vonatkozó részt szerepeltetniük az iskola szervezeti és működési szabályzatában
A Tankönyvrendelet mederbe tereli azt a kuszaságot, amely a
tankönyvpiac kialakulásának egyik jellemzője volt. Garanciákat
biztosít – részben az évről évre kiadandó, e rendeletre hivatkozó
ármaximumok által – a kiadókkal szembeni kiszolgáltatottság
érzete ellen.
Ezzel párhuzamosan az eddigieknél lényegesen jelentősebb szerepet szán
• az iskolaszéknek,
• a szülői szervezeteknek és
• a diákönkormányzatnak.
Törvényes alapja az 1996. évi LXII. törvény (amely az 1993. évi
LXXIX. törvény a közoktatásról módosítása). Az alábbiakban
ebből idézünk.
19. § (1) bekezdés
A pedagógust munkakörénél fogva megilleti az a jog, hogy
• a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza,
• a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének
kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi
segédleteket, taneszközöket.

Előbbi tehát a pedagógusok módszertani szabadságának törvényes alapja. A tankönyvválasztás szabadsága ezek szerint az

1
2

A továbbiakban: Tankönyvrendelet.
In: Magyar Közlöny, 1998/10. sz. pp. 724–731.
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előbbiből fakadó jogosultság. Továbbmenve, a törvény még a következőképpen rendelkezik ezzel kapcsolatban:
48. § (1) bekezdés
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
• az iskolában folyó nevelés és oktatás céljait,
• az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
— az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és
választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt
tananyagot és követelményeit,
— az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit…

A helyi tantervek keretén belül kell meghatározni a tankönyvválasztás elveit.
Az elveket kell tehát rögzíteni, és nem a konkrét tankönyvcímeket felsorolni. Azt sem szükséges megjelölni, hogy a valamely
módszer szerint választott tankönyv vagy tankönyvcsalád tartós
tankönyv-e vagy sem. (Ezt évekkel előre egyszerűen lehetetlen
tudni.)
Ugyanakkor a későbbiekben az iskolai pedagógiai programban, illetve a helyi tantervben rögzítetteknek megfelelően
kell eljárni a tankönyvek és iskolai segédletek kiválasztását illetően.
A Tankönyvrendelet több helyen hivatkozik a közoktatási törvény
finanszírozási kérdései között szereplő bekezdésre:
118. § (5) bekezdés
Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó – tanulói létszám alapján
számítva – más célra fel nem használható támogatásként kap a piaci
áron forgalomba kerülő tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt, az iskolaszék az
iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A döntésnél a tanulók szociális helyzete
figyelembe vehető. A támogatás felhasználható a tankönyvek iskolai
könyvtári elhelyezés céljára történő beszerzésére, ha könyvtári kölcsönzéssel biztosítják a tanulók ingyenes tankönyvellátását. Az iskolának
a támogatás meghatározott részét a jogszabályban foglaltak szerint tartós tankönyv vásárlására kell fordítani.

A Tankönyvrendeletben a tanulói tankönyvtámogatás rendjéről
és az iskolai tankönyvellátásról a 15–17. § szólnak.
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A rendelet alapján éves támogatás jár egy bizonyos összeg erejéig
minden tanuló után, amelyet tankönyvtámogatásra kell fordítani.1
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„Az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összege eltérő lehet iskolai
évfolyamonként, továbbá, ha a tanulónak speciális célú tankönyvet kell
vásárolnia.” Ezt az összeget „az éves költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított harminc napon belül a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni… A tankönyvtámogatás
összegét… az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározottak
szerint kell eljuttatni a fenntartók részére.”

Az egyes iskoláknak – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően –
az intézmény fenntartója folyósítja a tanulók után járó összeget.
A 16–17. §-ok az iskolai tankönyvellátás rendjének részletes
kidolgozását segítik elő.
Az iskolának biztosítania kell, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv, segédkönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra
történő felkészüléshez.
Ez azt a minimumkövetelményt jelenti, hogy legalább az iskolai
munkához, annak eredményessége érdekében biztosítani kell a szükséges taneszközöket. Természetesen sokkal jobb, ha minden tanulónak van saját tankönyve, amelyből az iskolában és otthon egyaránt
tud dolgozni, azonban ez nem mindenütt oldható meg.
A rendeletalkotó figyelembe vette a szociális gondokat. Részben
az emelkedő tankönyvárak miatt, részben a szociális alapú segélyezés forráshiánya következtében egyre nagyobb gondot okoz
a leszakadó rétegek gyermekeinek tankönyvellátása. A „minden
tanulónak saját tankönyvet” elve helyenként már nem valósítható
meg még alapítványi, önkormányzati segítséggel sem.
Ebben a helyzetben egyre nagyobb szerep jut az iskolai tankönyvkölcsönzés már beindult lehetőségének további erősítésére.
Ezt szolgálja, segíti elő a tartóstankönyv-program is.

1

Lásd a Tankönyvrendelet 15. §-át, továbbá a a Közoktatási törvény 118. §-ának
(5) bekezdését.
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2. Az iskola feladatai
Az iskola vezetőjének, igazgatójának feladata, hogy a Tankönyvrendelet és a helyi gyakorlat alapján kidolgozza az
iskolán belüli tankönyterjesztéssel kapcsolatos feladatok
ellátásának rendjét.1 A tankönyvterjesztés rendjének kidolgozásához előírt határidő 1999. február 15., azaz egybeesik a következő tanévi tankönyv- és segédkönyvrendelés határidejével.
1

Addig azonban el kell végezni a következő feladatokat2:
• az iskolának minden év május 31-éig fel kell mérnie, hogy hány
tanuló kíván kölcsönözni az iskolai könyvtárból, iskolai könyvtár
hiányában az iskolától tartós tankönyveket, segédkönyveket
• a felmérés eredményéről a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az
iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot
június 15-éig tájékoztatni kell
• a nevelőtestület minden év június hó 30-áig meghatározza
a tankönyvtámogatás módját azzal a megkötéssel, hogy az
iskola részére jutó összeg legalább huszonöt százalékát tartós
tankönyv, illetve tanulói segédkönyv vásárlására kell fordítani
• az így megvásárolt tankönyv, segédkönyv az iskola tulajdonába, illetőleg amennyiben működik, az iskolai könyvtár állományába kerül
• az iskolának közzé kell tennie azoknak a tartós tankönyveknek,
továbbá segédkönyveknek a jegyzékét, amelyeket az iskolai
könyvtárból, ennek hiányában az iskolától a tanulók kikölcsönözhetnek
• az iskola egyidejűleg felméri azt is, hány szociálisan rászoruló
tanuló jár az iskolába, illetve valószínűsíthetően hány tanuló
igényel majd tankönyvtámogatást, s a felmérés eredményéről
a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és
az iskolai diákönkormányzatot június 15-éig tájékoztatnia kell
• az iskola kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a települési önkormányzatnál azon
tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani3

1
2
3

A továbbiakban: tankönyvterjesztés rendje.
Lásd a Tankönyvrendelet 16. §-át.
Lásd a gyermekek védelméről szóló törvény 18. §-ának (4) bekezdését.
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Amikor a tankönyvjegyzékek megérkeznek az iskolákba, összegyűjtik az évfolyamoknak és a tanulólétszámnak megfelelően az
iskola helyi tanterve szerinti tankönyvi igényeket.
Az eddigi január 31-i tankönyvrendelési határidő a félévzáró utánra, február 15-ére tolódott.
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A Művelődési és Közoktatási Minisztérium az eddigi gyakorlatnak
megfelelően küldi ki a közoktatás számára tankönyvi jóváhagyásra került tankönyveket és segédleteket tartalmazó tankönyvjegyzékeket. A február közepére eső határidő azt jelenti, hogy az
iskoláknak az eddigieknél lényegesen több idejük marad a megfelelő tankönyvek kiválasztására.
A Tankönyvrendelet egyértelműen az igazgatót teszi felelőssé
a tankönyvrendelés elkészítéséért. Ez azt jelenti, hogy többé
egyetlen iskola sem teheti ki sem a szülőket, sem a tanulókat annak,
hogy – iskolai tankönyvterjesztés híján – önmaguknak kelljen utánajárniuk a tanuláshoz szükséges nyomtatott taneszközöknek.
Az iskola igazgatója minden év február hó 15-éig elkészíti az iskolai
tankönyv- és segédkönyvrendelést, vagyis a tankönyvrendelést.
A tankönyvrendelés alapján a nevelőtestület határozza meg, hogy
a tartós tankönyvek és segédkönyvek vásárlására rendelkezésre
álló összeget (a tanulók összessége után járó összeg 25%-át) mely
tankönyvek, segédkönyvek vásárlására fordítsák.
Lényeges elem, hogy a tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt
az iskola igazgatójának be kell szereznie az iskolaszék véleményét. Amennyiben az iskolában nincsen iskolaszék, de működik
szülői szervezet – bár ezt a Tankönyvrendelet itt nem említi –,
tanácsos kikérni a véleményüket.
Azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, a tankönyvrendelésbe az
iskolaszék – iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet – és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet
csak felvenni.
Ebbe a körbe tartoznak azok a kiadványok is, amelyek nem a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által összeállított, a tankönyvi
jóváhagyás, engedélyezés eljárásán, illetve a segédkönyvekkel
szemben támasztott követelményeknek eleget tett füzetekben és
megrendelőlapokon szerepelnek, hanem a Tankönyvesek Országos Szövetsége által jegyzett Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzékébe foglalt művek is! Tehát ebből a lila színű
jegyzékből választott kiadványokkal kapcsolatban ugyanúgy ki
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kell kérni az iskolaszék, vagy annak hiányában a szülői szervezet
és az iskolai diákönkormányzat egyetértését, mint amikor egyikmásik kolléga valamely semmiféle jegyzéken nem szereplő kiadványból kíván tanítani.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a pedagógus más információs
forrásból nem rendelhetne kiadványt. Sőt! Várhatóan számos
kiadvány a jövőben túl fogja lépni miniszteri rendeletben megjelenő ármaximumot (ugyanakkor sok iskolában tanítanak ilyen,
például külföldi kiadású nyelvkönyvekből), így ezeket a továbbiakban valószínűleg a hivatalos, jóváhagyott tankönyveken és
segédleteken kívüli információk alapján lehet majd megrendelni.
Különösen ezeknél védi a Tankönyvrendelet a ténylegesen finanszírozó szülőket attól, hogy erejükön felüli kiadásokba bocsátkozzanak. Mindezt úgy kell megoldani, hogy ne csorbuljon a pedagógus módszer- és tankönyvválasztási szabadsága, mivel arról
magasabb rendű jogszabály, nevezetesen a Közoktatási törvény
rendelkezik. Tehát a pedagógus – amennyiben nem talál a jóváhagyott tankönyvi listákon szereplő kiadványok között számára
megfelelő tankönyvet – továbbra is választhat tankönyvjegyzéken
kívüli kiadványt. De amennyiben ilyet akar megvetetni a szülőkkel, előtte az előbb leírt módon meg kell szereznie az
iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet
és az iskolai diákönkormányzat egyetértését. Ha a tanár nem
kívánja megvásároltatni az adott kiadványt, illetve azt csupán
segítő kiadványként, kiegészítésként, illusztrációként vagy más
módon használja fel a tanítás során, úgy természetesen nem
szükséges kikérnie a szülők véleményét, egyetértését (a tanári
módszerválasztási szabadság alapján).
A tankönyvrendelést oly módon szükséges elkészíteni és a
tankönyvterjesztés rendjét úgy kell kialakítani, hogy minden tanuló – kivéve azt, aki szorgalmi időben átvétellel
került az iskolába – a tankönyvjegyzékben szereplő beszerzési áron juthasson hozzá az iskolai tanulmányaihoz szükséges tankönyvekhez, segédkönyvekhez.
Lényeges szerep hárul itt a tankönyvkiadókkal kapcsolatot tartó
iskolai megbízottra, hiszen neki kell a Tankönyvrendeletre hivatkozva a szükséges észrevételeket a kiadók felé megtennie.
Mostanra az év közben árat emelő kiadók száma erőteljesen lecsökkent,
s ebben van némi szerepe a piaci mechanizmusok szabályozó és korlátozó erejének is.

A kiadókra ugyanúgy vonatkozik a Tankönyvrendelet, mint az
iskolákra. Az előbbiek számára nem csupán a tankönyvvé nyil-
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vánítás rendje szigorodott meg és vált sokkal szabályozottabbá,
hanem gondosan meghatározott előírások alapján tilos a már
jóváhagyott tankönyvek árának drasztikus emelése is.
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Nem vehető fel a tankönyvjegyzékbe az a könyv, amelynek
beszerzési ára meghaladja a művelődési és közoktatási miniszter által meghatározott összeget (azaz hamarosan megvalósul, intézményesedik az ármaximum minimálbér-százalékokhoz kötött rendszere), illetve amelynek az előző (tan)évihez
képest indokolatlanul megnövelik a beszerzési árát.
A beszerzési ár fogalma csupán a jóváhagyott tankönyvek és segédletek iskolai beszerzésére vonatkozik. A rendelet alkotója feltételezte,
hogy a kiadók közvetlenül az iskolák számára olcsóbban adják el
a tankönyveket, mintha azokat kereskedelmi forgalomban, bolthálózatokon és viszonteladókon keresztül értékesítenék. Az év közben
átvett tanulók szülei tehát, amennyiben könyvesbolti forgalomban
jutnak hozzá egyik vagy másik tankönyvhöz, esetleg jóval többet
– ritkább esetekben valamivel kevesebbet – fizetnek majd, mint
akiknek az iskolában szervezik a tankönyvellátását.
Persze a részünkről célszerűbb nekik is közvetlenül a kiadók címét,
címeit megadnunk, hogy sok fölösleges utánajárás helyett közvetlenül
rendelhessék meg a szükséges taneszközöket.

Ezen a ponton kissé elválik a piacosodott közoktatási tankönyvek, illetve a még mindig jelentős állami támogatással – de már
pályáztatási úton megjelenő – szakmai tankönyvek beszerzésének
gyakorlata. Az előbbieknél a kiadók nagyobb részt egyforma
árakat alkalmaznak, amelyekből különböző kedvezményeket számolnak el (ekkor az iskola a beszerzési árnál olcsóbban juthat
hozzá a tankönyvekhez), illetőleg a könyvesboltokba kikerült
példányok ára elvileg üzletenként is más és más lehet (rendszerint
drágább, de lehet olcsóbb is). A szakoktatás, szakképzés területén
igen nagy különbségek mutatkozhatnak az iskolai és a kereskedelmi (kiadói) ár között. Utóbbiaknál célszerű a tanulót (szüleit)
vásárlás előtt figyelmeztetni erre.
A beszerzési ár tanév közbeni megváltoztatásának tilalma
nem terjed ki a hivatalos tankönyvjegyzékeken kívül megjelent tájékozódási forrásokban – például a már említett
Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzékében, egyes
kiadói katalógusokban, ajánló recenziókban – található
kiadványokra.
Tehát ez utóbbiaknál továbbra is fennáll a drasztikus áremelés
lehetősége (természetesen csak akkor, ha azok máskülönben
nincsenek rajta a tankönyvjegyzéken).

Iskolavezetés 1998. június

Az oktatási rendszer
A tankönyvterjesztés rendjének elkészítésével egyidejűleg az iskola igazgatójának ki kell jelölnie és meg kell bíznia azt az
alkalmazottat, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos
feladatok ellátásában. Az alkalmazott egyaránt lehet szaktanár,
könyvtáros vagy technikai-adminisztratív dolgozó.
Az alkalmazottal kötött megállapodásban meg kell határozni
• a feladatokat és
• a díjazás mértékét.
Díjazás illeti meg azt az alkalmazottat, aki elkészítette az
iskolai tankönyvrendelést. A díjazás összege nem lehet kevesebb az ügyeleti díj összegénél. A díjazás forrása a beszerzési árba
beépített terjesztési költségnek – a tankönyvterjesztéssel kapcsolatosan kötött megállapodás alapján – az iskolát megillető része.
Ez azt jelenti, hogy az iskolának a meglevő forráson felüli összeget
a tankönyvterjesztés lebonyolítására biztosítani nem kell, viszont
ezt a tevékenységet mindenképpen szükséges honorálnia.
Néhány iskolában a tankönyvterjesztés előzetesen munkaköri
kötelességként beépült. A Tankönyvrendelet nem számol ezzel
a lehetőséggel. Ezekben tanácsos mérlegelni, hogy közös megegyezéssel a meglévő gyakorlatot tartják-e fenn (ahol például
a pedagógiai asszisztenst elsősorban a tankönyvterjesztés feladatának elvégzése céljából alkalmazzák, egyértelmű, hogy állásának
fenntartása fontosabb érdek, mint az, hogy megkapja az ügyeleti
díjat), vagy pedig inkább áttérnek a Tankönyvrendeletben előirányzottra (például, ha már egy sok feladatot ellátó igazgatóhelyettesről van szó). Új, a meglévő munkakörön felüli megbízásnál természetesen a Tankönyvrendeletben foglaltakat, előírtakat kell alkalmazni.
Külső kereskedelmi vállalkozás vagy kiadó megbízása esetében
nyilvánvaló, hogy a terjesztés haszna általában náluk marad.
Viszont, ha az iskola alkalmazásában állók között van olyan
személy, aki valamilyen formában közreműködik a tankönyvterjesztésben, akkor őt díjazás illeti meg. Mivel ennek forrása a vonatkozó rendelet szerint a tankönyvterjesztési jutalék, a külső
terjesztővel olyan megállapodást kell kötni – illetőleg a meglévőt
módosítani –, hogy a belső közreműködő is megkaphassa a rendeletben előirányzott díjazás legalább minimális mértékét. (Vigyázat: a kifizetőnek be kell fizetnie a 39%-os társadalombiz-tosítási
járulékot is, tehát a megállapodásban az ezzel növelt összeg
szerepeljen!)
Az iskolák jelentős részében meg lehet tartani az eddig kialakult
és jól bevált tankönyvterjesztési gyakorlatot, viszont a szabályozás érdekében mindezt írásban is rögzíteni kell.
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Az iskolai tankönyvterjesztés rendjében nem szabályozott kérdéseket
az iskolai szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.
Bár a Tankönyvrendelet erről külön nem rendelkezik, a tankönyvterjesztés rendjének alapvető elveit, elemeit célszerű (utólag) beépíteni a szervezeti és működési szabályzatba is. A szabályozásnál az
iskolaszéket – ha működik – egyetértési jog illeti meg.
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3. Összefoglalás

10
Önkontroll!
Összefoglalva a Tankönyvrendelet iskolákra vonatkozó újdonságait:
❏

az iskolában írásban, önálló dokumentumban kell szabályozni a tankönyvrendelés rendjét (amely lehet az eddigi
gyakorlat leírása is, kiegészítve e rendelet szabályaival)

❏

a tanulólétszám alapján folyósított tankönyv-támogatási
keretösszeg legalább egynegyedét tartós tankönyv és segédlet vásárlására kell fordítani, amelyek az iskola(i könyvtár) tulajdonába kerülnek

❏

az iskolaszéknek, a szülői szervezeteknek és a diákönkormányzatnak az eddigieknél jóval nagyobb egyetértési, véleményezési szerepet kell biztosítani

❏

a tankönyvterjesztésben résztvevőket díjazás illeti meg,
amelynek van előírt minimuma, de nincsen maximuma

❏

a tankönyvterjesztés (tankönyvellátás) biztosításáért egyértelműen az iskolaigazgató a felelős

További fontos változások:
• két héttel kitolódott a tankönyvrendelés határideje
• csökken az iskolák kiszolgáltatottsága
• a jövőben a közoktatás és a szakmai képzés minisztériumi listákon szereplő tankönyveinek és segédleteinek ára nem emelkedhet indokolatlanul drasztikus mértékben
• a Tankönyvrendelet biztosítja, hogy az éves költségvetési törvény függvényében emelkedjen a tanulók tankönyvtámogatásának éves összege
A nem szabályozott kérdésekben az eddig kialakult és jól bevált
gyakorlatra lehet hagyatkozni.
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Létminimum
Közoktatási intézmények eszköz- és felszerelési
jegyzéke
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Szabó Lajos
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A Magyar Közlöny folyó évi 68. számában az 1/1989. (VII. 24.)
OM-rendelettel módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet mellékleteként megjelent a közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzéke.
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A jegyzék azon legalapvetőbb tárgyi, technikai, berendezés- és felszerelésbeli követelményeket foglalja össze, melyek a közoktatási intézmények feladatainak teljesítéséhez nélkülözhetetlenek, s amelyeket az intézmények létesítőinek, illetve fenntartóinak a létesítés és a működtetés
során be kell tartaniuk.
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A jogszabály kellő időt ad a követelmények teljesítésére. A jegyzékben foglaltakat „a jegyzék kiadását követően az új közoktatási
intézmény létesítésénél, illetve működésének megkezdésénél azonnal, a már működő közoktatási intézmény esetén a jegyzék kiadását
követő öt év után kell alkalmazni”.
A jegyzéknek a szabad óvoda- és iskolaalapítás viszonyai között
különös jelentősége van. Megjelenése nagy hiányt pótol. A közoktatásról szóló törvény előírja, hogy „a közoktatási intézménynek
rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel”.
A „szükséges feltételek” kifejezés azonban sem a mennyiség, sem
a minőség tekintetében nem jelent követhető útmutatást, gyakorlatias segítséget az eredményes nevelő-oktató munka nélkülözhetetlen ellátottsági szintjének meghatározásához. Az eszköz- és
felszerelési jegyzék feladata ezt a szintet konkréttá, teljesíthető
követelménnyé fogalmazni. Ugyanakkor a követelmények meghatározása lehetőséget kínál az intézmények működési viszonyainak ellenőrzésére, a fenntartói gondoskodás igényességének minősítésére is.
A jegyzék a fenntartóra való tekintet nélkül, a valamennyi
•
•
•
•
•
•
•

óvoda,
általános iskola,
szakiskola,
középiskola,
alapfokú művészetoktatási intézmény,
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
diákotthon (kollégium)

vonatkozásában kötelező előírásokat tartalmazza.
Közülük csupán a szakképzés a kivétel: az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképesítésre történő felkészítés
szakmai tantárgyainak oktatásához szükséges feltételeket a központi programok (tantervek) tartalmazzák.
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1. Normatívák – helyi oktatáspolitika
A közoktatásról szóló törvény szándékának megfelelően a jegyzék
a helyi közoktatási ellátásban érdekeltek önállóságának és felelősségének érvényesüléséhez nyújt segítséget.
Normatív jellegű előírásaival útmutatást és megbízható viszonyítási alapot teremt az alapítóknak, a fenntartóknak, a nevelőtestületeknek és az intézményhasználóknak
• a gazdaságos üzemeltetéshez fűződő érdekeik érvényesítéséhez,
• a működés kondícióinak ellenőrzéséhez és
• az előírt szintet meghaladó fejlesztések felelősségteljes meghatározásához.
A jegyzék nem csupán azzal ad nyomatékot az érdekeltek önállóságának, hogy a működéshez nélkülözhetetlenül szükséges
szintet határozza meg, hanem azzal is, hogy helyi ügynek
tekinti a követelményteljesítések módjának és tárgyainak
megválasztását. A kötelezőként megjelölt eszközök és felszerelések ugyanis helyettesíthetők az arra alkalmas más, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, a célra átalakított vagy saját készítésű eszközökkel.
Az eszközökkel és felszerelésekkel való ellátottság kapcsán indokolt hangsúlyozni, hogy a jegyzék szerinti követelményeknek
megfelelő szintű feltételrendszer a helyi lehetőségek és igények
szerint tovább gyarapítható, korszerűsíthető.

2. A követelmények mutatói
A jegyzék normatív jellegű.
Fajlagos mennyiségi mutatói azonosak a működési viszonyok
jellemzésére hagyományosan használt fogalmakkal:
•
•
•
•
•

gyermekcsoport
osztály
gyermeklétszám
pedagógus
egyéb alkalmazotti létszám

Az előírások döntő többsége a nevelő-oktató munka legáltalánosabb, leggyakoribb színteréhez, az óvodai csoportszobához, illetve
az osztályteremhez kötődik.
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Figyelem!
A jegyzék a következő fejezetek szerint csoportosítja a követelményeket:
➟
➟
➟
➟
➟
➟

helyiségek
helyiségek bútorzata és berendezési tárgyai
tisztálkodási felszerelések
felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök
nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök
fogyatékos gyermekek nevelésének további speciális eszközei
➟ egészség- és munkavédelmi eszközök
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A jegyzék összeállítása során nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmények fokának és típusának az alapkövetelmények csoportosítása
szempontjából a feltételezettnél kisebb a jelentősége. A helyiségek
bútorzata, műszaki és higiénés felszereltsége (például fűtés, világítás, víz, gáz, telefon) és a szakmai munka általánosan használatos alaptechnikai eszközkészlete tekintetében (például vetítők,
hangzó-, hangrögzítő berendezések, számítástechnikai apparátus, játékok, testnevelési és sportszerek) számottevő a hasonlóság. Ezekben a különféle pedagógiai irányzatokat követő óvodák
és iskolák igényei sem nagyon térnek el egymástól.
Ez által vált lehetővé a követelmények
•
•
•
•

óvoda,
iskola,
kollégium,
művészetoktatási intézmények

szerinti csoportosítása, ilyen című fejezetek alá rendezése.
A fejezeteken belül, többnyire alcímek alatt jelennek meg a fogyatékosokat ellátó óvodák és iskolák, valamint a művészetoktatási
intézmények művészeti ágainak (zeneművészet, táncművészet,
képző- és iparművészet, színházművészet, bábművészet) követelményei. Általában az eszközök megnevezése után a megjegyzés
rovatokban találunk utalást az eszközök többcélú, illetve speciális használatára.
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3. Eszköz- és felszerelési jegyzék – taneszközjegyzék
A jegyzék összeállításának és szakmai vitáinak tanulságai alapján
ajánlatos a jegyzékkel való ismerkedést a következők figyelembevétele mellett végezni.
A jegyzékben nem szerepelnek a nevelési, nevelési-oktatási
célra használatos – a tanulást, képességfejlesztést, személyiségfejlesztést közvetlenül szolgáló, alkalmazhatóságukat illetően kipróbált, pedagógiai és munkavédelmi szempontból
minősített, mindezeknek megfelelően gyártott és forgalmazott – taneszközök.
A gyakorló pedagógus számára érthetően ez a fontos. Azonban be kell
látni, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, a Nemzeti
alaptantervvel, az intézményi önállósággal egyaránt összeegyeztethetetlen lenne tételes felsorolásuk, kötelező használatuk előírása. A helyi
programok sajátos taneszközigényűek. Kiválasztásuk elveiről a nevelőtestületnek, a konkrét eszköz megválasztásáról – a szakmai
munkaközösség véleményének kikérése után – a pedagógusoknak van joguk dönteni.
Az intézmények tartalmi és szerkezeti sokféleségéhez igazodó, differenciált taneszköz-követelmény jegyzékbe foglalása gyakorlatilag
teljesíthetetlen elvárás lenne. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
beszerzésükről való gondoskodás háttérbe szorulhat az eszköz- és
felszerelési jegyzékben foglaltakkal szemben. A fenntartónak a
taneszközök vonatkozásában is fennálló kötelezettsége: gondoskodni a „feladatok ellátásához szükséges” feltételekről.
Ide tartoznak egyebek között
• a helyi programok által kiemelten kezelt egyes nevelési-oktatási
feladatok speciális taneszközigényei is,
• a felzárkóztatás,
• a tehetséggondozás,
• az integrált nevelés,
• a két tanítási nyelvű oktatás,
• a tanulók elfoglaltságához igazodó (felnőttoktatási) nevelési-oktatási formák
szükségletei.
A velük kapcsolatos igényeket még az alapító okirat elkészítése,
módosítása, illetve a helyi pedagógiai program összeállítása, elfogadása és jóváhagyása idején kell a nevelőtestületnek a fenntartóval egyetértésben számba venni s a beszerzésük fedezetéről
gondoskodni.
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4. A jegyzék óvodaspecifikus vonásai
Az iskolák differenciált taneszközigényeinek kielégítését a művelődési tárca által kiadott „funkcionális taneszközjegyzék” segíti.1
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A funkcionális taneszközjegyzék nem a beszerzések kínálati listája. A taneszközfejlesztőket segíti, orientálja. Azt veszi számba,
hogy a NAT, az érettségi vizsga, a fogyatékosok, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek neveléséről és oktatásáról szóló irányelvek követelményeinek teljesítése szempontjából mely funkciókhoz nélkülözhetetlen eszközhasználat. A jelzett funkcióknak megfelelően legyártott és beszerzésre felkínált termékekről az
intézmények az időszakonként megjelenő taneszközjegyzékből
szerezhetnek majd tudomást.
Az óvodák számára nem készült (mert nem is készülhetett) funkcionális „taneszközjegyzék”, ezért az eszköz- és felszerelési jegyzékben kellett gondoskodni a pedagógiai-szakmai felszerelés minimális követelményeinek a meghatározásáról is. Azokról az
eszközökről van szó, amelyek minden óvodában biztosíthatják az óvodai nevelés céljának, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának eredményességét, különös tekintettel arra, hogy
ez sokféle tevékenységen keresztül, a nekik megfelelő különféle
eszközök felhasználásával érhető el. Az eszköz- és felszerelési
jegyzék „a nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök”
című fejezet alatt foglalja össze az Óvodai nevelés országos alapprogramja követelményeinek teljesítéséhez nélkülözhetetlenül szükséges felszerelésféleségek körét.
A pedagógiai funkciók szerint csoportosított játékok és eszközök,
valamint ezek százalékos adatai természetesen csak iránymutatást, támpontot jelentenek a megfelelő színvonalú feltételek biztosításának alkupozíciójához. A konkrét eszközválasztás (és
beszerzés) az óvoda szakmai autonómiájának ügye. Itt kell
megjegyeznünk, hogy a pedagógiai eszközök alkalmazásának
szabad megválasztása előírásokhoz kötött:
„Az óvodába – ha van szabály – csak ennek megfelelő eszközök és
felszerelések vihetők be. Az óvodapedagógus – az óvoda szervezeti és
működési szabályzatában, házirendjében meghatározott – védő, óvó
előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az általa
készített, használt pedagógiai eszközöket.”

1

Megjelent a Művelődési Közlöny 1998. évi 2/II. számában.

Iskolavezetés 1998. november

Az oktatási rendszer

5. A követelmények egyéb forrásai
A taneszközökről elmondottak alapján érthető, hogy a jegyzék
nem foglalkozik a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb kellékével, a tankönyvekkel, a tankönyvekkel való ellátottság kérdéseivel. Ezeket a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló jogszabály
tartalmazza.1
Nem foglalkozik a jegyzék az intézmények épületére, az épületek
helyiségeire és a járulékos létesítményekre vonatkozó követelményekkel, nevezetesen az objektumok elhelyezésére, fekvésére,
udvarára, az egyes helyiségek alapterületére, belmagasságára,
légköbméterére, belső burkolatára, megvilágítására vonatkozó
jogszabályokkal, mert ezeket a mindenkori érvényes közegészségügyi, építéshatósági, munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. Betartásukat a használatbavételi eljárás
során a szakhatóságok ellenőrzik. Az erről szóló jegyzőkönyvek
figyelembevételével adja ki a jegyző az intézmény működésének
engedélyezéséről szóló határozatot. Meg kell jegyeznünk azonban,
hogy az említett szaktárcák, szakterületek követelményei
vonatkozhatnak az eszköz- és felszerelési jegyzék egyes helyiségeire, berendezési, felszerelési tárgyaira is. Erre a jegyzék
a megfelelő helyeken felhívja a figyelmet. (Jó példa erre az orvosi
szoba.)
Nem véletlen, hogy a jegyzékből hiányoznak a többcélú intézményekkel szemben támasztható követelmények. Ilyen intézmények
ugyanis eleve akkor létesíthetők, „ha a létesítés és a működtetés
anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei valamennyi feladat
ellátásához biztosítva vannak”.2 Az intézményegységekre (óvoda,
iskola) meghatározott eszköz- és felszerelési előírások betartása
esetén ez a követelmény a többcélú intézmény szintjén is teljesül.
A helyiségek többcélú, kölcsönös használatának lehetősége pedig
az intézmények igazgatási szervezetétől függetlenül, további szabályozás és útmutatás nélkül is adott. Néhány esetben, ha a közös, kölcsönös használat lehetősége már széles körben nyilvánvaló gyakorlattá vált, a jegyzék nem csupán utal a többfunkciós
megoldásra, de azt ajánlásával szorgalmazza is.

1
2

Lásd az 5/1998. (II. 18.) MKM-rendeletet.
Lásd a Közoktatási törvény 33. § (2) bekezdését.
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A kölcsönös helyiség- és eszközhasználatnak a jogszabály
egy esetben állít korlátot: „A gyermekek csoportszobai és
udvari foglalkoztatása – a testnevelés kivételével – az e célra kialakított és kizárólag az óvoda által használt helyiségben történhet.”
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A jegyzék nem tartalmazza a pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények és a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek eszközés felszerelési jegyzékét. Az előbbi a 10/1994. (V. 13.) MKM-rendeletet, az utóbbi pedig a 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendeletet
módosító jogszabályban jelenik meg.
A jegyzék nem fogalmaz meg külön követelményeket a szükséges
mértékű komfortérzet, a higiénikus és esztétikus környezet megteremtéséhez. Ezek kialakításában számít a pedagógusok igényességére, a fenntartók és az intézmények társadalmi környezetének áldozatkészségére.
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Tanulj szakmát!
Szakképzési lehetőségek érettségi után
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Dr. Madarász Sándor

1

Átalakulóban van a magyar szakképzési modell. Fontos, hogy
mind az általános iskolában, mind a gimnáziumokban tisztában
legyenek az ezt a területet érintő újdonságokkal, hiszen csak így
tudják korrekten tájékoztatni érdeklődő tanítványaikat az előttük
álló lehetőségekről.
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1. Új igények
Az ezredforduló magyar társadalmát a globalizációból, az Európai
Uniós csatlakozás elvárásaiból, és a gazdaság versenyképességének növelési igényéből fakadóan az emberi erőforrás, azaz a képzett munkaerő értékének egyre fokozódó elismerése jellemzi.
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A szakképzettség mint igény a munkaerőpiacon alapvető kritériummá válik. A foglalkoztatás minden szinten elvárja a szakképzettséget, és megkülönböztetett figyelemmel fordul a magasan kvalifikált
munkaerő iránt. A tudomány közvetlen termelőerővé válásával és e
folyamat felgyorsulásával megváltozik a foglalkoztatási struktúra is.
Mind nagyobb a kereslet a magas általános műveltséggel rendelkező és korszerű, gyakorlatorientált szakmai ismeretekkel
rendelkező munkaerő iránt.
Az elvárások új igényként jelenítik meg az úgynevezett munkaerő-piaci értéknövelő ismereteket is, amelyek a korszerű szakmai
ismereteken túl az alábbiakat is tartalmazzák:
•
•
•
•
•

kommunikáció
interperszonális kapcsolati készségek
matematikai gondolkodásmód
informatika
állandó képesség a továbbképzésben való részvételre

A korszerű – érettségire épülő – szakképzési programok többsége
ma már ezeket tartalmazza.
Az 1999. szeptemberében kezdődő tanévben immár másodízben
indul a szakképzés a 10. évfolyam elvégzése, illetve a tankötelezettség befejezése, vagy a középiskola negyedik évfolyamának
elvégzése, illetve az érettségi vizsga után.
Az érettségivel rendelkező és az iskolarendszerű szakképzésben
továbbtanulni kívánó diákok természetesen mindazon szakképesítéseket tanulhatják a szakiskolák és szakközépiskolák szakképző évfolyamain, amelyekben képzést indítanak.
Az első szakképesítés megszerzése az iskolarendszerű képzésben – az önkormányzati fenntartású iskolákban, illetve azokban
a nem önkormányzati fenntartású iskolákban, amelyek a tanulók
támogatására állami normatív támogatást vesznek igénybe –
ingyenes.
A szakközépiskolák szakképző évfolyamaira, amennyiben a diák
más intézményben érettségizik, jelentkezési lap benyújtásával
kell jelentkezni.
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2. Az Országos Képzési Jegyzék
A szakképzési törvénynek megfelelően az állam által elismert
szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. Az OKJ-t minden évben rendeletben adja ki az oktatási
miniszter (1997-ig a munkaügyi miniszter). Az OKJ-ban összesen
950 államilag elismert szakképesítés található.
Ezek közül
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• 232 kizárólag iskolarendszerű,
• 439 iskolarendszerű és tanfolyami,
• 279 csak tanfolyami képzésben

3

sajátítható el.
626 szakképesítés esetében szakmai alkalmassági, 30 szakképesítés esetében pályaalkalmassági vizsgálatot is előír a rendelet a
szakképzés megkezdése előtt.
A szakképzést szervező intézmény a felvételi tájékoztatójában
közli, hogy pályaalkalmassági és/vagy szakmai alkalmassági
vizsgát kívánnak-e a jelentkezőktől.
A pályaalkalmassági vizsgálatokat a Szakmunkástanulók Országos Egészségvédelmi Intézete (Budapest, VII. Kertész u. 32.),
vidéken pedig a megyei rendelőintézetek végzik.
Az iskolarendszerű képzésben a képzési idő a választott szakképesítéstől függően különböző.
Az iskolarendszerben tanulható szakképesítések
•
•
•
•
•

8%-a féléves
26%-a egyéves
2%-a másféléves
54%-a kétéves
2%-a két és féléves

képzési időben sajátíthatók el.
Létezik azonban három és féléves képzési idejű szakképzés is.
A szakközépiskolákban az érettségire felkészítő 9-12. évfolyamokon tanult szakmai orientáló és alapozó ismeretek
a szakképző évfolyamokon beszámíthatóak és ezzel csökkenhet a képzési idő. A beszámításról a szakközépiskola
igazgatója dönt.
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Az előképzettség szerint az OKJ-ban lévő 950 szakképesítés
megoszlása az alábbi:
•
•
•
•

iskolai előképzettséget nem igényel 49,
általános iskolai (8 általános) végzettség szükséges 255,
10 osztályos iskolai végzettség 158,
középfokú iskolai végzettség 479

szakképesítés tanulásának megkezdéséhez.
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A középfokú iskolai végzettséget mint bemeneti feltételt előíró
szakképesítések között találhatók természetesen az akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképesítések.1
Az AIFSZ-programok lényege, hogy gyakorlatorientált felsőfokú
szakképzési programként egyszerre nyújtanak államilag elismert
felsőfokú szakképesítést és a megfelelő szakirányú főiskolai vagy
egyetemi oktatásba beszámítható kreditpontokat.
A következőkben csak az érettségihez mint belépési feltételhez
kötött, iskolarendszerben megszerezhető szakképesítéseket ismertetjük.

3. A kódszámok jelentése
Minden, az OKJ-ban szereplő szakképesítés rendelkezik egy úgynevezett kódszámmal. A kódszám a szakképesítés néhány jellemzőjét tükrözi. A kódszámok 8 karakterből állnak, melyek jelentése
a következő2:
A szakképesítés azonosító (kód-) számának első két számjegye a szakképesítés szintje, amely a képesítés megszerzéséhez
szükséges iskolai végzettségi követelményektől, az elsajátított
ismeretek tartalmától és a betölthető foglalkozás minősítésétől
függ.
A képzési szint kódjai az érettségit mint belépési feltételt előíró
szakképesítések esetében az alábbiakat jelentik:
A középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések szintkódjának első karaktere az OKJ-ban 5.

1
2

AIFSZ, ezekről részletesen a B 2.8 fejezetben olvashat.
Lásd „A munkaügyi miniszter 22/1997. (XII. 30.) MüM-rendelete az
Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet
módosításáról” című jogszabályt.
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E főcsoport alcsoportjai az alábbiak:
• 5.1. Középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések, melyek
szakmunkás munkakör ellátására jogosítanak.
• 5.2. Középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések, melyek
szellemi foglalkozások ellátására jogosítanak.
• 5.3. Középiskolai végzettséghez és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések1.
• 5.4. Középiskolai végzettséghez vagy középiskolai végzettséghez és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött, a felsőoktatás körén kívül eső felsőfokú szakképesítések.
• 5.5. Középiskolai végzettséghez kötött akkreditált felsőfokú
szakmai képesítések.
Lényeges információ az OKJ-ben minden egyes szakképesítésnél
az úgynevezett FEOR-szám. A FEOR a Foglalkozások Egységes
Osztályozási Rendszere, amely statisztikai szempontok alapján
rendszerezi a foglalkozásokat. Az OKJ-ban lévő FEOR-szám tehát
a szakképesítéssel betölthető legjellemzőbb foglalkozásra utal.
A foglalkozási osztályozás korszerűsített rendszerét, a FEOR–93at, illetve annak javított változatát, a foglalkozások tartalmi leírásait a Központi Statisztikai Hivatal 1995-ben adta ki.
Az OKJ-ban lévő szakképesítések kódszámában a 3-6. számjegy
a képzés tanulmányi területére utal. A tanulmányi területek és
kódszámaik az alcsoportokat (5-6. kódszám) nem ismertetve:

1

14

Oktatói, pedagógiai képesítési terület

18

Művészeti képesítési terület

34

Gazdasági és igazgatási képesítési terület

46

Számítástechnikai képesítési terület

50

Egészségügyi képesítési terület

52

Kis- és nagyüzemi képesítési terület

54

Műszaki, technikusi képesítési terület

58

Építészeti képesítési terület

62

Mező-erdő-halgazdasági képesítési terület

66

Háztartás-gazdasági képesítési terület

70

Szállítási, hírközlési képesítési terület
Az ezen szakképesítések elsajátítására szervezett képzésekre nem lehet
csupán érettségivel jelentkezni. Ezen szakképesítések tanulásának
feltétele egy meghatározott szakképesítés szerinti szakmai végzettség az
érettségin kívül.
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78

Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítési terület

84

Kulturális és tájékoztatási képesítési terület

89

Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések területe

Az 5. és 6. kódszám jelentése például az egyéb képesítések
területén:

B
3.10

12

Rendvédelmi képesítések

15

Tűzvédelmi képesítések

6

17

Katonai képesítések

19

Egyéb védelmi képesítések

33

Szociális képesítések

62

Testnevelési és sportképesítések

99

Máshová nem sorolható képesítések

A szakképesítési kódszámok utolsó két, azaz 7. és 8. számjegye
a tanulmányi területen belüli sorszám.
Példa
Az OKJ-ban a 18. sorszámon az 54343401 kódszámú Általános menedzser I. szakképesítés (hozzárendelt FEOR-szám 3910) 2 év képzési idő
alatt tanulható meg az iskolarendszerben.
A képzésbe való belépéshez érettségi (lásd OKJ 9. oszlopa K jel) szükséges. Pályaalkalmassági vagy egyéb szakmai alkalmassági követelmény
nem előírás (OKJ 10. oszlopa üres)
A szakképesítés kódszámából megállapítható még, hogy a felsőoktatás
körén kívül eső felsőfokú szakképesítésről van szó (5.4.), melynek tanulmányi területe a Gazdasági és igazgatási képesítések (3.4.), azon belül
vezetői, menedzseri képesítés (3.4.)
A képesítéssel betölthető munkakör a 3910 FEOR-szám alapján : egyéb
ügyintézői munkakörök valamelyike.

A mellékletben példaként közöljük a középiskolai végzettséghez
kötött szakképesítések első alcsoportját.
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Melléklet

Kódszáma

Képzési idő

Általános menedzser III. (operatív)

51343401

1

Általános vegyipari szakmunkás

51524401

1

Anyagmozgatógép-szerelő

51524901

2

Szakképesítés megnevezése

Áruházi-üzletházi eladó

51786201

1

Átviteltechnikai műszerész

51522401

2

Autóelektronikai műszerész

51524101

2

Autószerelő

51524102

2

Büntetés-végrehajtási felügyelő

51891201

1

Dekoratőr, kirakatrendező

51789901

2

Elektronikai műszerész

51522301

2

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns

51528202

1

Fegyverműszerész

51891701

1

Felvonószerelő

51522201

2

Fémforgácsoló

51523301

2

Fényképész

51789902

2

Forgalomirányító és -szervező

51700101

2

Fotogrammetriai kiértékelő

51549901

0,5

Földügyi számítógépes adatkezelő

51342601

0,5

Harcjárműszerelő

51891702

1

Háztartás-elektronikai műszerész

51522302

2

Híradástechnikai és elektronikaicikk-eladó

51786203

1

Híradóműszerész

51891703

1

Honvéd tiszthelyettes (az ágazat megjelölésével)

51891704

1

Idegenforgalmi ügyintéző

51787201

1

Informatikai műszerész

51522303

2

Ipari biológiai termékgyártó

51524402

1

Ívnyomó gépmester

51524301

2

Járműelektronikai műszerész

51524103

2

Katonai gépjárműszerelő

51891705

1

Katonai műszaki gépszerelő

51891706

1

Katonazenész

51891707

1

Képesített gazda

51620101

3

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

51620102

2

Képfeldolgozó

51527801

2

Kézi könyvkötő

51527802

2

Kozmetikus

51781201

2
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Szakképesítés megnevezése
Könyvesbolti eladó

8

Képzési idő

51788201

1

Kötöttpályás járműelektronikai műszerész

51524104

2

Kötöttpályás járművillamossági szerelő

51524105

2

51524106

2

Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezésszerelő
Közlekedésautomatikai műszerész

B
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51522305

2

Látszerész és fotocikk-kereskedő

51528601

2

Légijármű-szerelő (az ágazat megjelölésével)

51891708

1

Lokátorműszerész

51891709

1

Mechatronikai műszerész

51522306

2

Műbútorasztalos és restaurátor

51526201

2

51522307

2

Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
Nagyüzemi könyvgyártó

51524302

2

Nyomóforma-készítő

51527803

2

Orvoselektronikai műszerész

51522308

2

Rádió- és hangtechnikai műszerész

51522309

2

Rakétaműszerész

51891710

1

Repülésbiztosító (az ágazat megjelölésével)

51891711

1

Repülőgép-javító, repülőgépsárkány-javító

51524107

2

Repülőgép-műszerész

51524108

2

Repülőgép-szerelő

51524109

2

Szállítmányozási ügyintéző

51343901

1

Szállodai portás

51782202

1,5

Számítástechnikai műszerész

51522310

2

Szerszámkészítő

51523302

2

Szövegfeldolgozó

51527804

2

Távközlési forgalomellátó

51702601

1,5

Távközlési műszerész

51522402

2

Tekercsnyomó gépmester

51527805

2

Televízió- és videotechnikai műszerész

51522311

2

Térképtáros

51842901

0,5

Vágóállat-minősítő

51521201

1

Vámkezelő

51343301

1

Vasútüzemvitel-ellátó

51700102

2

Vegyészanalitikus

51528205

1

Vegyészlaboráns

51528206

1
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Szakvizsga nélkül is lehet…
A pedagógus-munkakörökre elõírt képesítési
elõírások változásai

B
3.11
1
Dr. Varga Mária Beáta

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény legutóbbi módosítását az 1999. évi LXVIII. törvény tartalmazza, mely változásokat
hozott a közoktatási intézmények pedagógus-munkaköreiben
foglalkoztatottakra vonatkozó képesítési feltételekben is. A módosítás vonatkozó rendelkezései 1999. szeptember 1-jétõl hatályosak.
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1. A pedagógus szakvizsga
A legjelentõsebb változás kétségkívül az, hogy megszûnik
a pedagógus-szakvizsga letételének kötelezettsége.
Kivételt csupán
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· a közoktatási intézmények vezetõire,
· a gyakorló iskolák, óvodák, kollégiumok vezetõ tanáraira (gyakorlatvezetõ óvodapedagógusaira, tanítóira),
· az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga elnökére,
· a közoktatási szakértõre, a pedagógiai szakszolgálat (például
nevelési tanácsadó) intézményeiben és a pedagógiai-szakmai
szolgáltató intézményekben foglalkoztatottakra
állapít meg a törvény.
A kötelezõ szakvizsgára vonatkozó rendelkezések megfelelõ türelmi idõvel kerülnek bevezetésre.
A szakvizsga-kötelezettség megszûnésével kétféle munkakört: „pedagógus” és „szakvizsgázott pedagógus” munkakört állapít meg a törvény.
A pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékû vizsgát igazoló
oklevéllel rendelkezõk továbbra is jogosultak az eggyel magasabb
fizetési osztályba történõ be-, illetõleg átsorolásra, függetlenül attól, hogy kötelezõ-e számukra a szakvizsga letétele avagy sem.
A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû vizsgát igazoló oklevelek, illetve szakképesítések a következõk:
· a közoktatási vezetõ szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél1
· a tanügyigazgatási szakértõ szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél2
· a vezetõ óvodapedagógus szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél3
· a pedagógiai értékelési szakértõ és a tantervi szakértõ szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél4
· a gyakorlatvezetõ tanító szakirányú továbbképzésben szerzett
oklevél5
1
2
3
4
5

8/1997. (II. 18.) MKM-rendelet 3. §.
11/1997. (II. 18.) MKM-rendelet 3. §.
13/1997. (II. 18.) MKM-rendelet 2. §.
12/1999. (III. 8.) OM-rendelet 2. §.
28/1999. (VII. 6.) OM-rendelet 2. §.
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· az óvodai szakértõ szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél1
· a klinikai és a pedagógiai szakpszichológusi vizsgát igazoló oklevél2
· a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím3
A közoktatásról szóló törvény ez utóbbi rendelkezésénél jegyezzük
meg, hogy a módosítás értelmében teljesítette a közigazgatási
szakvizsgára vonatkozó elõírást az, aki pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy köztisztviselõként a közoktatással összefüggõ irányítási feladatot lát el (például önkormányzatnál, minisztériumban).
A törvénymódosítás rögzíti, mi tekinthetõ pedagógus-szakvizsgára történõ felkészülésnek.4

2. A képesítési elõírások újdonságai
A képesítési feltételeket a közoktatási törvény a 17. §-ában, a 30. §
(11)–(12) bekezdésében, továbbá a 127–128. §-aiban tételesen
rögzíti. Ez utóbbi paragrafusok törvényi szintû mentesítést adnak
a 17. §-ban és a 30. § (11) bekezdésében elõírt általános képesítési
elõírások – egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettségek és szakképzettségek – alól, az ott konkrétan megjelölt feltételekkel.
Nem új szabály, de megjegyezzük: sem a miniszter, sem az intézmény
fenntartója vagy vezetõje nem jogosult arra, hogy egyedi mentesítést adjon a törvényben szereplõ képesítési feltételek alól; arra nincs felhatalmazásuk.

Nézzük részletesen a változásokat.

2.1 Óraadó tanár
A közoktatásról szóló törvény módosítása a 16. § (5) bekezdésében kimondja, hogy az általános képesítési elõírások az
óraadó tanárként foglalkoztatottakra nézve is kötelezõek.

1
2
3
4

29/1999. (VII. 6.) OM-rendelet 2. §.
138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdés.
1993. évi LXXIX. törvény 128. § (8) bekezdés.
17. § (6) bekezdés.
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Óraadó tanár: az a pedagógus, akit polgári jogviszony keretében – megbízási, vállalkozási szerzõdéssel – a munkakörre elõírt kötelezõ óra kevesebb, mint negyven százalékára alkalmaztak.

Mellõzi a törvény a „mûveltségi területnek megfelelõ képesítés”
fogalmát, meghagyja a tantárgynak megfelelõ végzettséget és
szakképzettséget.
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2.2 Szakmai tárgyak oktatása
A törvény enyhíti a képesítési elõírásokat a szakközépiskolákban, szakmunkásképzõ és szakiskolákban1, lehetõvé téve azt,
hogy a képzés szakirányának megfelelõ – nem tanári – felsõfokú
iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõk szakmai
elméleti tantárgyat vagy szakmai elõkészítõ ismeretet, szakmai
alapozó és pályaorientációs ismeretet oktassanak.
Megszûnik tehát az a szabályozás, mely szerint a szakképzésben
résztvevõ iskolákban egyetemi szintû tanári végzettség és szakképzettség szükséges a szakmai elméleti tantárgy oktatásához.
Hatályát veszti a szakmai elõkészítõ ismeretekre vonatkozó képesítési követelményeket meghatározó rendelkezés, ily módon
a szakképzõ intézményekben – a munkáltató döntésétõl függõen – alkalmazható egyetemen vagy fõiskolán szerzett, a képzés
szakirányának megfelelõ tanári vagy más felsõfokú iskolai oklevéllel rendelkezõ személy.

2.3 Nyelvtanárok
Pontosítást tartalmaz a 17. § (2) bekezdésének módosítása, nevezetesen: egyértelmûvé teszi azt, hogy idegen nyelvet középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) is lehessen tanítani idegen nyelv- és irodalom szakos általános iskolai tanári
oklevéllel.
Nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven folyó óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés, illetõleg nem magyar nyelven történõ nevelés-oktatás esetén – a nevelési-oktatási
intézménytípushoz igazodva – pedagógus-munkakörben az is alkalmazható, aki
· a 17. § (1) bekezdésében tételesen felsorolt felsõfokú iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá

1

17. § (1) bekezdés g) pont.
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· az iskolai és kollégiumi nevelés-oktatás nyelvének tanítására
jogosító tanítói, tanári, nyelvtanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

2.4 Kisebbségi oktatás
Ugyancsak oktathat ezekben az intézményekben a tantárgynak
megfelelõ tanári (általános iskolában: általános iskolai tanári
vagy középiskolai tanári, középiskolában: közismereti tárgyak
esetén középiskolai tanári, készségtárgyak esetén általános iskolai vagy középiskolai tanári) oklevéllel rendelkezõ pedagógus, ha
alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy kisebbségi oktatásához szükséges nyelvi
ismereteket. Ide tartoznak még a Magyar Köztársaságban honosított, nem idegen nyelv szakos pedagógus (például óvodapedagógusi, tanítói, tanári) oklevéllel rendelkezõk, ha oklevelüket
a tanítás nyelvén szerezték.
A módosítás tehát kibõvíti azokat a felsõfokú iskolai végzettségeket és szakképzettségeket, amelyek meglétével részt lehet venni
a nem magyar nyelven folyó iskolai nevelésben, oktatásban. Figyelembe veszi azt is, hogy a felsõoktatásban mostantól lehet az
alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben elsajátítani az
adott tantárgy kisebbségi oktatásához szükséges nyelvi ismereteket anélkül, hogy nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettséget szerezne a hallgató.
A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, kollégiumi nevelésben a szakképzett pedagógusok alkalmazása azért nehéz, mivel a felsõoktatás jelenleg nem
tud megfelelõ számú pedagógust biztosítani a közoktatás részére.
Ezért a módosítás az átmeneti rendelkezésekben lehetõvé
teszi, hogy a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsõfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ
pedagógus „C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal
vagy azzal egyenértékû okirattal részt vegyen a nevelõ-oktató munkában.

2.5 Gyógypedagógiai intézmények
A gyógypedagógiai nevelésben-oktatási intézményben alkalmazott
pedagógusok képesítési feltételeiben is történt változás.
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Fontosnak tartjuk itt a törvény szövegének pontos ismertetését:
„30. § (11) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következõk:
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a) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsõdleges célja a fogyatékosságból eredõ hátrány csökkentése, továbbá az egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs óvodai foglalkozásokhoz, tanórai foglalkozásokhoz a fogyatékosság típusának megfelelõ
gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta,
vagy a 17. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség és egyetemi, fõiskolai szakirányú továbbképzés keretében
szerzett – a tevékenység folytatására jogosító – szakképzettség,
b) ha a fogyatékos gyermek, tanuló ép értelmû és az óvodai foglalkozás,
a tanórai foglalkozás elsõdlegesen nem a fogyatékosságból eredõ
hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációját, rehabilitációját szolgálja, továbbá a tanórán kívüli
foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz az a) pontban meghatározott vagy a 17. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség és
szakképzettség.”

A módosítás – annak érdekében, hogy elõsegítse a fogyatékos gyermekek, tanulók integrált óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását – újrafogalmazta azokat a rendelkezéseket, amelyek meghatározták, hogy mely esetben láthatja el kizárólagosan gyógypedagógus
a pedagógiai feladatokat. E követelmények nem vonatkoznak
a jövõben a nem kötelezõ tanórai foglalkozásokra, a kollégiumi
foglalkozásokra.
További könnyítést jelent ezeknek a gyermekeknek, tanulóknak
az iskolai fogadásához az is, hogy szakirányú továbbképzés keretében több olyan szakképzettség is megszerezhetõ, amellyel részt
lehet venni ezek felkészítésében.
Ilyen szakirányú továbbképzési szak például a nyelv- és beszédfejlesztõ
pedagógusi szak, amellyel az óvodás-, illetve iskoláskorú gyermekek,
tanulók nyelvi és beszédfejlõdési elmaradásának leküzdéséhez lehet segítséget nyújtani. Segítséget nyújthat az integrált neveléshez, oktatáshoz az a pedagógus is, aki rendelkezik a fogyatékosok együttnevelési
(integrációs) pedagógiai szakirányú továbbképzésben szerezhetõ oklevéllel.

A szakirányú továbbképzés kifejezetten az óvodapedagógusi tanítói vagy tanári, illetve szaktanítói oklevéllel rendelkezõket készíti fel a testi fogyatékos, a beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdõ gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozásra.
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2.6 Hitoktatás
A törvény kiegészült azzal a rendelkezéssel, mely szerint az egyházi
jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásához a 17. §
általános képesítési elõírásait figyelmen kívül lehet hagyni.1

3. Az átmeneti rendelkezések változásai
Szakközépiskolában, szakmunkásképzõ iskolában és szakiskolában – az elméletigényes szakmai képzés kivételével – középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel korábban
– határozott idõre – az a szakember volt alkalmazható, aki hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezett.
Az új szabályozás ezekre nézve ötéves szakmai gyakorlatot
ír elõ, ugyanakkor határozatlan idõre foglalkoztathatók.
Korábban mód volt arra, hogy az iskolai oktatás ötödik-hatodik
évfolyamán pedagógus-munkakörben alkalmazzanak szakkollégium elvégzését igazoló tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõket a szakkollégiumnak megfelelõ tantárgy oktatására. Ez a lehetõség a hatodik évfolyamra nézve megszûnt.
Az elõzõekben már utaltunk az átmeneti rendelkezések azon szabályozására, mely szerint – idõbeli meghatározás nélkül – a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban – az ott meghatározottak szerint – pedagógus-munkakört tölthet be és vezetõi
megbízást kaphat az is, aki felsõ-, illetõleg – óvodában és szakképzésben gyakorlati ismeretek oktatására – középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû okirattal
rendelkezik.
2002. szeptember 1-jére módosult az az idõpont, ameddig alkalmazható idegen nyelv oktatására, továbbá idegen nyelven vagy
nemzetiségi, illetõleg etnikai kisebbségi nyelven történõ nevelésre, oktatásra a megfelelõ pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel, és legalább középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû okirattal rendelkezõ
pedagógus. Új alkalmazás esetén megállapodást kell kötni,
melyben a pedagógus vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges – jelen esetben nyelv és irodalom szakos tanári, nyelvtanári –
szakképzettség megszerzését.

1

4. § (4) bekezdés.
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Az alkalmazás ilyenkor legfeljebb a felsõfokú iskolai tanulmányok elvégzéséhez szükséges idõre szólhat, indokolt
esetben legfeljebb további két évre meghosszabbítható.
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Kimondja a törvény módosítása, hogy az állami nyelvvizsga-bizonyítványt vagy az azzal egyenértékû okiratot a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknál a besorolásnál és a további szakképesítés után járó illetménynövekedés megállapításakor nem
lehet figyelembe venni.
Azáltal, hogy a pedagógus-szakvizsga kötelezõsége megszûnik,
nem változnak azok az elõírások, amelyek alapján a szakvizsgával rendelkezõ pedagógust másik, eggyel magasabb („F”-bõl „G”,
„H”-ból „I”) fizetési osztályba kell sorolni. Azok a szabályok is érvényben maradnak, amelyek lehetõvé teszik, hogy jogszabály
szakirányú továbbképzést pedagógus-szakvizsgával egyenértékûnek ismerjen el.
Nemzetközi megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában az általános feltétel alól mentesítést biztosító törvényi rendelkezések egy részét a magyar oktatási intézményekben szerzett iskolai végzettségek és szakképzettségek tekintetében lehet alkalmazni. Azoknak,
akik az e rendelkezések alapján honosított oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkeznek, 2004. szeptember 1-jéig meg kell kezdeniük
tanulmányaikat a felsõfokú pedagógusképesítést nyújtó oktatásban. Kivételt a szabály alól a törvénymódosítás arra az esetre állapít
meg – a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig –, ha
az érintett pedagógusnak 1999. szeptember 1. napján a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje
van hátra. Tovább foglalkoztatható ezen kívül a honosított oklevélnek megfelelõ munkakörben – ugyancsak továbbtanulási kötelezettség nélkül – az, aki 1999. szeptember 1-jéig legalább hét év
szakmai gyakorlatot szerzett az adott pedagógus-munkakörben.
Az elõzõekben ismertetett rendelkezések vonatkoznak különösen
a közoktatási törvényben fõiskolai szintû végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek elismert
· középfokú óvónõképzõben,
· tanítóképzõben,
· állami zenekonzervatóriumban
szerzett végzettséggel rendelkezõkre.
Besorolási szempontból, illetõleg a képesítési elõírások szempontjából van jelentõsége annak, hogy a készségtárgyak köre
kibõvült a tánc tantárggyal: készségtárgyakat ugyanis bármely
iskolatípusban – tehát középiskolában is – lehet oktatni a tan-
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tárgynak megfelelõ fõiskolai szintû, azaz általános iskolai tanári
végzettséggel és szakképzettséggel is.
A nevelési-oktatási intézmények vezetõinek megbízásával
kapcsolatos változás az, hogy szakmai gyakorlatként a jövõben nem fogadható el a tanügy-irányítási munkakörben
(például önkormányzatnál, minisztériumban) eltöltött idõ.
A kizárólagosan fogyatékosokat nevelõ-oktató intézményekben pedig az intézményvezetõi megbízás képesítési
elõírásai kiegészültek a konduktor tanítói és terapeuta
végzettséggel és szakképzettséggel.
Jeleztük, hogy a törvénynek a képesítési elõírásokat módosító
rendelkezései 1999. szeptember 1-jén hatályba lépnek; ennek
megfelelõen a változásokkal érintett pedagógusok kinevezését,
illetõleg besorolását felül kell vizsgálniuk az intézményvezetõknek.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Ami jár, az jár!
Az iskolarendszerû szakképzésben részt vevõ
tanulók juttatásai
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Juhász József

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény, valamint ezek végrehajtási
rendeletei következtében nagymértékben megváltoztak a szakképzésben részt vevõ tanulók kedvezményei és juttatásai.
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1. A korábbi rendszer
A szakképzõ iskolákban tanulók tekintetében a legjelentõsebb változást az ösztöndíj (ösztöndíj-kiegészítés), illetõleg a
munkabérjuttatás kötelezettségének megszûnése jelentette.
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A hagyományos szakmunkásképzõ iskolával tanulói jogviszonyt
létesítõ tanulót, tehát a régi Munkaerõtartalékok Hivatala (MTH),
illetve Munkaügyi Minisztérium (MüM) intézetekbe járó tanulót
1949-tõl, a szakmunkásképzésben részt vevõ szakközépiskolai
tanulót, a technikusképzéssel közös alapozású szakmunkásképzésben részt vevõ tanulót, az egészségügyi szakiskolák és a speciális szakiskolák tanulóit a nyolcvanas évek közepétõl lehetett,
illetve kellett ösztöndíjban részesíteni.
Ezek a tanulók a teljes képzési idõben vagy annak egy részében ösztöndíjas szakmunkástanulónak minõsültek, s mint ilyeneknek, a társadalombiztosítási jogszabályok alapján a szakmunkásképzésben töltött tanulói jogviszonyuk szolgálati viszonynak (munkaviszonynak)
minõsült. Ezért van arra lehetõség, hogy a volt ipari tanulók, szakmunkástanulók nyugdíjba vonulva 2-3 éves tanulóidejükkel meghosszabbíthatják a tényleges munkaviszonyban eltöltött idejüket.
Ez a lehetõség ilyen módon és ilyen formában az ösztöndíjak
1994. szeptember 1-jei, felmenõ rendszerben történõ megszûnésével egyidejûleg megszûnt, utoljára tehát azok kaptak
ösztöndíjat, s azok tekinthetik tanulóidejüket szolgálati idõnek,
akik 1993. szeptember 1-jén kezdték meg tanulmányaikat a szakmunkásképzõ iskola elsõ évfolyamán.
Az iskolarendszerû szakképzésben részt vevõ tanuló juttatásokhoz és kedvezményekhez való jogát a Közoktatási törvény deklarálja:
„A szakképzésben részt vevõ tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat
és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezõje köteles biztosítani.”1

Az adható juttatásokat és kedvezményeket a Szakképzési törvény 41–48. §-ai, valamint a 9/1993. (XII. 30.) MüM–MKM együttes rendelet paragrafusai tartalmazzák.

1

11. § (3) bekezdés.
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2. A juttatásban, kedvezményben részesülõk köre,
az igénybevétel idõtartama
Amikor az iskolarendszerû szakképzésben részt vevõk kedvezményeirõl, juttatásairól beszélünk, csak a szakiskolák, szakközépiskolák szakképzõ évfolyamain szakmai elméleti és szakmai
gyakorlati képzésben részt vevõ, szakmai vizsgára készülõ tanulókra szabad gondolnunk. A fentebb említett jogszabályok hatálya tehát nem terjed ki a szakiskolák, szakközépiskolák általános
mûveltséget megalapozó, pályaorientációs, szakmai elõkészítõ és
szakmai orientációs ismereteket adó, érettségi vizsgára elõkészítõ
évfolyamaira.
A szakképzési törvény a kedvezmények és juttatások tekintetében megkülönbözteti
· a gyakorlati képzésben tanulószerzõdés alapján részt vevõ
tanulót, és
· azt a tanulót, aki nem tanulószerzõdés alapján vesz részt a
gyakorlati képzésben.

2.1 Tanulószerzõdéssel rendelkezõ tanuló juttatásai, kedvezményei
Oktatási szünet, pihenõidõ
A tanulót tanévenként (amely szeptember 1-jétõl augusztus 31-ig
tart) legalább harminc nap (19. életév alatt harmincöt nap) oktatási szünet, illetve a tanulmányokat befejezõ szakmai vizsga elõtt
a vizsgára történõ eredményes felkészülés céljára legalább tíz nap
felkészülési idõ illeti meg.
Az oktatási szünetet a gyakorlati képzést biztosító munkarendjéhez és az iskolai tanév rendjéhez igazodva, lehetõleg összefüggõen kell kiadni. A szakmai vizsgára történõ felkészülést biztosító
tíznapos felkészülési idõ kötelezõen egy alkalommal illeti meg
a tanulót, további alkalommal a gazdálkodó szervezet belátásától, szándékától függ ennek biztosítása.
Betegszabadság
A tanulószerzõdés alapján a tanulót betegsége idejére naptári
évenként – egyezõen a munkajogi szabályokkal – tíz nap betegszabadság illeti meg. A betegszabadság idejére a tanuló részére a
számára egyébként fizetett pénzbeli juttatások hetvenöt százaléka jár.
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Amennyiben a tanuló üzemi balesetet szenved vagy foglalkozási
betegség miatt nem tud részt venni a gyakorlati képzésben, a társadalombiztosítási jogszabályok alapján kell biztosítani számára
mindazt az ellátást, amely az ott dolgozókat egyébként megilleti.
Szülési szabadság
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A terhes és a szülõ tanulót a munkajogi szabályok szerint szülési
szabadság illeti meg. A terhes vagy szülõ tanuló a szakiskola
vagy szakközépiskola általános mûveltséget megalapozó vagy
szakképzési évfolyamain ugyanúgy folytathatja tanulmányait,
mint terhessége elõtt. Természetesen csak akkor tudja eredményesen befejezni tanulmányait, ha hiányzása nem lépi túl a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 20. § (6) bekezdésében, illetve a Szakképzési törvény 24. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mértéket.
Pénzbeli juttatás
A tanulószerzõdés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni.
A pénzbeli juttatás legkisebb havi összege a mindenkori
minimálbér tíz százaléka lehet.
A pontos összeget a tanulószerzõdésben kell meghatározni, ez az
összeg a képzés teljes idõtartamára, tehát az oktatási szünetek
idejére is jár a tanulónak.
A tanulót betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok
szerint táppénz illeti meg.

2.2 A tanulószerzõdéssel nem rendelkezõ tanulók juttatásai
A jogszabály egyetlen olyan juttatást ismert, amely csak a szakképzõ iskolával tanulószerzõdés nélkül tanulói jogviszonyt létesítõ tanulót illeti meg. Ez a juttatás a tanulót a szorgalmi idõ befejezését követõ összefüggõ szakmai gyakorlat idejére járó díjazás.
A díjazás tehát csak az összefüggõ szakmai gyakorlat idejére jár, havi összege legalább a minimálbér tíz százaléka,
pontos összege a gyakorlat ideje szerint arányosan növekszik vagy csökken.
A díjazás összegét a szakképzõ iskola vagy a gazdálkodó szervezet fizeti ki, mindig az, aki a gyakorlati képzést biztosítja.
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2.3 A szakképzésben részt vevõ valamennyi tanulót megilletõ juttatások és kedvezmények
Az alább következõ juttatások attól függetlenül megilletik az iskolarendszerû szakmai képzés szakképzõ évfolyamán tanulókat,
hogy akár tanulószerzõdéssel, akár tanulószerzõdés nélkül, szakképzõ iskolával kötött tanulói jogviszony alapján folytatják tanulmányaikat.
Kedvezményes étkeztetés
A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést kell biztosítani. Az étkezésrõl meleg – kivételesen indokolt esetben hideg – élelem biztosításával a gyakorlati képzést
szervezõ a helyileg szokásos módon köteles gondoskodni.
Eltérõ megállapodás hiányában a tanulóval tanulószerzõdést kötõ gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni az étkeztetésrõl, illetõleg viselni annak költségeit akkor is, ha
a kiegészítõ gyakorlati képzésére idõlegesen más gazdálkodó szervezetnél vagy szakképzõ iskolában kerül sor.
A tanuló a kedvezményes étkezést az illetékes szakképzõ iskola
tanmûhelyében foglalkoztatott tanulóra meghatározott élelmezési (ebéd) nyersanyagköltség ötven százalékának megfelelõ összegû – elõre befizetett – térítési díj ellenében veheti igénybe.
A tanulóval tanulószerzõdést kötõ gazdálkodó szervezet vagy
a képzést tanulószerzõdés nélkül biztosító gyakorlati képzést
szervezõ akkor mentesül a kedvezményes étkezés biztosításának
kötelezettsége alól, ha
· azt a tanuló nem kívánja igénybe venni, vagy
· a kedvezményes étkezési díjat elõre, idõben nem fizeti be.
A gyakorlati képzést szervezõ a tanulót részben vagy egészben
mentesítheti a térítési díj megfizetése alól.
Ha a gyakorlati képzést szervezõ a tanuló étkeztetését
sem meleg, sem hideg étel biztosításával nem tudja megoldani, köteles a tanuló étkezési költségeihez hozzájárulni.
A hozzájárulás naponkénti (étkezésenkénti) összege nem lehet
kevesebb az illetékes szakképzõ iskola tanmûhelyi tanulóira
meghatározott élelmezési (ebéd) nyersanyagköltség ötven százalékánál.
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Útiköltség-térítés
Útiköltség-térítés jár a tanulónak
· a lakóhelyérõl a tanulmányok alatti vizsgára,
· a szakmai vizsgára, illetõleg
· a beszámolóra és a vissza
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történõ utazás költségeihez, ha azok megszervezésére nem a
szakképzõ iskola székhelyén, illetõleg a tanuló állandó gyakorlati
képzési helyén kerül sor.
Az útiköltség-térítést – eltérõ megállapodás hiányában – a gyakorlati képzést szervezõ fizeti.
A gazdálkodó szervezet a fentieken túl megtérítheti a tanulónak
a gazdálkodó szervezet gyakorlati képzési helyére, illetve visszautazás költségeit is, ha az a helyi tömegközlekedési eszközökkel
nem érhetõ el.
A szakképzésben részt vevõ tanulónak is jár a diákigazolvány,
amely alapján kedvezményes utazásra jogosult. A gyakorlati képzést szervezõnek ezen költségek figyelembevételével kell megtéríteni az útiköltséget.
Egyéb juttatások
A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt tisztálkodási eszköz, továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védõeszköz, védõital illeti
meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetõleg munkafeltételek
között foglalkoztatott munkavállalót, közalkalmazottat, köztisztviselõt.
Ezekrõl a juttatásokról – a szakképzõ iskola és a gyakorlati képzést szervezõ közötti eltérõ megállapodás hiányában – a gyakorlati képzést szervezõ természetben gondoskodik.
A munkaruha kihordási ideje két év. A gyakorlati képzést szervezõ azonban a gyakorlati képzésben eltöltött napok arányát, a tanuló életkori sajátosságait, továbbá a munkával járó szennyezõdés
mértékét figyelembe véve a tanulószerzõdésben, a iskola szervezeti
és mûködési szabályzatában, illetõleg a szakképzõ iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodásban ennél rövidebb kihordási idõt is meghatározhat. A kihordási idõ letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül.
Ha a tanulói jogviszony a kihordási idõ letelte elõtt szûnik meg,
a tanuló a jó állapotban lévõ munkaruhát visszaadja, vagy ha
megtartja, köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni. A gyakorlati képzést szervezõ ettõl eltekinthet, ha a ta-
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nulói jogviszony a szakmai tanulmányok befejezése miatt szûnik
meg, és a tanuló a munkaruhát legalább egy évig használta.
A munkaruha tisztán tartása a tanuló kötelezettsége.
Napi háromszori – térítési díj nélküli – étkezés, szállás és
utazásiköltség-térítés illeti meg a tanulót, ha a gyakorlati
képzését a gyakorlati képzést szervezõ – átmenetileg –
a telephelyén kívül levõ munkahelyen szervezi meg.
Ezekrõl a juttatásokról a gyakorlati képzést szervezõ természetben köteles gondoskodni.
A gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért
eredménye, teljesítménye alapján
· jutalomban,
· prémiumban és más juttatásban, továbbá
· szociális támogatásban
részesítheti.
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Mint egy hitelkártya…
Az új diákigazolvány-rendszer

dr. Kis Norbert
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A régi, papír alapú diákigazolványok helyét 1999. március 1-jéig
fokozatosan új, mûanyag alapú biztonsági okmányok váltották fel
a köz- és a felsõoktatásban. Az okmánycseréhez szükséges új
gyártási, logisztikai és biztonsági rendszer kiépítése nem ment
zökkenõmentesen, döntõen emiatt a régi igazolványok 1999. júniusáig forgalomban voltak, a közlekedési társaságok pedig azokat
elfogadták az utazási kedvezmények igazolására. Napjainkban az
élet minden területén az új diákigazolványok vannak használatban. Az új rendszer a korábbinál összetettebb, emiatt az oktatási
intézmények és a diákok részérõl is nagyobb odafigyelést és tájékozottságot követel. Ehhez kíván hozzájárulni a következõ rövid
ismertetõ, amely igyekszik a problémákra, az iskolai szintû szabályozás szükségességére is felhívni a figyelmet.
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1. Az új diákigazolvány mint közokirat
A diákigazolvány közokirat, amelyet a kibocsátó hatóság (Oktatási Minisztérium) ügykörén belül, megszabott alakban állít ki, és
amelynek az a rendeltetése, hogy bizonyítsa meghatározott jogok, illetve tények fennállását, változását.
Tanúsítja
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· a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, és
· jogszabályban garantált vagy nem garantált kedvezményekre
való jogosultságot.
Kivételt jelent az a periódus, amikor a jogosult jogviszonya már
megszûnt, de az érvényességi idõ lejártáig használhatja az igazolványt. Kivétel továbbá az az eset, amikor a diákigazolványt a jogviszony szünetelése miatt, vagy a jogosult mulasztásából nem érvényesítették, ekkor ugyanis önmagában a fenti jogok fennállását
nem tanúsítja.
A jogszabály csak valódi és valós tartalmú közokirat kiállítását és használatát engedélyezi.
A diákigazolvány valódi, ha azt az Oktatási Minisztérium készítette, ellenkezõ esetben az igazolvány hamis. Valós tartalmú, ha
azon a kiállítás idején a valóságnak megfelelõ tények vannak feltüntetve, ellenkezõ esetben valótlan tartalmú.
A hamis diákigazolvány is lehet valós tartalmú, a valódi diákigazolvány pedig lehet valótlan tartalmú. Mindkét esetben jogellenes a diákigazolvány használata.
Elõfordulhat, hogy az adatok változása folytán utóbb, a használat során válik valótlan tartalmúvá az igazolvány.
Aki kedvezmények szerzése céljából a valótlan tartalmúvá
vált igazolványt használja a megszûnt jogok, tények bizonyítására, szabálysértést vagy bûncselekményt követ (csalás kísérlete vagy befejezett csalás).
Aki a kiadó intézményt – akár szándékosan, akár gondatlanságból – megtévesztve valótlan adatot, tényt közöl az igénylõlapon,
az elköveti a közokirat-hamisítás bûncselekményét, mert a diákigazolvány nem hamis ugyan, de tartalma valótlan.
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2. A diákigazolványra jogosultak és jogaik
2.1 A diákigazolványra jogosultak köre
· Aki magyarországi székhelyû általános iskola, szakmunkásképzõ iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú mûvészetoktatási intézmény vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény nappali, esti, levelezõ, illetve az egyéb
speciális munkarendben tanuló tanulója. Az iskolának természetesen a szükséges igazgatási (jegyzõi) mûködési engedéllyel
rendelkeznie kell. (Ennek ellenõrzése a kezelõ Állami Nyomda
és az Oktatási Minisztérium feladata.)
· A Felsõoktatásról szóló törvény mellékletében felsorolt (állami
vagy nem állami) egyetem vagy fõiskola nappali, esti, levelezõ
vagy távoktató tagozatán, akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben, fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben
részt vevõ hallgatója.
· Magyarországon vagy Magyarország határain kívül mûködõ, Magyarországon kívüli székhellyel rendelkezõ közoktatási, illetve
felsõoktatási intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló, illetve hallgató. (A külföldi székhelyû intézménynek a székhely szerinti jognak megfelelõ mûködési engedéllyel, illetve felsõoktatási intézmény esetén a helyi jog szerinti akkreditációval kell
rendelkeznie. A diákigazolvány kiadója, az Oktatási Minisztérium esetenként ellenõrzi az oktatási intézmény jogosultságát, és
az ellenõrzéshez szükséges igazolásokat a kérelmezõtõl bekéri.)
· A kormányközi vagy más oktatási együttmûködési megállapodás, illetve egyezmény alapján magyarországi közoktatási vagy
felsõoktatási intézményben tanuló hallgatók, részképzésben
részt vevõ hallgatók, valamint a Magyar Nyelvi Intézetben tanuló külföldi hallgatók.

2.2 A diákigazolványra jogosult alapvetõ jogai
· A jogosult számára a kiadó intézménynek biztosítania kell az
igénylõlap kitöltésének lehetõségét, és a diákigazolvány megrendelésével azt, hogy a jogosult a jogosultság ideje alatt használhassa a diákigazolványt. Ez azt jelenti, hogy az átlagosan
4-6 hetes gyártási idõszakot figyelembe véve kell a kiadó
(oktatási) intézménynek a szükséges lépéseket megtennie
ahhoz, hogy a jogosultság idején a jogosult már használhassa
igazolványát.
· A diákigazolvány a jogszabályban vagy jogszabályon kívül biztosított meghatározott jogokra és kedvezményekre való jogosult-
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ság igazolására használható. A diákigazolvány feletti szabad
használatnak és rendelkezésnek a közokiratokra vonatkozó jogszabályok szabnak korlátokat. (A Btk. bünteti a hamis közokirat készítését, illetve a közokirat tartalmának meghamisítását,
továbbá bünteti a hamis vagy hamisított közokirat felhasználását.1 Szintén bünteti azt, aki jogtalan haszonszerzés végett
mást megpróbál megtéveszteni például egy valótlan tartalmú
közokirattal.2) A használati jog a jogosultság megszûnésével
szintén megszûnik. A jogszabályban meghatározott idõpontig
(érvényesség lejárta) a jogosultat beszolgáltatási kötelezettség
terheli. A saját igazolvány megsemmisítéséhez, megrongálásához jogszabály nem fûz jogkövetkezményt, mások igazolványának megsemmisítése vagy jogtalan megszerzése a visszaélés
közokirattal bûncselekményét valósítja meg.3
· A diákigazolvánnyal kapcsolatos jogokhoz, illetve az igazolvány funkciójának kérdéséhez tartozik, hogy olyan biztonsági
okmányról van szó4, amely rendõri igazoltatás során a személyi igazolványhoz hasonlóan a személyazonosság igazolására
a Rendõrségi törvény szerint elfogadható („elfogadható minden
olyan okmány, amelybõl az igazoltatott kiléte hitelt érdemlõen
megállapítható”). Az igazoltatásra jogosult rendvédelmi szerveken (rendõrség, Vám- és Pénzügyõrség, Határõrség) kívül a jogosult nem kötelezhetõ a diákigazolvány felmutatására, mint
ahogy egyébként önmaga igazolására sem. A diákigazolvány
lefoglalására pedig (például jogosulatlan használat vagy érvénytelenség esetén sem) a fenti hatóságokon kívül más szervezetek (MÁV, BKV) nem jogosultak.

2.3 A diákigazolványra (állandó és ideiglenes) való jogosultság idõtartama
A diákigazolvány igénylésére és használatára való jogosultság a
tanulói, hallgatói jogviszony kezdetekor nyílik meg és annak az
érvényességi periódusnak a végén szûnik meg, amelyben a jogosultságot megalapozó diákjogviszony befejezõdött.

1
2
3
4

274. §
Csalás kísérlete; 318. §.
Btk. 277. § (2) bekezdés.
86/1996. Kormányrendelet.
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A jogosultság megnyílása
A közoktatásban a tanulói jogviszony az adott oktatási intézményben felvétellel vagy átvétellel keletkezik, a beiratkozás napján jön létre.
Intézményváltás esetén a jogviszony ugyan folyamatosan fennáll, az igazolványon azonban adatváltozás történik, ezért a jogosultnak új diákigazolványt kell igényelnie, mivel a korábbi – elavult – adattal már nem használható.
A felsõoktatásban a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. Természetesen ez nem akadálya annak, hogy a felvételt nyert
hallgató már a beiratkozás elõtt – az intézményen keresztül – igényelje a diákigazolványt, a kiadás feltétele azonban az, hogy
a hallgató beiratkozzon a kiadó intézménybe.
A Magyarországon vagy Magyarország határain kívül mûködõ,
Magyarországon kívüli székhellyel rendelkezõ oktatási intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló az oktatási intézménybe történõ beiratkozással szerez jogot a diákigazolványra.
A beiratkozás tényét az Oktatási Minisztériumnak az adott intézményben rendszeresített formanyomtatványon az intézmény ellenjegyzésével kell igazolni.
A kormányközi vagy más oktatási együttmûködési megállapodás,
illetve egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben
tanuló hallgatók az intézmény megfelelõ nyilvántartásába történõ
felvétellel (vendéghallgatók vagy ösztöndíjas hallgatók nyilvántartása) válnak jogosulttá. A Magyar Nyelvi Intézetben tanuló külföldi
hallgatók a beiratkozással szereznek jogot a diákigazolványra.
Jogosultság megszûnése
A jogosultság megszûnik annak az érvényességi periódusnak a végén, amelyben a jogosultságot megalapozó jogviszony1 befejezõdött.
A felsõoktatásban a hallgatói jogviszony
· a bizonyítvány, illetve az oklevél kiállításának, továbbá
· az elbocsátás, az intézménybõl való kizárás jogerõs kimondásának, illetve
· a hallgatói névsorból való törlésnek a napjáig tart.
1

Lásd a Közoktatási törvény 75. §-át.
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Ha a középfokú, illetve a felsõfokú tanulmányok befejezése (a jogviszony megszûnése) adott év júniusára-júliusára esik, akkor – a korábbi évek hagyományainak megfelelõen – a jogszabály ezekben az
esetekben megengedi, hogy a diákigazolványokhoz kapcsolódó
kedvezményeket a jogosult annak érvényességi idején belül
(azaz szeptember 30-ig) igénybe vegye. Ha a tanulmányok befejezése nem nyár elejére esik, úgy az érvényességi idõ lejárta felsõoktatási diákigazolvány esetén március 31-ére is eshet (feltéve, hogy
az õszi szemeszterre a hallgató beiratkozott).
A diákigazolvány igénylésére és használatára való jogosultság
idõtartama sajátosan alakul a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelése idején. A szünetelés alatt a kiadó intézmény (állandó és
ideiglenes) diákigazolványt nem ad ki (az nem igényelhetõ), a már
kiadott diákigazolvány a szünetelés idejére nem érvényesíthetõ.
A közoktatásban szünetel a jogviszony
· a tanulmányok engedélyezett megszakítása idején, továbbá
· ha a tanulót fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltották, valamint
· az állandó lakóhellyel rendelkezõ tanköteles tanuló külföldi tanulmányai ideje alatt, ha hazai iskolába már beiratkozott.
A felsõoktatásban szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató
a tanulmányok folytatásához szükséges beiratkozást határidõre
nem végezte el.

2.4 A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények
A tanulói jogviszony igazolása
Az érvényesített diákigazolvány az érvényesség ideje alatt igazolja az igazolványon megjelölt oktatási intézménnyel (intézményekkel) fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyt. Kivétel ez alól
a – már említett – jogviszony szünetelése, amikor a diákigazolványt a kiadó intézmény nem érvényesíti, ennek ellenére a diákigazolvány alkalmas a fennálló diákjogviszony szünetelésének
igazolására. A diákigazolvány felmutatásához kötõdõ kedvezményekre ebben az esetben a diák nem jogosult.
Jogszabályban meghatározott kulturális kedvezmény
A könyvtárkedvezmény az 1997/CXL. törvény a 16 éven aluliakat mentesíti a beiratkozási díj megfizetése alól. A 16 éven felüli
tanulók, illetve hallgatók könyvtárhasználati kedvezményének
garantált minimális mértékét e jegyzet lezárásának idején készülõ kormányrendelet határozza meg.
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Tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó
térítésekre és juttatásokra való jogosultságok
A Családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint járó iskoláztatási támogatást a tankötelesség fennállása,
a tanulói jogviszony1 és bizonyos esetekben a felsõoktatási hallgatói jogviszony2 alapozza meg. A fenti támogatásra való jogosultság igazolására azonban a diákigazolvány önmagában nem
elegendõ, formanyomtatványon3 kell az oktatási intézménynek
igazolnia a jogosultságot.
Az állam által nem garantált kedvezmények
A Diák-bónusz Közhasznú Társaság országszerte építi azt a kereskedelmi kedvezményhálózatot, amelynek keretében – különösen
a szolgáltató szektorban – gazdálkodó és civil szervezetek állandó
vagy idõszakos kedvezményeket nyújtanak a diákigazolvánnyal
rendelkezõ diákoknak. Kiépülõben van az idegenforgalmi szolgáltatások területén kedvezményt biztosító országos háló is.
A kedvezmények körérõl, mértékérõl az olvasó részletes felvilágosítást kaphat a http://www.diakbonusz.hu Internet oldalon.

3. A diákigazolvány típusai, fajtái és azok tartalma
3.1 Állandó diákigazolvány
A tulajdonképpeni diákigazolvány, amelyhez képest az ideiglenes
diákigazolvány fõszabály szerint csak az állandó igazolvány megrendelése esetén, rövid idõre, egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén adható ki.
Jellemzõi: ID1 méretû, mûanyag, fényképpel és sorszámmal
ellátott közokirat, amely B típusú biztonsági okmánynak minõsül. Az adatok, a fénykép, az aláírás lézergravírozással, az érvényesítõ hologramos matrica ragasztással kerül az igazolványra
a diákigazolványt gyártó Állami Nyomdában.
Fajtái:
· közoktatási diákigazolvány (színe: világosbarna és zöld)
· felsõoktatási diákigazolvány (kék és zöld)

1
2
3

9. § (1) b) pont.
13. § a) és b) pont.
Lásd a 223/98. (XII. 30.) Kormányrendelet mellékletét.
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További különbségek az adattartalomban, hogy a közoktatási, illetve a felsõoktatási diákigazolványon

B
3.13
8

· a nappali oktatás munkarendje szerint, illetve a nappali tagozaton tanulók esetén nap mintázatú piktogram,
· az esti oktatás munkarendje szerint, illetve esti tagozaton tanulók esetén hold mintázatú piktogram,
· a levelezõ oktatás munkarendje szerint, illetve a levelezõ tagozaton tanulók esetén boríték mintázatú piktogram található,
· az egyéb sajátos munkarend szerint, illetve távoktatási tagozaton tanulók esetén pedig speciális filmnyomatot találunk a piktogram nélküli kártyán, amely jelzi, hogy a kártya utazási kedvezményre nem jogosít.
A tagozatot (munkarendet) jelölõ piktogram az igénylõlapon jelzettnek megfelelõen kerül a diákigazolványra.
Az állandó diákigazolvány adattartalma
A diákigazolvány adattartalma a jogosult által az igénylõlapon
kézírással megjelölt adatoknak megfelelõen kerül gépi úton rögzítésre.
A diákigazolványon szereplõ adatok a következõk:
· tanuló neve, arcképe, születési helye és ideje
· lakcíme vagy tartózkodási helye
Számos utazási kedvezmény csak a lakhely vagy a tartózkodási
hely vonatkozásában vehetõ igénybe. A tanulónak az igénylõlap
kitöltésekor el kell döntenie, hogy az utazási szükségletek melyiknek a feltüntetését indokolják. A lakóhely jelölése esetén
a tartózkodási helyre (vagy helyrõl) utazáshoz kapcsolódó kedvezményre való jogot a diákigazolvány nem tanúsítja. Ugyanígy
fordítva, ha a tartózkodási helyet tartalmazza a diákigazolvány
a lakóhelyre (helyrõl) történõ utazásnál a kedvezményre való jogosultságot a diákigazolvány nem igazolja. Az ezzel kapcsolatos
kérdésekrõl bõvebben az utazási kedvezmények címû résznél
szólunk.
Külföldrõl érkezõ hallgatók esetében sok esetben sem a lakcím
(külföld), sem a tartózkodási hely nem megfelelõ, hiszen a csak
belföldön érvényes kedvezményt a határállomásról vagy repülõtérrõl stb. indulva veheti igénybe. Ebben az esetben ajánlott tartózkodási helyként azt az állomást feltüntetni, amelyen keresztül
Magyarországra érkezik, így a legkedvezõbb utazási kedvezmények belföldi utazásban igénybe vehetõk.

Iskolavezetés 1999. november

Az oktatási rendszer

· állampolgárság
· aláírás (cselekvõképtelen, korlátozottan cselekvõképes vagy
írni még nem tudó tanulók esetében törvényes képviselõjük ír
alá)
· azon oktatási intézmény(ek) neve (és címe), amelyekkel a tanuló tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, vagy ahol tanulói, hallgatói jogviszonyából eredõ tanulmányi kötelezettségének tesz
eleget
Ha a tanuló több intézménnyel áll jogviszonyban, akkor jogosult
mindegyik intézmény nevének és székhelyének jelölésére. Ha az
oktatás, képzés, konzultáció, vizsga helyszíne az intézmény székhelyén kívül van – kötetlen sorrendben –, ezeket is jogosult jelöltetni az igazolványon a székhelyen kívül esõ intézmény nevének
jelölésével. Az elsõ helyen jelölt intézmény a diákigazolványt kiadó intézmény.
A kiállítás napjától (hónapjelölés esetén adott hó 31-étõl)
számított négy év elteltével a közoktatásban a kiadó intézmény új diákigazolványt ad ki, a régit pedig bevonja.
A 2. fejezetben említett, nem magyar intézmény által felvett magyar állampolgárságú tanuló, hallgató esetén a „külföldi intézményben tanul” egységes jelölést tartalmazza a diákigazolvány,
tehát az intézmény nevét nem.
2000. január 1-jei hatállyal csaknem valamennyi felsõoktatási intézmény neve megváltozik attól függõen, hogy melyik intézményi integráció
tagjaként folytatja mûködését. Tekintve, hogy az új intézmények új néven, de jogutódjai lesznek a diákigazolványon szereplõ intézménynek,
a diákigazolvány adattartalma nem szorul módosításra. Problémák abban az esetben lesznek, ha az intézményi egyesüléssel az intézmény
székhelye is megváltozik, hiszen az új székhelyet a diákigazolvány nem
jelzi. Ezekre az esetekre az Oktatási Minisztérium idõben megfelelõ
megoldást fog kínálni.

· a tagozat, illetve – a közoktatásban – munkarend megjelölése
(piktogramm)
A tagozat, munkarend jelölésnek minden esetben az elsõ helyen
jelölt oktatási intézményre (a tanulói jogviszonyt igazoló intézmény) kell vonatkoznia. A további intézményben folytatott eltérõ
munkarendet/tagozatot a diákigazolványon piktogramon nem
lehet feltüntetni, még abban az esetben sem, ha az kedvezõbb
utazási kedvezményeket biztosítana a jogosultnak.
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· a kiállítás napja: a diákigazolvány legyártásának idõpontja,
amelyet a kezelõ Állami Nyomda jelöl a diákigazolványon
· érvényesítõ (hologramos) matrica, amelyet fel kell ragasztani1
· 10 számjegyû diákigazolvány sorszám, amely a diákigazolvány
cseréjekor változik
· a felsõoktatási diákigazolvány többcélú felhasználására alkalmas elektronikus adathordozó egységet (adatchip) is tartalmaz
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Az ezen a kártyán található adatchip olyan memóriaegység, amely több,
egymástól elkülönítve tárolható és kezelhetõ adathalmaz felvételére alkalmas. Az adatfelvitelt és a chip hasznosítását lehetõvé tevõ terminálok kialakításában még csak a kezdeti lépések történtek meg. Döntõen a felsõoktatási intézmények és a magánszektor érdekelt vállalkozásainak (bank,
szórakozóhelyek) aktivitására van szükség a kártyába épített miniszámítógép adta elõnyök kiaknázásához. A használathoz szükséges terminálok kiépítése, a szoftverek kidolgozása az Oktatási Minisztériummal erre a projektre szerzõdött CompuWorx Kft. közremûködésével történik.
A mikrochip jól hasznosítható beléptetõ rendszerek kialakítására, intézmények bejáratára, ajtóira elhelyezett zárok nyitása a kártyán tárolt magas védettségû elektronikus kulcsok segítségével fog történni. A beléptetõ
terminál egyidejûleg regisztrálhatja a be- és kilépéseket, illetve a benntartózkodásokat.
A mikrochip alkalmas a tanulmányi nyilvántartási adattároló, érvényesítõ és az azonosító feladatainak átvételére, a kártyaadatok és a törzsadatok nyilvántartására, a beiratkozás tényének tárolására, az érdemjegyek és kreditértékek kurzuskódonként történõ nyilvántartására.
A jövõben a hallgatók a mikrochip segítségével nyilvános számítógépes
munkaállomásokon férhetnek hozzá tanulmányi adataikhoz.
A mikrochip készpénz-helyettesítõ funkciót is hordoz azáltal, hogy memóriájában „rekeszekben” (pénztárcában) elektronikus pénzegységek
helyezhetõk el. A pénzegységek átemelése a bankszámláról banki terminálokon történhet. A pénzegységek különbözõ funkciójú elszigetelt tárcákban helyezhetõk el, és csak meghatározott helyek termináljain használhatók (például étterem vagy jegyzetbolt).
A chipkártya biztonságosabb pénztárolást biztosít, mivel használata során csak PIN-kód segítségével lehet hozzájutni a tárolt összeghez.

1

Lásd az érvényesítésrõl és a diákigazolvány érvényességérõl szóló VIII. fejezetet.
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3.2 Ideiglenes diákigazolvány
Az állandó diákigazolványra jogosult tanuló, illetve hallgató a jogszabályban meghatározott külön feltételek esetén a diákigazolványra való jogosultság idõtartama alatt jogosult ideiglenes diákigazolványra.
Az igénylés feltételei:
· A tanulói, hallgatói jogviszony kezdetekor a megrendelt állandó diákigazolvány kiadásáig, továbbá a jogosultság fennállása
alatt, ha a diákigazolvány elveszett, megsemmisült, megrongálódott, illetve az adatok változásakor (az intézményváltozást is
beleértve), valamint a közoktatási diákigazolvány esetén a kiállítás napjától négy év elteltével a jogosultnak új állandó diákigazolványt kell rendelnie. Ha az új, állandó igazolványt megrendelte, jogosulttá válik ideiglenes diákigazolvány igénylésére
is. Rongálódás, adatváltozás, illetve a 4 év elteltével az igényelt
ideiglenes diákigazolvány kiadásával egyidejûleg a korábbi állandó diákigazolványt a kiadó intézménynek be kell vonnia.
(A tanulói, hallgatói jogviszony szünetelése idején a kiadó intézmény – az állandó igazolványhoz hasonlóan – ideiglenes diákigazolványt sem adhat ki.)
· Állandó diákigazolvány megrendelése nélkül is igényelhetõ ideiglenes diákigazolvány,
— ha az állandó diákigazolvány nem tartalmazza az oktatási,
illetve a gyakorlati képzés tényleges helyszínét, az utazási
viszonylat igazolására, illetve
— ha a közoktatási, illetve a felsõoktatási törvény hatálya alá
tartozó magyarországi székhelyû köz- és felsõoktatási intézmény nem magyar állampolgárságú tanulója 12 hónapnál rövidebb idõtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait.
Az ideiglenes diákigazolványra való jogosultság fennállásának
megállapításánál az állandó diákigazolványra való jogosultság és
a jogszabályi feltételek fennállása a kiindulópont. Ez azt jelenti,
hogy a tanulói, illetve hallgatói jogviszony megszûnése után is
március 31-ig, illetve szeptember 30-ig – az érvényességi periódus végéig – igényelhetõ ideiglenes diákigazolvány.
Az ideiglenes diákigazolvány két részbõl áll:
· Elsõ része egy ID1 méretû (bankkártya méretû), világosbarna
és zöld színárnyalatú mûanyag kártya, amely B kategóriás biztonsági okmány. Funkciója: a kiadó oktatási intézmény azonosítása. A jogosult 45 napra, visszaadási kötelezettséggel, használatra kapja.
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· Kiegészítõ lap (személyi lap), egyedileg sorszámozott papír alapú lap, amelynek funkciója a jogosult azonosítása. A személyi
lap a kiállítástól 45 napig használható, ezt követõen a kiadó intézmény bevonja és megsemmisíti.
Az ideiglenes diákigazolvány adattartalma
Az ideiglenes mûanyag kártya tartalmazza
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·
·
·
·

a kiállítás dátumát,
az „ideiglenes használatra” feliratot,
10 számjegyû sorszámot vonalkóddal,
az oktatási intézmény(ek) nevét és címét

Az adatok a kezelõnél gépi úton (gravírozással) kerülnek rögzítésre.
A személyi lap tartalmazza
· a fényképet (ragasztással),
· a tanuló nevét, születési helyét, idejét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, állampolgárságát, aláírását,
· azon oktatási intézmény(ek) nevét és címét, amelyekkel a tanuló tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, vagy ahol tanulói,
hallgatói jogviszonyából eredõ tanulmányi kötelezettségének
tesz eleget,
· a tagozat, illetve a munkarend megjelölését,
· a kiállítás napját,
· érvényesítõ (hologramos) matricát.
Az adatokat a kiadó intézmény gép- vagy kézírással rögzíti.
Az ideiglenes diákigazolvány igénylése és megrendelése
Az ideiglenes diákigazolvány megrendeléséhez szükséges igénylõlapot a kiadó intézmény minden év március 31-ig az állandó diákigazolvány igénylõlappal együtt kapja meg postai úton a kezelõtõl.
Az igénylõlapot a kiadó intézmény tölti ki, jelezve az igényelt darabszámot (mûanyag kártya és személyi lap), illetve jelöli a mûanyag kártyán szereplõ adatokat, amelyek
a kezelõnél gravírozással kerülnek az igazolványra.
Az igénylõlapon a kiadó intézmény a megfelelõ rovatba beírja
· az intézmény nevét és címét,
· az ideiglenes mûanyag kártya igényelt darabszámát,
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· a személyi lap igényelt darabszámát,
· a kiállítás napját és az intézmény cégszerû aláírását.
Év közben felmerülõ igény esetén a kiadó intézmény ideiglenes
mûanyag kártyát és/vagy személyi lapokat korlátlan számban
rendelhet a kezelõ Állami Nyomdától.
A kezelõtõl hibásan érkezõ hibásan érkezõ igazolványokkal kapcsolatos eljárás szabályai azonosak a hibás állandó diákigazolványok esetén követendõ, a késõbbiekben ismerteteendõ eljárással.
Az ideiglenes diákigazolvány kiadása, érvényessége
és bevonása
Az ideiglenes diákigazolvány kiadásakor a tanuló, illetve a hallgató az intézmény által meghatározott módon (például csekk leadásával) 70 + 70 Ft-ot (mûanyag kártya és személyi lap ára) fizet,
ezen felül az intézmény legfeljebb 140 Ft eljárási költséget számíthat fel. Az ideiglenes mûanyag kártya elvesztése, megrongálódása esetén a kiadó intézmény legfeljebb 70 Ft díjat kérhet a pótlás költségeként.
A kiadó intézmény a visszakapott mûanyag kártyát újabb
jogosultak számára korlátlan alkalommal kiadhatja.
Az ideiglenes diákigazolvány érvényességének feltételei:
· Az ideiglenes mûanyag kártya és a személyi lap csak együttesen használható.
· Az érvényesítést a hologramos érvényesítõ matricának a személyi lapra történõ felragasztásával a kiadó intézmény végzi az
igazolvány kiadásakor.
· A kiállított és érvényesített ideiglenes diákigazolvány (mindkét
része) a megrendelt állandó diákigazolvány kiadásáig, de legfeljebb a személyi lap kiállításától 45 napig használható. (A meghosszabbítás technikai feltételeit késõbb fogjuk ismertetni.)
A megrendelt állandó diákigazolvány kiadásakor a kiadó intézmény az ideiglenes diákigazolvány mindkét részét bevonja. Legkésõbb negyvenöt nap elteltével a jogosult az ideiglenes diákigazolványt már nem jogosult és nem is tudja felhasználni. A jogszabály
szerint az igazolvány mindkét részét be kell szolgáltatnia a kiadó intézmény számára. Ha azonban a jogszabály szerint az érvényesség meghosszabbítható (például ha a megrendelt állandó diákigazolvány a kezelõnek vagy a kiadó intézménynek felróható
okból nem kerül kiadásra 45 napon belül a megrendeléstõl számítva). Ebben az esetben a kiadó intézmény csak a személyi
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lapot vonja be és újat ad ki, de a mûanyag kártya a jogosultnál marad. Az új személyi lap díja 70 Ft, de eljárási költséget nem
számíthat fel a kiadó intézmény.

4. A diákigazolvány beszerzése, érvényesítése és
bevonása
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4.1 A diákigazolvány igénylése, megrendelése és kiadása
Az (állandó és az ideiglenes) diákigazolvány kibocsátója az Oktatási Minisztérium, a diákigazolvány kezelõje az Állami Nyomda.
Az (állandó és az ideiglenes) diákigazolványt kiadó intézmény
a diákigazolványon elsõ helyen megjelölt oktatási intézmény.
E fõszabály alól kivételt a Magyarországon vagy Magyarország
határain kívül mûködõ, Magyarországon kívüli székhellyel rendelkezõ közoktatási, illetve felsõoktatási intézményben tanuló
magyar állampolgárságú tanuló, illetve hallgató diákigazolványa
jelent. Ebben az esetben a kiadó intézmény az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Osztálya.
A kiadó intézmény feladatai
A diákigazolvány megrendelése
Az állandó diákigazolvány megrendelése
A diákigazolványt kizárólag a kiadó intézmény rendelheti meg
a kezelõtõl, azaz a jogosult közvetlenül, egyéni megrendelés útján nem juthat igazolványhoz.
Az Állami Nyomda minden év március 31-ig a diákigazolványt kiadó intézménynek postai úton – saját költségén – eljuttatja az állandó diákigazolvány igénylõlapokat, valamint egy kétpéldányos
csomagot az ideiglenes diákigazolvány igénylõlapból és a diákigazolvány sorszám szerinti átadás-átvételét lehetõvé tevõ visszaigazoló lapból. Az állandó diákigazolványra vonatkozó igénylõlapok
száma az adott évben várható tanulói, illetve hallgatói létszámváltozás mértékéhez igazodik, azt megközelítõleg 10%-kal meghaladja. A fel nem használt igénylõlapokat év közben történõ megrendelések során lehet felhasználni.
A kiadó intézmény az igénylõlapokat sorszám szerint köteles nyilvántartani és a másodpéldányokat megõrizni (lásd a
„kiadó intézmény nyilvántartásáról” szóló részt).
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Az év közben felmerült további igények esetén a kiadó intézmény
levélben vagy más – nem formalizált – módon megrendelheti az
újabb igénylõlapokat, amelyeket az Állami Nyomda haladéktalanul postai úton megküld.
A kézbesített nyomtatványok sorszámmal vannak ellátva, és a
biztonsági okmányokról szóló jogszabály szerint azokat zárt
rendszerû, a szigorú elszámolást lehetõvé tevõ szervezeti
rendszerben kell kezelni. Ezért a nyomtatványok átvételét követõ három munkanapon belül a „visszaigazoló lapon” sorszám
szerint kell – cégszerû aláírással – igazolni a nyomtatványok átvételét és az igazolást postai úton vissza kell küldeni az Állami
Nyomdának.
Az állandó diákigazolvány igénylõlapot a jogosult diák tölti ki.
Tanévkezdéskor
Az újonnan az intézménybe felvett tanulók, hallgatók esetén a kiadó intézménynek a jogszabályból következõ általános gondossági
kötelességébõl adódóan mindent meg kell tennie, hogy a beiratkozás után a jogosult haladéktalanul hozzájuthasson a diákigazolványhoz. A diákigazolvány elõállításának idõtartama 4-6 hét. Ha
a tanuló, illetve hallgató tanulmányait megszakítás nélkül folytatva nyer felvételt az oktatási intézménybe, ebben az esetben korábbi diákigazolványa szeptember 30-ig használható. Nehezebb a
helyzet, ha a jogosult tanulmányainak megszakítása után nyer
felvételt egy új intézménybe, mivel már szeptember 1-2. hetében
szükséges lehet a diákigazolvány kézhez vétele.
Jogszabály nem ad részletes eljárási szabályokat az igénylõlapok
kitöltetéséhez és a megrendeléshez. A köz- és felsõoktatási törvény azonban a tanuló, hallgató számára jogot biztosít a diákigazolványra a jogviszony fennállásától, azaz a beiratkozástól (szeptember 1-2. hete).
E jog biztosítása végett célszerû, hogy a kiadó intézmény – gondossági kötelességének eleget téve – a következõ módon járjon el:
· A felvett tanulóhoz, hallgatóhoz július-augusztus folyamán
postai vagy egyéb úton eljuttatja az igénylõlapot.
· A jogosult az igénylõlapot kitölti, a megfelelõ rovatban – ha volt
– az elõzõ állandó diákigazolványának a sorszámát is feltünteti. (Ha a diákigazolvány elveszett, akkor az intézmény által vezetett diákigazolvány-nyilvántartásból is megtudható a korábbi sorszám.)
· A kitöltött igénylõlapot rövid határidõvel a jogosultnak vissza
kell juttatnia a kiadó intézménybe. Célszerû postafordultával
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visszakérni az igénylõlapot és az ennek elmulasztásával járó
következményeket is ismertetni. A kitöltött igénylõlap adatait
az intézmény a saját nyilvántartásával egybevetve ellenõrzi és
azt cégszerûen ellenjegyzi.
A kiadó intézmény a határidõre visszajuttatott igénylõlapok
elsõ példányát egy összesítõ megrendelõ lappal postai úton eljuttatja a kezelõhöz. A határidõn túl érkezett igénylõlapokat
egy következõ turnusban juttatja el a kezelõhöz. Az igénylõlap másodpéldányát a kiadó intézmény köteles irattárába
helyezni és megõrizni.
A jogszabály szerint az oktatási intézménynek „a kitöltés helyességét” is szavatolnia kell. Ez azt jelenti, hogy a formai korrektséget és az oktatási intézmény(ek) megjelölésének
pontosságát, valamint a diákjogviszony fennállását az oktatási intézmény ellenõrzi. A kiadó oktatási intézmény azonban nem visel felelõsséget az igénylõlapon megadott egyéb
adatokkal kapcsolatban, továbbá az adattartalom sértetlenségéért felelõsséget csak az igénylõlapoknak a kezelõhöz történõ
eljuttatásáig visel.
Az igénylõlapot a jogosult – ha 14. életévét nem töltötte be, akkor törvényes képviselõje – aláírja.
A kezelõ 4-6. hét alatt az igénylõlap adatai alapján elõállítja az igazolványt. Jogszabály a kezelõ számára határidõt nem állapít meg.
Gyártási határidõt az Oktatási Minisztérium és a kezelõ közötti
szerzõdés állapít meg, a határidõ elmulasztása esetén az OM kötbérköveteléssel szankcionálhatja az ésszerû gyártási idõ túllépését.
Az elkészült diákigazolványt a kezelõ a kiadó intézmény költségén
utánvétellel postai úton juttatja el a kiadó intézményhez. (Az
1998–99-es tanévben sajnos gyakran elõfordult, hogy a kezelõ kisebb tételekben, több csomagban juttatta el az új igazolványokat
a kiadó intézménybe – jelentõs postaköltségeket terhelve ezáltal az
intézményekre. Ennek okai a gyártási folyamat kezdeti technikai
nehézségei voltak, valamint magyarázta ezt az adott intézménybõl
több részletben érkezõ megrendelések okozta viszonylagos rendezetlenség. Az 1999–2000-es tanévtõl az igazolványok szállítása
nagy valószínûséggel már nagy blokkokban fog történni, csökkentve ezáltal a kiadó intézmény számára a postaköltségeket.) A kezelõt
jogszabály nem kötelezi arra, hogy az egyes diákigazolvány szállítmányokat raktározza és a telephelyen adja át a jelentkezõ intézménynek. Ezt a megoldást a kezelõ Állami Nyomda ez idáig nem támogatta, amennyiben azonban költséghatékonysági szempontból
indokolt, az Oktatási Minisztérium és a kezelõ közötti megállapodás
az 1999–2000. tanévben biztosítani fogja a telephelyen történõ átvétel lehetõségét.
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· A diákigazolvány-csomagban a kezelõ a diákigazolvány sorszám szerinti átvételét visszaigazoló lapot is mellékeli. Ennek
elsõ példányát a kiadó intézmény az átvételt követõ három
munkanapon belül cégszerû aláírással postai úton visszaküldi
a kezelõnek. A másodpéldányt a kiadó intézmény irattárában
kell megõrizni.
Hiba a kezelõtõl érkezett diákigazolványon
Elõfordulhat, hogy a diákigazolványon hibás adat szerepel. Hibás a diákigazolványon szereplõ adat, amennyiben az nem egyezik az igénylõlapon feltüntetett adatokkal. A kezelõnek felróható
okból keletkezett hiba esetén, a diákigazolványt a kiadó intézmény utánvétellel visszaküldi a kezelõnek, aki saját költségén
biztosítja a hibátlan diákigazolványt és – szintén saját költségén
– gondoskodik a kiadó intézménybe történõ eljuttatásról.
A hibásan kitöltött diákigazolvány igénylõlap alapján elõállított
diákigazolvány cseréjének költségei – ideértve a postaköltséget is
– a jogosultat (tanulót, hallgatót) terhelik. Ideiglenes diákigazolvány esetén az igénylõlap kitöltõje a kiadó intézmény, így a következmények is az intézményt terhelik.
A jogszabály azonban minden vitás esetben a kezelõ felróható magatartását vélelmezi, amely vélelmet a kezelõ azzal dönthet meg,
hogy birtokában lévõ igénylõlap elsõ példányával bizonyítja, hogy
a diákigazolvány az igénylõlapnak megfelelõen lett elõállítva. A kiadó intézmény ellenkezõ bizonyítékot az igénylõlap másodpéldányának bemutatásával, a kitöltés korrektségének bizonyításával
szolgáltathat. Ha a kiadó és a kezelõ között nincs egyetértés
a vétkesség kérdésében, a kiadó intézmény és a kezelõ felelõsei közötti egyeztetés során kell a feleknek megegyezniük.
A kezelõnek felróható hiba miatt a jogosult rákényszerülhet ideiglenes diákigazolvány igénylésére, ami az eljárási díjjal együtt
pénzbe kerül. Ebben az esetben a kezelõ vétkességébõl eredõen
a jogosultat ért kárt a kiadó intézmény számla benyújtásával érvényesítheti. Ezzel egyidejûleg az ideiglenes diákigazolványt
költség- és térítésidíj-mentesen kell a jogosultnak kiadni.
Jogszabály a kezelõ vétkesen történõ károkozásának esetére eljárási szabályokat nem állapít meg.
Az állandó diákigazolvány kiadása
A kiadó intézmény a diákigazolványt a tanulónak, illetve a hallgatónak köteles átadni, illetve ajánlott küldeményben postai úton
elküldeni.
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A kiadásra jogszabály határidõt nem rendel, az intézmények általános gondossági kötelezettsége alapján azonban
a kiadásnak haladéktalanul meg kell történnie.
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A diákigazolvány átvételét a tanuló, illetve a hallgató – kiskorú
esetén annak törvényes képviselõje – a kiadó intézményben erre
a célra rendszeresített nyomtatványon aláírásával igazolja. Célszerû, ha az intézmény az átvétel visszautasítására, illetve
a diákigazolványról történõ lemondásra is nyomtatványt
rendszeresít. A diákigazolvány kiadásának nem feltétele az igazolvány aláírása. Postai úton történõ kézbesítés esetén az ajánlott küldemény átvételekor a jogosult az átvételt a postakönyv
aláírásával igazolja, így külön nyomtatvány aláírása nem szükséges, az átvétel szükség esetén a postakönyvvel dokumentálható.
A kiadó intézmény nyilvántartási és szabályozási feladatai
A kiadó intézmény sorszám szerint nyilvántartást vezet
·
·
·
·

az átvett és a kiadott diákigazolványokról,
az irattárban õrzött diákigazolványokról,
a diákigazolvány igénylõlap másodpéldányáról,
a megmaradt érvényesítõ matricákról, az érvényesítõ matrica
és a diákigazolvány átvételét igazoló visszaigazoló lap másodpéldányáról,
· a fel nem használt, illetve a rontott igénylõlapokról és az ideiglenes személyi lapokról.
A nyilvántartási és õrzési kötelezettség szigorodásának és
bonyolódásának oka, hogy a jogszabály szerint az állandó
és az ideiglenes diákigazolványt, az érvényesítõ matricát
és a diákigazolvány igénylõlapot zárt rendszerû, a szigorú
elszámolást lehetõvé tevõ technológiai, szervezeti rendszerben kell kezelni.
Jogszabály nem határozza meg minden esetben, melyek a nyilvántartandó adatok és tények – a jogszabály szerint a kiadó intézmény a diákigazolvánnyal kapcsolatos egyes adatokról és tényekrõl nyilvántartást vezet –, a kiadó intézmény jogszabályi
feladataiból azonban ezek egyértelmûen következnek.
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Önkontroll!
Mit kell nyilvántartani?
o a kiadott diákigazolvány sorszámát (célszerû a hallgatói,
tanulói nyilvántartáshoz csatoltan regisztrálni a sorszámot)
o az érvényesítés (jogszabály), illetve a bevonás tényét (tekintve, hogy a beszolgáltatási kötelezettség alá esõ, de be
nem szolgáltatott diákigazolványok sorszámát a kiadó intézmény átadja az Oktatási Minisztériumnak)
o a sorszámozott nyomtatványokat

Az õrzött nyomtatványokat, az ezekrõl szóló nyilvántartást a tanulói, illetve a hallgatói jogviszony megszûnésekor a kiadó intézmény megsemmisíti. A diákigazolvánnyal kapcsolatos adatok
nyilvántartásának célja is megszûnik a jogviszony megszûnésével, így – bár a jogszabály errõl kifejezetten nem rendelkezik –
a fenti adatokat is törölni kell a nyilvántartásból.
A jogszabály szerint a kiadó intézményben szabályzatot
kell készíteni a nyomtatványok (igénylõlapok, visszaigazoló lapok, nyilvántartó lap) és a diákigazolványok, valamint az érvényesítõ matricák átvételérõl és az utóbbiak
kiadásáról.
A jogszabály minimumszabályként már rögzíti, hogy az átvételt
minden esetben a mellékelt visszaigazoló lapon kell (igénylõlap és
diákigazolvány esetén sorszám szerint) regisztrálni és a visszaigazoló lap elsõ példányát ellenjegyezve vissza kell küldeni a kezelõhöz. Az átvételt a szabályzatban meghatározott felelõs felügyelete és ellenjegyzése mellett kell végrehajtani. A sorszám
szerinti átvétel szükségszerûen együtt jár a csomag felbontásával,
ennek azonban csak a postai átvételtõl számított 1-3 napon belül
kell megtörténnie.
A szabályzatnak biztosítania kell a nyomtatványok, a diákigazolványok és a matricák biztonságos tárolását. A szabályzat határozza meg az érvényesítés forgatókönyvét, a diákigazolvány
(állandó és ideiglenes) megrendelésének, kiadásának és bevonásának menetét. A térítési díj befizetésének módját (például
csekk) a jogszabályi határidõk keretei között a kiadó intézménynek kell meghatároznia.
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Célszerû továbbá rendelkezni
·
·
·
·
·
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a nyilvántartás módjáról és a felelõs személyérõl,
a térítési díj tárolásáról és a kezelõnek történõ átutalásáról,
az ideiglenes diákigazolvány személyi lap kitöltésének módjáról,
az eljárási díj összegérõl, a befizetés módjáról,
az utazáshoz szükséges „külön igazolás” tartalmáról, kiadásának feltételeirõl és módjáról,
· a hibaellenõrzés (igénylõlap) és a kezelõvel szembeni reklamáció és igényérvényesítés módjáról,
· postai küldemények elküldésének és átvételének módjáról,
· a kezelõ és a kibocsátó nyilvántartása számára történõ adatszolgáltatás módjáról, menetérõl.
A szabályzatban ki kell jelölni azt a személyt (személyeket), aki (akik) felelõs(ek) azért, hogy a diákigazolvány
olyan személy részére kerüljön kiadásra, aki arra jogosult.

Ez minimálisan azt jelenti, hogy – noha a jogszabály lehetõvé teszi a postai úton történõ kiadást – a felelõsnek a kiadáskor ellenõriznie kell a következõket:
· a diákigazolványon feltüntetett adatok azonosak-e az átvevõ
személyi okmányaival (14 év felett) igazolt adatokkal és
· megfelelnek-e az iskolai nyilvántartásnak.
Tizennégy éven aluli tanulóknál a személyazonosítás az iskolai
nyilvántartás alapján történik. Az átvételkor a jogosult az okmány átvételét aláírásával igazolja. A nyomtatványt a szabályzatnak megfelelõen kell tárolni. Tizennégy év alatti tanulónál az átvételt igazoló aláírást a törvényes képviselõ az iskolán kívül is
teljesítheti.
A szabályzatban ki kell jelölni a diákigazolvány-nyilvántartást
meghatározott idõközönként ellenõrzõ személyt is.
A biztonsági okmányokról szóló kormányrendelet a biztonsági okmány adminisztratív védelmével kapcsolatos feladatok meghatározását a kibocsátó miniszter feladatává teszi. A kibocsátónak
emiatt különleges ellenõrzési kötelezettsége és felelõssége van.
Ezért a jogszabály
· közoktatási intézmények esetén a fenntartó (például önkormányzat, egyház),
· felsõoktatási intézmény esetén az oktatási miniszter
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feladatául határozza meg a nyomtatványok, a diákigazolványok
õrzésének és a nyilvántartás kezelésének az ellenõrzését.
Szabálytalanság gyanúja esetére a jogszabály a fenntartó és
a miniszter számára intézkedési kötelezettséget állapít meg.
Eszerint
· a nyilvántartási rendszer (szabályzat) felülvizsgálatára és
· új felelõs személy kinevezésére
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kell felhívni az intézményt.
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A kezelõ nyilvántartása
A kezelõ nyilvántartása a diákigazolvány gyártásához szükséges
adatokat tartalmazza:
· a kiadó intézménynek átadott és a visszaküldött igénylõlapok
sorszámát
· a kiadó intézménynek átadott diákigazolványok darabszámát
és sorszámát
· a kiadó intézménynek átadott érvényesítõ matricák darabszámát
· az állandó diákigazolványon, illetve az ideiglenes mûanyag
kártyán szereplõ adatokat
A kezelõ a diákigazolványon szereplõ adatokat – tulajdonképpen
a kibocsátó, azaz az Oktatási Minisztérium helyett és nevében –
a tanulói, hallgatói jogviszony megszûnéséig kezeli, számítógépes adatbázisban tárolja. A jogviszony megszûnésérõl a kiadó
(oktatási) intézmény az erre rendszeresített adatlapon, elsõsorban a sorszám megjelölésével értesíti a kezelõt. A kezelõ a jogviszony megszûnése után törli, illetve megsemmisíti az adatokat
oly módon, hogy azok helyreállítása lehetetlenné váljon.
A kibocsátó (Oktatási Minisztérium) nyilvántartása
A nyilvántartás tartalmazza
· az állandó diákigazolvány által tartalmazott adatokat (az arckép és az aláírás kivételével),
· az állandó diákigazolvány sorszámát.
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A minisztérium által vezetett nyilvántartás adatbázisa egyszerû,
statisztikai jellegû felméréseket tesz lehetõvé például arról, hogy
· a köz- és felsõoktatásban hány diákigazolvánnyal rendelkezõ
tanuló van,
· milyen az állampolgárság, életkor és képzési forma szerinti
megoszlás,
· milyen a földrajzi (megyék, települések) és intézményi megoszlás.
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Térítési díj
A jogszabály a térítési díj és a fizetés rendszerére a következõ szabályokat tartalmazza.
A jogosult a diákigazolvány kiadásakor fizeti ki a diákigazolvány térítési díját (közoktatási igazolvány: 280 Ft, felsõoktatási 1180 Ft) és
az eljárási költséget (maximum 140 Ft).
A jogosult által a térítési díjnak a kiadó intézmény számára történõ fizetés módját a kiadó intézmény szabályozza: történhet a diákigazolvány kiadásának idõpontjában és helyszínén készpénzben,
csekk befizetésével az iskola számlájára, de egyéb módokon is.
A diákigazolvány térítési díját a kiadó intézmény a jogszabály szerint köteles a megrendeléstõl számított 15 napon belül átutalni a kezelõ számára (noha a jogszabály itt egy helyütt
a kibocsátót említi, a kezelõ és a kibocsátó közötti szerzõdés szerint azonban a térítési díjat a kezelõ veszi át, a jogszabály tehát
nem tartalmaz ellentmondást).
Ez azt jelenti, hogy esetenként a megrendelt diákigazolványok
megérkezése és átvétele elõtt a kiadó intézménynek már teljesítenie kell az átutalást. Noha a jogszabály egyértelmû határidõt állapít meg az átutalásra, a gyakorlatban elterjedt, hogy az átutalást a kezelõ csak az igazolványoknak a kiadó intézménynek által
történõ átvételekor végzi el. Ezt az érdekeltek számára kedvezõbb
és praktikusabb gyakorlatot – a jogszabály módosításáig – az Oktatási Minisztérium is támogatta.
Kivételes esetekben elõfordulhat, hogy a felvett tanuló, hallgató,
aki a tanévkezdés elõtt megrendeli a diákigazolványt – amelyet
a kezelõ legyárt és szállít –, végül azonban nem iratkozik be vagy
egyéb okból az igazolványt nem veszi át. Ez azt jelenti, hogy a tanuló, hallgató a jogosultság hiányában vagy egyéb okból „visszalépett”, és a térítési díját és az eljárási költséget nem fizeti meg
a kiadó intézmény javára.
A jogszabály a kiadó intézmény és a kezelõ viszonyában állapít
meg fizetési kötelezettséget a kiadó intézmény számára.
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A kiadó tehát akkor is köteles a díjfizetést teljesíteni, ha
a tanuló, hallgató „visszalépett”.
A jogszabály nem teszi lehetõvé, hogy a kiadó intézmény a fenti
kockázatok kiküszöbölése végett a diákigazolvány kiadását megelõzõ határnapig követelje meg a térítési díj (és/vagy az eljárási
költség) befizetését. Arra sincs lehetõség, hogy kaució fizetéséhez
vagy elõleg letétbe helyezéséhez kösse a diákigazolvány megrendelését. A megrendelés és a kiadás jogszabályban meghatározott
feltételeihez viszonyítva a kiadó intézmény nem jogosult szigorítani a diákigazolványhoz való hozzájutás feltételeit.
Tekintve azonban, hogy a beiratkozás elmaradása vagy az egyéb
okból történõ „visszalépés” aránya és eshetõsége mérhetetlenül
csekély, a kiadó intézmény kockázata sem számottevõ. Végül pedig, noha a jogszabály által teremtett mozgástér szûk, a kiadó intézmény a polgári jog eszközeivel (fizetési meghagyás) követelheti
vagy beszámítással érvényesítheti „visszalépõ” tanulóval szemben a térítési díj és az eljárási költség összegét.

4.2 Az állandó diákigazolvány érvényesítése és bevonása
Érvényesítés
Az állandó diákigazolványt a jogosult az érvényességi idõn belül
használhatja, ahhoz jogok, illetve kedvezmények az érvényességi
idõn belül fûzõdhetnek. Az érvényességet a jogszabályban meghatározott érvényességi perióduson belül a diákigazolványra ragasztott hologramos matrica igazolja.
Az érvényesítést a kiadó intézmény végzi. Az érvényesítõ matricákat a kezelõ az adott intézménybe küldött állandó diákigazolványok számát 5%-kal meghaladó mennyiségben postai úton –
a kiadó intézmény költségén – juttatja el a kiadó intézménybe.
A matricákat külön igényelni nem kell, azonban az év közben felmerülõ többlet igények kielégítése végett a kezelõ matricákkal
együtt „érvényesítõ matrica igénylõlapot” és az érvényesítõ matrica átadás-átvételét igazoló visszaigazoló lapot is küld. (Önálló
küldeményként a fenti nyomtatványokat a kezelõ saját költségén
küldi meg a kiadó intézménybe.)
A közoktatási diákigazolvány érvényesítését a tanév elején (szeptember 30-ig) – tanév közben új diákigazolvány esetén annak kiadásakor –, a felsõoktatási diákigazolvány érvényesítését tanév elején (szeptember 30-ig), illetve a második szemeszter elején (március
31-ig) végzi el a kiadó intézmény. A közoktatási diákigazolvány egy
tanévre szeptember 30-ig, a felsõoktatási diákigazolvány egy szemeszterre március 31-ig, illetve szeptember 30-ig érvényes.
Iskolavezetés 1999. november
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A 2. fejezetben említett, nem magyar oktatási intézmény diákja
esetén, a kiadó Oktatási Minisztérium megköveteli az új tanévre/szemeszterre történõ beiratkozás igazolását.
Az érvényesítõ matrica térítési díját jogszabály nem határozta
meg, ezért az a kiadó intézmény és a jogosult számára is ingyenes. Nem számíthat fel továbbá a kiadó intézmény eljárási költséget sem, így végeredményben az érvényesítési eljárás díj- és
költségmentes.
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Ha a tanulói, illetve a hallgatói jogviszony szünetel, a kiadó intézmény a szünetelés évében/félévében a diákigazolványt nem érvényesíti.
A kiadó intézmény az adott tanévben fel nem használt érvényesítõ matricákat minden év szeptember 30-ig darabolással megsemmisíti.
A diákigazolvány bevonása
Az állandó diákigazolvány bevonása
A kiadó intézmény bevonja a diákigazolványt a következõ esetekben:
· ha az állandó diákigazolvány érvényessége lejárt és annak érvényessége nem hosszabbítható meg (mert a jogosultság megszûnt)
· ha az intézményben szabályszerûen vezetett nyilvántartás alapján megállapítható adatváltozás történt
· a jogosult által bejelentett adatváltozás esetén
· az állandó diákigazolvány megrongálódása esetén
· ha a közoktatási diákigazolvány kiállításának napjától legfeljebb négy év eltelt
Intézményváltozás esetén a diákigazolványt az elhagyott intézmény vonja be.
Közoktatási intézménybõl felsõoktatási intézménybe történõ átmenet során a folyó év szeptember 30-ig használt diákigazolványt
a közoktatási intézmény vonja be. A felsõoktatási intézmény elhagyásakor a diákigazolvány bevonása az elhagyott felsõoktatási intézmény kötelessége.
A bevonás módja
A jogszabály a bevonás módjának alapjává az önkéntes beszolgáltatás rendszerét teszi meg. Az intézmények nem „tarthatnak
vissza” jogosultságokat, nem szankcionálhatják a diákot, így
a „kényszert” a jogszabály nem tekinti alternatívának. A bevonás
alá esõ diákigazolványok tipikusan a jogosultság megszûnése
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esetén keletkeznek. Ilyen esetben szeptember 30. után az érvénytelenné vált diákigazolvány amúgy sem használható jogok
tanúsítására, hiszen nem tartalmazza a hologramos matricát.
Mivel biztonsági okmányról van szó, bevonásuk jogszabályi elõírás – azzal együtt érvénytelenek és emiatt amúgy is funkciójukat
vesztették.
A kiadó intézménynek a tanulót fel kell szólítania (a szabályzatban meghatározott módon és idõben) az állandó diákigazolvány beszolgáltatására. Az érvényességi idõ lejártával célszerû 15 napos határidõt hagyni a beszolgáltatásra. Ez történhet
személyesen vagy levélben. Aki az igazolvány elvesztésére, megsemmisítésére hivatkozik, nyilatkozatban köteles elismerni az elvesztés, illetve a megsemmisítés tényét.
A beszolgáltatott diákigazolványt a kiadó intézmény harminc napon belül (a szabályzatban meghatározott módszerrel) darabolással köteles megsemmisíteni.
A bevonás idõpontja
· Ha a jogosult új állandó diákigazolványt rendelt – viszont ideiglenes diákigazolványt az átmeneti idõszakra nem igényelt –, az
új, állandó igazolvány kiadásakor kell a régi diákigazolványt
bevonni. Annak elvesztésére, megsemmisülésére történõ hivatkozás esetén nyilatkozatot kell kitöltetni. Ha a jogosult ideiglenes diákigazolványt igényel, annak kiadásakor kell a régi
diákigazolványt bevonni.
· Ha a jogosult új, állandó diákigazolványt nem rendelt, haladéktalanul be kell vonni az igazolványt.
· Ha az állandó diákigazolvány érvényessége lejárt és annak érvényessége nem hosszabbítható meg (mert a jogosultság megszûnt), akkor minden esetben az érvényesség lejárta után
(március 31., illetve szeptember 30. után) kell haladéktalanul
a diákigazolványt bevonni.
Ha a tanuló a felszólítás ellenére nem szolgáltatja be diákigazolványát, illetve annak elvesztésérõl vagy megsemmisítésérõl tesz nyilatkozatot, a kiadó köteles a bevonásról
készített nyilvántartás-módosítás után (a szabályzatban
meghatározott határidõ elteltével) összegezni a be nem
szolgáltatott diákigazolványok sorszámát és azt az Oktatási Minisztériumnak elküldeni.
Az OM a be nem szolgáltatott diákigazolványok sorszámát nyilvánosságra hozza.
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A beszolgáltatás elmaradása esetén a kiadó intézmény a tanuló
jogait nem korlátozhatja (kedvezmények megvonása, bizonyítvány-visszatartás, ösztöndíjmegvonás). Szintén kizárt pénzügyi
vagy más jellegû joghátrány kilátásba helyezése.
A bevonásért eljárási díjat felszámítani nem lehet.
A bevonás jellemzõ problémái
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Elõfordulhat, hogy a diák több oktatási intézménnyel áll tanulói
jogviszonyban, ezek mindegyike fel van tüntetve a diákigazolványon, de azok közül az elsõ a kiadó intézmény.
„A kiadó intézmény bevonja az igazolványt, amennyiben az adatokban
változás következik be, beleértve az intézményváltozást is” – mondja a
jogszabály.

Ha a kiadó intézménnyel fennálló jogviszony szûnik meg,
a diákigazolványt tehát be kell vonni. Amennyiben az igazolványon feltüntetett további intézménnyel fennálló jogviszony ér véget, úgy a hallgatónak be kell jelentenie a kiadó
intézménynek az intézményváltozást. Ha a diák a bejelentést
elmulasztja, diákigazolványa valótlan tartalmú lesz. Amennyiben a diákigazolványon szereplõ valótlan adatot kedvezmény
igénybe vételére, jogosultság igazolására használja fel, csalás
szabálysértését, illetve bûncselekményét követi el.

5. A diákigazolványhoz kapcsolódó utazási
kedvezmények
5.1 Általános tudnivalók
Az utazási viszonylatot az állandó, illetve az ideiglenes diákigazolvány önmagában, külön bizonylatok nélkül igazolja.
Kivétel ez alól, ha a jogszabály szerint az utazási viszonylatot az
oktatási intézmény által határozott idõre érvényesített „igazolás”
tanúsítja.
A külön igazolásnak tartalmaznia kell
· az iskola hivatalának pecsétjét,
· a kiadásért felelõs személy aláírását,
· a diák, az intézmény és a gyakorlati oktatás helyszínének adatait.
Jogszabályi formai és tartalmi elõírások nincsenek.
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Problematikus eset (elsõsorban a levelezõ tagozatos hallgatóknál),
ha az állandó diákigazolvány csak az (állandó) lakóhelyet, valamint az oktatás helyszínét (helyszíneit) tartalmazza. Ha a tartózkodási hely (kollégium) ezektõl különbözõ helyiségben van, bizonyos kedvezmények a lakóhely és a tartózkodási hely, valamint
a tartózkodási hely és az oktatás helye közötti utazásnál nem vehetõk igénybe, annak ellenére, hogy az utazás az oktatás helyére
történõ eljutás vagy a hazajutás céljából történik.
A lakhely és a tartózkodási hely közötti utazásnál (a diákigazolvány csak az egyiket jelzi) a lakhely és az oktatás helye közötti
utazásra járó kedvezmény még abban az esetben sem jár, ha dokumentálható módon a diák azért utazik a tartózkodási helyre
(például kollégium), hogy eljusson az oktatási intézménybe vagy
a gyakorlat helyszínére. A jogszabály az oktatás (gyakorlat) helyére történõ utazást kedvezményben részesíti ugyan, pontosan
meghatározza azonban, hogy a kedvezmény a lakhely (tartózkodási hely) és az oktatás (gyakorlat) tényleges helye közötti utazásnál vehetõ igénybe.
A gyakorlatban problémát okoz az oktatás, képzés vagy gyakorlat
helyének megváltozása, illetve az a tény, hogy a fenti tevékenységek nem a diákigazolványon jelölt oktatási intézmény székhelyén
folynak.
Három lehetõség kínálkozik:
· Az állandó diákigazolvány önmagában igazolja az utazási viszonylatot, amennyiben azon jelölték az oktatás, gyakorlat
tényleges helyét.
· Ha ez az állandó diákigazolványból nem állapítható meg, ideiglenes diákigazolvánnyal, illetve – hosszabb idõtartam esetén –
új állandó diákigazolvány igénylésével oldható meg a helyzet.
· Ha a jogosultság viszonylata az oktatás helyének ideiglenes
változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt
a tanuló, hallgató az oktatási intézménynek az ideiglenes változás idõtartamára érvényes, az oktatási intézményben kiadott
külön igazolásával pótolhatja.

5.2 Országos közforgalmú vasút
Korlátlan számú utazásra érvényes, átlagosan (díjszabási övezetektõl
függõ) 90%-os kedvezményû tanulók havi jegye igénybevételére jogosult a nappali és esti tagozatos állandó vagy ideiglenes diákigazolvánnyal rendelkezõ tanuló, illetve hallgató a lakóhelye/tartózkodási
helye – amelyiket a diákigazolvány igényléséhez a diákigazolványon
feltüntetni kért –, és az oktatási intézmény és/vagy a gyakorlati
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foglalkozás közötti utazásra. A kedvezmény a havijegy érvényességének lejártáig vehetõ igénybe.
67,5%-os kedvezményre jogosult korlátlan számban, az ország
bármely vasútvonalán a nappali és esti tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezõ tanuló, illetve hallgató.
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A levelezõ tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók, illetve hallgatók korábban minden utazási viszonylatban 50%-os
kedvezményt élveztek, a rendszer ebben a részében megváltozott. A levelezõ tagozatos hallgatók kizárólag a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati oktatás,
képzés helye) között jogosultak 67,5%-os kedvezményre.
Más utazási viszonylatban a diákigazolvány vasúti kedvezményt
nem biztosít.
Ha a lakó- vagy tartózkodási hely és az oktatás helye között
a diák az utazást megszakítja, a kedvezményre való jogosultságát
elveszti.
Például a lakóhelye Szombathely, az indulás helye Budapest. Útmegszakítás 1-2 órára Gyõrben. Itt új vonatra történõ felszállás
már nem kedvezményes.
Átszállásos utazás esetén vasúton és autóbuszon kombináltan is
igénybe vehetõ a kedvezmény.

5.3 Helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbuszközlekedésben
· Korlátlan számú utazásra érvényes, átlagosan (a díjszabási övezettõl függõ) 86%-os kedvezményû tanulóbérlet igénybevételére
jogosultak a nappali és esti tagozatos érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõk a bérlet érvényességi idejének lejártáig.
· Korlátlan számú utazáshoz 67,5%-os kedvezményû menetjegy
igénybevételére jogosultak a levelezõ tagozatos diákigazolvánnyal
rendelkezõ diákok a lakó- vagy tartózkodási hely, illetve az oktatási intézmény vagy a gyakorlat/képzés helye között.

5.4 Az elõvárosi vasút (helyiérdekû vasút) vonalán
· Korlátlan számú utazásra érvényes – a díjszabási övezetektõl
függõen átlagosan – 90%-os kedvezményû tanuló havibérlet
igénybevételére jogosult a nappali, esti és levelezõ tagozatos
érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõ tanuló a havibérlet érvényességének idõpontjáig.
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· Korlátlan számú utazásra érvényes 50%-os kedvezményû menetjegy igénybevételére jogosult a nappali és esti tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezõ tanuló, illetve hallgató.
· Ugyancsak 50%-os kedvezményes menetjegyre jogosult a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatás/képzés helye között
a levelezõ tagozatos érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõ tanuló, illetve hallgató.

5.5 Személyhajó, rév, sétahajó
Nappali, esti és levelezõ korlátlan számú utazásra érvényes 67,5%
bérlet-kedvezményre jogosult a lakóhely (tartózkodási hely) és az
oktatás (képzés, gyakorlat) helye között.
Az 50% kedvezményes menetjegy bármely utazáshoz csak a nappali és esti tagozatos tanulóknak jár, a hallgatók e kedvezményre
a lakhely (tartózkodási hely) és az oktatás (képzés, gyakorlat) helye között jogosultak.

5.6 A menetrend szerinti helyi közlekedésben
Korlátlan számú utazásra érvényes 67,5% kedvezményû tanulóbérlet a nappali és esti tagozatos tanulóknak, hallgatóknak bármely település helyi vonalán. A levelezõ hallgatók a bérletkedvezményre nem jogosultak.
A bérletszelvényre a diákigazolvány számát köteles rávezetni, ennek elmulasztása esetén a jogosult büntetéssel sújtható.
A BKV és a Miskolci Városi Közlekedési Rt. járatain a bérletkedvezmény mértéke 90% (közigazgatási határon belül és kívül közlekedõ autóbuszok esetén egyaránt).
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Majd a gép megmondja!
Számítógépes felvételi rendszer
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Salomvári György

1
A közoktatás modernizációs folyamatában a felvételi rendszer átalakítására is sor került. Az átalakítás egyik legfontosabb vezérfonala, hogy a tanulók egyenlõ eséllyel választhassanak a különbözõ
továbbtanulási lehetõségek közül, a felvételi rendszer szerkezeti felépítése miatt egyetlen tanuló se kerüljön hátrányba. A közoktatás
területén fokozatosan jelentek meg korszerû információtechnológiára épülõ rendszerek, így lehetõség nyílt arra, hogy a felvételi rendszer is továbblépjen ebbe az irányba.
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A Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) képes arra, hogy az elvi megfontolások gyakorlati
megvalósítását biztosítsa, vagyis a tanulók elhatározása és a középfokú iskolák felvételi szándéka a lehetõ legnagyobb mértékben
találkozzon.

B
3.14
2

1. A KIFIR célrendszere
Az elmúlt idõszak alatt a KIFIR a Közoktatási Információs Rendszer szerves részévé vált, az eredeti hármas funkcióját teljes egészében betöltve.
Ezt a tanévet is figyelembe véve közel félmillió felvételizõt segített
abban, hogy a számára legmegfelelõbb középfokú iskolában tanuljon tovább. Minden évben közel 1200 középfokú iskolát támogatott abban, hogy azokat a tanulókat vegye fel, akiket a leginkább szeretne.
Az internet használata a közoktatásban létjogosultságot nyert.
A KIFIR elsõ évében még úttörõ vállalkozás – nevezetesen az
internetes adatgyûjtés és internetes információszolgáltatás –
mára a mindennapok részévé vált.
A KIFIR-adatbázisból szolgáltatott adatok a helyi pedagógiai
programok kidolgozásánál nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak, számos tanulmány, vitaanyag készült a KIFIR-adatokra alapozva.

2. KIFIR-történelem
A KIFIR immáron negyedik éve ugyanazon alapelvek szerint mûködik.
A rendszer bevezetése az 1999. augusztus 4-i vitaanyag elkészítésével kezdõdött. Az elsõ évben óriási munkát jelentett, hogy elõzetes tapasztalatok nélkül kellett a rendszert kidolgozni, majd az
üzemeltetési feladatokat ellátni. A közoktatásban ezt megelõzõen
nem készült olyan átfogó informatikai rendszer, mely 3500 általános iskolát, 1200 középfokú iskolát, összességében 120 000 tanulót érintett; ráadásul 3 hónap alatt kellett az adatokat begyûjteni,
feldolgozni, majd az eredményeket visszajuttatni az iskolákba.
A kezdeti nehézségek kiküszöbölése és a folyamatos tapasztalatszerzés következményeként az üzemeltetés során többször kellett a rendszertervet újragondolni, a kidolgozott számítógépes
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programokon menet közben változtatni. A rendkívüli erõfeszítések végül meghozták az eredményt. Bár a rendszer sok kritikát
kapott, alapvetõen minden bíráló elismerte, hogy a vártnál jobban teljesített.
A második évben mind a fejlesztést, mind pedig az üzemeltetést
új csapat vette át. Annak ellenére, hogy a korábbi év tapasztalatai írásos anyagok formájában és szóbeli tájékoztatók során is átadásra kerültek, az új fejlesztõ és üzemeltetõ csapat alulbecsülte
a feladat nagyságát. Végül a végeredmény ebben az évben is megszületett, a felmerülõ problémák hatására azonban személyi változásokra került sor.
A harmadik évben a rendszer kidolgozását és üzemeltetését korábban sikeresen végrehajtó gyõri Közoktatási Információs Iroda
visszakapta a teljes projektet, fejlesztéssel és üzemeltetéssel
együtt. A feladat nagysága – bár az elsõ év tapasztalatai rendelkezésre álltak – mit sem csökkent, hiszen
· a rendszerrel szembeni bizalmatlanság rendkívüli mértékben
megnõtt,
· a jogszabályok lehetõvé tették, hogy a felvételre jelentkezõk
korlátlan számú középfokú iskolába jelentkezzenek,
· szintén jogszabály által adott lehetõséggé vált, hogy a tanulók
a leadott adatlapjaikat (lásd késõbb) a felvételi eredmények
függvényében módosíthassák.
E három tényezõ hatására a teljes rendszert át kellett dolgozni,
valamint az üzemeltetés körülményeire vonatkozó követelményekben is szigorításokat kellett bevezetni. Egy esetleges ismételt kudarc a rendszer biztos bukásához vezetett volna.
Végül a harmadik KIFIR „hozta” a várt eredményt, így a középfokú iskolát a 2002/2003. tanévben kezdõ tanulók újra igénybe
vehették a KIFIR által nyújtott támogatást.

3. Felvételi rendszer a számok tükrében
KIFIR statisztikai adatok a 2002/2003. tanévre vonatkozóan:
· KIFIR-ben részt vevõ tanulók száma: 121 904 fõ
· összes beküldött adatlapok száma: 134 603 db
— ebbõl módosító adatlapok száma: 12 699 db
· összes hibajavításra visszaküldött adatlap száma: 4761 db
· egy tanuló átlagban hány tagozatra jelentkezett: 3,36
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· a KIFIR-ben részt vevõ 1147 középfokú iskola összesen 4672 tagozatra hirdetett felvételt
· a meghirdetett férõhelyek száma: 142 135 db
Felvételi eljárások során meghirdetett férõhelyek számának alakulása tagozattípusok szerint:
Tagozattípus
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2000. év

2001. év

2002. év

4 évfolyamos gimnázium

34 695

33 842

34 882

6 és 8 évfolyamos
gimnázium

10 230

10 397

9 821

szakközépiskola

53 044

54 147

54 232

szakiskola

50 408

43 542

43 200

Meghirdetett férõhelyek és a jelentkezõk számának összehasonlítása 2002-ben:
Tagozattípus
4 évfolyamos gimnázium
6 és 8 évfolyamos
gimnázium

Férõhely

Jelentkezõk
száma1

Betöltetlen
férõhelyek

34 882

31 144

3 738

9 821

13 494

3 673
(túljelentkezés)

szakközépiskola

54 232

46 297

7 935

szakiskola

43 200

30 639

12 561

· felvételt nyert tanulók aránya: 88,15%
· rendkívüli felvételi eljárásban részt vevõk aránya: 11,85%
· a felvételt nyert tanulók közül
— 72,6% került be elsõ helyen megjelölt tagozatra
— 15,0% második helyen megjelölt tagozatra
— 7,3% harmadik helyen megjelölt tagozatra
— 5,1% negyedik vagy nagyobb helyen megjelölt tagozatra

1

A felvett tanulók abban a tagozattípusban vannak feltüntetve, ahova felvételt nyertek, míg a felvételt nem nyert tanulók elsõ jelentkezésük alapján
kerültek besorolásra.
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4. A 2003/2004. tanév felvételi rendszere
4.1 A KIFIR elvi mûködése
A felvételi rendszer mûködési módját a 30/2002. (V. 17.) OMrendelet írja elõ. A jogszabály pontosan definiálja minden érintett
jogkörét, feladatait és felelõsségrendszerét.
A KIFIR-re vonatkozó jogszabályokat a nappali tagozatos
középfokú iskolákba történõ felvételi eljárás esetében kell
alkalmazni.
Ezek
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· a kilencedik évfolyamra beiskolázó
— négy évfolyamos gimnáziumok,
— szakközépiskolák,
— szakiskolák, valamint
· a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra beiskolázó
gimnáziumok.
A szakképzési évfolyamokra történõ beiskolázás nem tartozik
a KIFIR hatáskörébe.
A középfokú iskolák elsõ feladata, hogy a tagozatkódrendszerüket interneten keresztül beküldjék. A középfokú iskola a saját tagozatkódrendszerét csak és kizárólag az
Oktatási Minisztérium által kiadott közleményben foglaltak szerint határozhatja meg.
A Felvételi Központ intézményenként ellenõrzi a beküldött tagozatokat, melyekbõl elkészíti a hivatalos Tagozatkódjegyzéket.
A hivatalos Tagozatkódjegyzéket minden általános iskolai térítésmentesen megkapja.
A hivatalos Tagozatkódjegyzék és a középfokú iskolák helyi felvételi tájékoztatója alapján valamennyi felvételre jelentkezõ tanuló
kitölti a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapot. Jelentkezési
lapból középfokú iskolánként egyet kell kitölteni. Tanulói
adatlapból felvételre jelentkezõ tanulónként egyet kell kitölteni. A kitöltött jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapot az általános iskolában kell leadni, ahol ellenõrzik a kitöltés helyességét.
Az általános iskola összegyûjti valamennyi tanulójának jelentkezési lapjait, és megküldi a megfelelõ középfokú iskolákba. A tanulói adatlapokat szintén összegyûjti, melyeket
a Felvételi Központba küld meg.
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A tanulói adatlapon szereplõ tagozatkódsorrendrõl a középfokú
iskola nem értesülhet.
Az adatlapok kitöltése során a legfontosabb feladat, hogy a jelentkezési lapokon és a tanulói adatlapon ugyanazok a diákigazolvány-számok, középfokú iskolai OM-azonosítók, valamint tagozatkódok szerepeljenek.
A középfokú iskolák a jelentkezési lapok alapján lebonyolítják
felvételi eljárásukat az elõzetesen kiadott tájékoztató szerint.
A felvételi vizsgák ideje alatt a beküldött tanulói adatlapokat
a Felvételi Központ feldolgozza, majd a feldolgozás után
a középfokú iskolák rendelkezésére bocsátja interneten keresztül. Természetesen a középfokú iskola nem értesülhet arról,
hogy a felvételre jelentkezõ hányadik helyre sorolta az adott tagozatot.
A középfokú iskola – figyelembe véve a felvételi vizsga eredményeit
– folyamatosan minõsíti a felvételre jelentkezõket az internetes
rendszer segítségével.
A minõsítés kétféle lehet:
· a tanuló vagy sorszámot kap, mely kifejezi a középfokú iskola
felvételi szándékát, vagy
· elutasítást, mellyel a középfokú iskola kifejezi azt a szándékát,
hogy a felvételre jelentkezõt még abban az esetben sem kívánja
felvenni, amennyiben a keretlétszámot nem sikerül betölteni.
Az intézmény igazgatója tehát saját hatáskörben dönt a jelentkezõk felvételérõl.1 Jogszabályban rögzített jogkörét a középfokú iskola igazgatója a felvételi jegyzéken feltüntetett tanulói
rangsor összeállításán keresztül gyakorolja, tehát az iskolai
adatlapon feltüntetett tanulói rangsor kialakítása csak és kizárólag az igazgató hatáskörébe tartozik.
A felvételi vizsgák lebonyolítása után kialakul az ideiglenes felvételi jegyzék, mely a február 15-ig leadott tanulói adatlapok alapján a középfokú iskolák felvételi szándékait is tartalmazza.
A korábbi évhez hasonlóan a felvételi vizsga tapasztalatai, illetve
egyéb információk alapján az ideiglenes felvételi jegyzéket a felvételre jelentkezõ megváltoztathatja azáltal, hogy új, az elõzõt módosító tanulói adatlapot állít ki. A módosító tanulói adatlapon
megváltoztathatja a tagozat sorrendjét, valamint új tagozatot is felvehet. Új tagozatot csak akkor lehet felvenni, ha a középfokú
1

1993. évi LXXIX. törvény, 66. § (1) bekezdés
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iskolával megtörténik az egyeztetés. Fontos követelmény, hogy
egyetlen tagozatot sem lehet törölni a módosító tanulói adatlapról. Amennyiben egy adott tagozaton a felvételre jelentkezõ semmiképpen nem akarja tanulmányait folytatni, azt a tagozatot hátra
kell sorolni, illetve az adott középfokú iskolától kérni kell az elutasítást. A módosító tanulói adatlapok beküldése és feldolgozása megegyezik a tanulói adatlapok esetében leírtakkal.
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2003. április 9-re a Felvételi Központ feldolgozza a módosító
tanulói adatlapokat, és interneten keresztül a középfokú iskolák rendelkezésére bocsátja a változásokat. A középfokú iskolák a tagozataik névsorában megjelenõ új jelentkezõket – akikrõl egyébként tudnak, mert a felvételre jelentkezõnek egyeztetni
kell a középfokú iskolával, sõt várhatóan a középfokú iskolák
ajánlják fel a tagozatokat – rangsorba állítja. A módosító tanulói
adatlapokon szereplõ adatok átvezetése után a középfokú iskolák véglegesítik a felvételi jegyzéküket.
Miután a végleges felvételi jegyzék elkészítésének határideje lejár, a felvételi jegyzékeket a Felvételi Iroda lezárja (megszûnik a módosítási lehetõség). Ezt követõen minden egyes középfokú iskola a tagozatonként bontott felvételi jegyzékeit
kinyomtatja, és hitelesítve megküldi a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ a végleges felvételi jegyzéket kiértékeli. A végleges felvételi jegyzék egyrészt tartalmazza a felvételre jelentkezõk szándékát (tanulói adatlap, illetve módosító tanulói adatlap),
valamint a középfokú iskola igazgatójának döntését (felvételre jelentkezõk rangsorba állítása, illetve elutasítása).
Ha egy tanuló több intézménybe, illetve tagozatra is felvételt nyert, a tanulói adatlapon feltüntetett sorrend dönti
el, hogy hol folytathatja tanulmányait.
A végleges felvételi jegyzék kiértékelésével jön létre az egyeztetett
felvételi jegyzék, mely tagozatonkénti bontásban tartalmazza a
felvételre javasolt felvételizõk névsorát. Azokat a felvételizõket,
akik egy másik középfokú iskolába nyertek felvételt, a nevük áthúzásával kell jelölni.
Miután a kiértékelés megtörtént, az egyeztetett felvételi
jegyzéket a Felvételi Központ minden felvételt hirdetõ középfokú iskolának megküldi. A felvételre jelentkezõket,
valamint az általános iskolájukat a középfokú iskoláknak
kell kiértesíteni.
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A felvázolt rendszer elõnyei a következõk:
· A középfokú iskoláknak nem kell a jelentkezõk adatait rögzíteni, ezt a feladatot a Felvételi Központ végzi a tanulói adatlapok
alapján. Ez egyrészt egyszerûsíti a munkájukat, másrészt biztosítja, hogy minden jelentkezõt minõsítsenek. Az új megoldásnak köszönhetõen azonnal kiderül, ha egy jelentkezõ nem
jelölte meg a tanulói adatlapján valamelyik megpályázott tagozatot.
· A jelentkezõk adatait és a középfokú iskolák által beírt rangsorokat egységes központi adatbázisban tároljuk. Ez lehetõvé teszi, hogy folyamatosan ellenõrizzük az adatokat, így azokban
nem lesznek ellentmondások.
· A középfokú iskola igazgatója a lezárás elõtt egy hónappal tudja, hogy melyek azok a tanulók, akikkel fel kell venni a kapcsolatot, mert hibás adatlapot adtak le.
· A rangsorkezelõ rendszer beírás után közvetlenül ellenõrzi
a beírt adatokat, és a hiba javításáig nem engedi lezárni a tagozatot.
· Az informatikai rendszer segítségével az általános és a középfokú iskolák folyamatosan nyomon követhetik saját tevékenységük eredményét.
· Az adatokat tartalmazó központi adatbázis interneten keresztül érhetõ el, ezért a középfokú iskolákban egyszerre több felhasználó is ellenõrizheti azokat.

4.2 A tagozatkódrendszer
Az oktatási miniszter a 2002/2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002.
(V. 17.) OM-rendeletben írta elõ, hogy a középfokú iskoláknak tagozataik belsõ kódját OM-közleményben foglaltak szerint kell megállapítaniuk.1
A meghatározott tagozatkódokat és elnevezéseket elektronikus
úton (az interneten található rendszerbe történõ beírással) kell
közölni a Felvételi Központtal. Az informatikai rendszer biztosítja, hogy az OM által meghatározott szempontok a kitöltés során
érvényesüljenek.
A hitelesített bejelentõlapot a Felvételi Központ iskolánként ellenõrzi és egybeveti az elektronikus nyilvántartással, majd egyezés esetén a rendszert az adott iskola felé lezárja. Ezt követõen

1

7. § (3) bekezdés
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a hitelesített bejelentõlapot beküldõ iskola az internetes tagozatkódrendszerben már nem tudja a tagozatokat megváltoztatni.
Csak ellenõrzött – illetve pontatlanság vagy félreérthetõség esetén
az intézmény és a Felvételi Központ által egyeztetett – adatok kerülhetnek a Felvételi Központ által kiadott „KIFIR 2003/2004.
OM AZONOSÍTÓ- ÉS TAGOZATKÓDJEGYZÉK” címû kiadványba, majd késõbb a tanulói adatlapokra és a jelentkezési lapokra.
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Amennyiben a középfokú iskola által indítani kívánt tagozat nem
definiálható a megadott szabályrendszer szerint, a középfokú iskola igazgatója kérheti a Felvételi Központtól a szabályrendszer
kiegészítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell a tagozat kódját és megnevezését, valamint a részletes indoklást a rendszerben eddig nem szereplõ megnevezés felvételéhez. A kérelmet
a fenntartó képviselõjének is alá kell írnia.
A hivatalos tagozatkódjegyzékbe felvehetõ tagozatok leírása ezek
után a következõ:
Gimnázium
· Évfolyamok száma
— 4 évf.
— 5 évf.
— 6 évf.
— 8 évf.
· Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai
— Általános helyi tanterv
— Egyedi helyi tanterv
(Az általános helyi tantervtõl eltérõ, alkalmazási és indítási
engedéllyel rendelkezõ helyi tanterv, vagy kísérleti bevezetésre adott engedély alapján készített helyi tanterv, illetve
alternatív pedagógiai programok alkalmazására adott engedély alapján készített helyi tanterv.)
— Arany János Tehetséggondozó Program
— magyar–....................... két tanítási nyelvû iskolai oktatás
irányelve szerint készített helyi tanterv
— ................. nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának
irányelve, továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és irodalom, illetve népismeret kerettantervei alapján készített
helyi tanterv
— ................. fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelve szerint készített helyi tanterv
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· Az oktatás fõ jellemzõje az adott tagozaton
— Normál oktatás
— Emelt óraszámú oktatás ……. tantárgyakból
— Emelt szintû oktatás ……. tantárgyakból
· A tagozat egyéb jellemzõi
Az elsõ három szempont szerint már rögzített tagozat további,
tájékoztató jellegû adatai (például nyelvoktatás, speciálisan
kezelt tantárgyak, egyéb foglalkozások).
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Szakközépiskola
· Évfolyamok száma
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középiskolai évfolyam

szakképzõ évfolyam

4

5

4+1

5+1

4+2

5+2

4+3

5+3

· Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai
— Általános helyi tanterv
— Egyedi helyi tanterv
(Az általános helyi tantervtõl eltérõ, alkalmazási és indítási
engedéllyel rendelkezõ helyi tanterv, vagy kísérleti bevezetésre adott engedély alapján készített helyi tanterv, illetve
alternatív pedagógiai programok alkalmazására adott engedély alapján készített helyi tanterv.)
— Arany János Tehetséggondozó Program
— magyar–………. két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve szerint készített helyi tanterv
— nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve,
továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és irodalom, illetve
népismeret kerettantervei alapján készített helyi tanterv
— ………. fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelve
szerint készített helyi tanterv
· Az adott tagozat orientációs szakterülete
— Humán szakterület
— Mûszaki szakterület
— Gazdasági-szolgáltatási szakterület
— Agrár szakterület
· Az adott tagozat orientációs szakterületén belüli szakmacsoportos alapozás
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— A humán szakterületen belül
â Egészségügy szakmacsoport
â Szociális szolgáltatások szakmacsoport
â Oktatás szakmacsoport
â Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport
â Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
— A mûszaki szakterületen belül
â Gépészet szakmacsoport
â Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
â Informatika szakmacsoport
â Vegyipar szakmacsoport
â Építészet szakmacsoport
â Könnyûipar szakmacsoport
â Faipar szakmacsoport
â Nyomdaipar szakmacsoport
â Közlekedés szakmacsoport
â Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
— A gazdasági-szolgáltatási szakterületen belül
â Közgazdaság szakmacsoport
â Ügyvitel szakmacsoport
â Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
â Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
— Az agrár szakterületen belül
â Mezõgazdaság szakmacsoport
â Élelmiszeripar szakmacsoport
· A tagozat egyéb jellemzõi
Az elsõ négy szempont szerint már rögzített tagozat további, tájékoztató jellegû adatai (például nyelvoktatás, speciálisan kezelt tantárgyak, egyéb foglalkozások).
Szakiskola
· Évfolyamok száma (középfokú iskolai évfolyam + szakképzõ
évfolyam)
— 0+2 (a 8. évfolyamot a 2002/2003. tanévben befejezõ, már
nem tanköteles korú tanulók szakképzési évfolyamra történõ jelentkezése)
— 2+2
— 2+3
· Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai
— „A1”, „A2” vagy „B” változatú általános helyi tanterv

Iskolavezetés 2003. február

Az oktatási rendszer

— Egyedi helyi tanterv
(Az általános helyi tantervtõl eltérõ, alkalmazási és indítási
engedéllyel rendelkezõ helyi tanterv, vagy kísérleti bevezetésre adott engedély alapján készített helyi tanterv, illetve
alternatív pedagógiai program alkalmazására adott engedély alapján készített helyi tanterv.)
— ................. nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának
irányelve, továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és irodalom, illetve népismeret kerettantervei alapján készített
helyi tanterv
— .............. fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelve szerint készített helyi tanterv
· Az adott tagozat orientációs szakterülete
Megegyezik a szakközépiskolánál leírtakkal.
· Az adott tagozat orientációs szakterületén belüli szakmacsoportos alapozás
Megegyezik a szakközépiskolánál leírtakkal.
· A tagozat egyéb jellemzõi
Az elsõ négy szempont szerint már rögzített tagozat további, tájékoztató jellegû adatai (például nyelvoktatás, speciálisan kezelt tantárgyak, egyéb foglalkozások).
Az OM által kiadott közlemény kitér még a speciális szakiskolákra is, valamint részletesen szabályozza, hogy melyik mezõbe pontosan mit lehet beírni.

4.3 Logisztikai rendszer
Az informatikai rendszer mellett a legfontosabb feladat a logisztikai feladatok ellátása, hiszen 120 000 tanuló közel 200 000 adatlapját egyenként kell beazonosítani és nyilvántartani.
A logisztikai rendszer fázisai és funkciói a következõk:
Borítékbontás
·
·
·
·
·
·
·

Postazsák kibontása
Dátumbélyegzõ
Vonalkódragasztás
Borítékfelnyitás
Egy boríték egy iskola (boríték – kísérõlevél – minden adatlap)
OM-kód borítékra (egyéni beküldés esetén is)
Egyéni beküldés megjelölése (egyéni = 1 db + nincs ált. isk. pecsét + bejelölve 6 8)
· Borítékba vissza
· Doboz átadása
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Iktatás
·
·
·
·
·
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Doboz átvétele
OM-kód beolvasása vonalkódolvasóval vagy begépelés
Boríték ID beolvasása vonalkódolvasóval
Egyéni beküldés megjelölése
Borítékon lévõ OM-kód megegyezik-e a hivatalos intézménytörzzsel
· Dátumbélyegzõ beírása
· Doboz átadása

Érkeztetés
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Doboz átvétele
Boríték ID beolvasása vonalkódolvasóval
OM-kód feljön: ellenõrzés
Vonalkódok ragasztása adatlapra
Kísérõlevél db-beírás
Adatlap ID beolvasása vonalkódolvasóval
Program db-egyezést vizsgál
Adatrögzítõ doboz megadása
Kísérõlevél lefûzése adatrögzítõ dobozonként
Doboz átadása

Doboz átadása
·
·
·
·

Doboz átvétele
Doboz ID beírása (érkeztetés kézzel ráírva)
Dobozban lévõ összes boríték ID beolvasása vonalkódolvasóval
Összehasonlítás: kézzel ráírva érkeztetõ db + érkeztetés adatbázisból számított + db beolvasása vonalkódolvasóval
· Adatrögzítõ floppy elõállítása
· Doboz lezárása
Hibakezelés I., II., III.
·
·
·
·

Minden olyan eset, ami nem tökéletesen szabványos
A hibakezelés boríték szinten mûködik
Hibakezelés kimenete megegyezik az eredeti kimenetével
Hibakezelési fajták: kizárás, megtalálás, telefon, javítás bekérése
· Hibakezelés I.-be kerül a pótlapot tartalmazó teljes boríték
· Hibakezelés III.-ban mindig a kísérõlevelet kell javítani
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Központi nyilvántartás
Iskola
adatai

Boríték
ID

Adatlap db

Beérkezés

Boríték
elfogadva

035350

598657

35

2002.02.15.

igen

035350

121212

2

2002.02.20.

Boríték
hiba

Adatrögzítésre
küldve
2002.02.20.

igen

Borítékstatisztika:
Összesítések: akitõl várjuk + akitõl nem várjuk + aki valamit küldött
Dátum

Idõpont

Iktatott

Iktatottból
hibajavításra

Iktatottból adatrögzítésre küldve

2002.02.20.

23.00

3500 db

400 db

2900 db

2002.02.19.

23.00

2900 db

350 db

2500 db

Borítékrendszer leírása
·
·
·
·
·
·

Minden fázis között eltérõ színkódú dobozok
Dobozok szintek között forognak
Átadás: boríték darabszám + aláírás
Átvétel: boríték darabszám + aláírás
Minden dobozon külön címkékre kerül a db és az aláírás
A hibakezelések az eredeti fázissal megegyezõ dobozt adnak
a következõ fázisnak
· Átadás-átvételi probléma = riasztás
· Riasztást felelõs vezetõ kap, folyamat automatikusan leáll
Szoftverek
·
·
·
·
·
·
·
·

Iktatás
Iktatásihiba-kezelõ
Érkeztetés
Érkeztetés hibakezelése
Doboz átadása
Központi nyilvántartás-kijelzõ rendszer
Borítékstatisztika-kijelzõ rendszer
Iskolalista-kezelõ
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4.4 Középfokú iskolák internet alapú kommunikációs
rendszere
Jelentkezõ
adatai
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Tagozatrangsor

Jelentkezõrangsor

Felvételi
Központ

Középfokú
iskola
Ált. isk.
adatai

Egyéb
adatok

Rangsor modulfunkciói
· Jelentkezések státusának beállítása:
— felvehetõ
— elutasított
· Minden „felvehetõ” státusú jelentkezés mellé rangsorszámot
lehet beírni. A beírt rangsorszámot lehet módosítani, illetve törölni.
· Újrasorszámozás funkció: folytonos, 1-tõl induló egész számokkal
· Önellenõrzési funkciók:
— minden jelentkezés mellett van-e rangsorszám vagy elutasítás
— a tagozatra nem sorolható jelentkezõk listáján lévõ jelentkezõk száma
· Tagozatra nem sorolható jelentkezések listájáról a jelentkezõk
átsorolhatók létezõ tagozatra. A besorolásnál a középfokú iskola egy létezõ tagozatának kódját kell egy jelentkezéshez hozzáírni. Ekkor a rendszer a tagozatra nem sorolható jelentkezések
listájáról leveszi a jelentkezõt, és átteszi a megjelölt tagozathoz.
Ha egy jelentkezõ többször is megjelölte a tanulói adatlapján
ugyanazt az iskolát, és többször nem azonosítható a tagozat,
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·

·

·

·

akkor a jelentkezõ annyiszor szerepel a listán, ahány jelentkezését nem sikerült beazonosítani. Biztosan lesz vegyes eset is,
amikor egy jelentkezõ egy létezõ és egy nem létezõ tagozatot is
megjelöl ugyanabban az iskolában. Ekkor a tanuló neve a létezõ tagozaton is és a tagozathoz nem sorolható jelentkezések
listáján is szerepel.
Lezárás funkció: a kitöltés befejezésének jelzése tagozatonként.
(Minden tagozatot külön le kell zárni.) A rendszer nem blokkol,
bármikor újra lehet tölteni. Lezárás után belépéskor a rendszer
figyelmeztetõ üzenetet küld: A felvételi jegyzéket korábban már
lezárta. Amennyiben módosítani kíván, a korábbi állapotot felülírja, így a legutolsó állapot marad érvényben. A lezárás funkció csak akkor fut le, ha minden jelentkezés kapott valamilyen
státust. Nyomtatás csak lezárás után lehetséges.
Nyomtatás funkció: hitelesítés céljából tagozatonként rangsorrendben kinyomtatja a jelentkezõk azonosítására szolgáló adatokat: rangsorszám + diákigsz. + jelentkezõ neve + ált. isk.
OM-kódja és az egyéb információkat (például verziószám – lásd
a mellékletben).
Ábécésorrend–rangsorrend váltó: a tagozatonkénti rangsorban
a jelentkezõk sorba rendezése beállítható. Rangsor szerinti beállításkor az elutasított jelentkezõk a rangsor végén, ábécésorrendben találhatók.
Tagozatonkénti összesítés funkció:
kód

megnevezés

jelentkezõ

besorolt

elutasított

01

gimn…

30

29

1

nem kezelt
0

02

szak…

40

0

0

40

03

gimn6…

50

20

5

25

· E-mail küldés funkció: meg kell adni egy dátumot és egy
e-mail címet. Ha az adott dátum után új jelentkezõ kerül be valamelyik tagozatra, a meghatározott e-mail címre figyelmeztetõ
levél érkezik.
· Belépéskor azonosítás: belépési név + jelszó
· Kilépéskor üzenet: Köszönjük, hogy a KIFIR rangsorkitöltõ
modulját használta.
Rangsor modul követelményei
Minden egyes befejezés funkció használatkor új verziószám. A nyomtatás csak a befejezés funkció után aktiválható.
A kilépés funkció mindig a képernyõn van. Megnyomásakor
a rendszer ellenõrzi, hogy a legutolsó lezáráshoz tartozik-e nyomtatás. Ha nem, figyelmeztetõ üzenetet küld.
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Minden belépéskor írja ki: Figyelem, még x tanulónak nem adott
státust. Y felvehetõ jelentkezõnek nem adott rangsorszámot.
Elõször mindig a státust kell megadni. Rangsorszám kizárólag
akkor írható be, ha a státus „felvehetõ”.
Befejezés funkció használatakor a rendszer teljes ellenõrzést hajt
végre:
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· minden jelentkezés kapott-e rangsorszámot vagy elutasítást
· a tagozatra nem sorolható jelentkezõk listája kezelve kész
· a sorszámozás folyamatos
Tagozatra nem sorolható jelentkezõk listájáról történõ átsorolás
visszavonható: A tagozatra nem sorolhatók listájáról nem tûnik
el jelentkezõ, csak „kiszürkül”. Az átsorolás visszavonása funkció hatására az adott tagozatról eltûnik a jelentkezés, és visszakerül a listára úgy, hogy újra besorolható legyen.
A tagozatra nem sorolható jelentkezõk átsorolásakor meg kell
adni a jelentkezési lap iktatószámát, amely az átsorolás alapját
képezi. Megjelenik a magyarázó szöveg, hogy a jelentkezési lap
másolatát – ha ez nem történt meg – le kell fûzni a középfokú iskola iktatási rendszerébe, és ezt az iktatószámot kell beírni. Ezzel
a középfokú iskola igazolni tudja, hogy milyen alapon sorolta át
a jelentkezõt.
A jelentkezések státusait a kezdõbetûik jelölik:
· F – felvehetõ
· E – elutasított
A rangsorszám kizárólag egyedi lehet.
Ha a középfokú iskola igazgatója egy létezõ rangsorszámot akar
beírni, a rendszer a következõ lehetõségeket kínálja fel:
· mégsem: módosítás nélküli kilépés
· beszúrás: a beírni kívánt sorszámmal megegyezõ, illetve valamennyi, annál nagyobb sorszám eggyel növekszik
Ha a középfokú iskola igazgatója egy rangsorszámot törölni akar,
akkor a rendszer a következõ lehetõségeket kínálja fel:
· mégsem: törlés visszavonása
· törlés újrasorszámozással: a törölni kívánt sorszámnál nagyobb sorszámok eggyel csökkennek
· törlés újrasorszámozás nélkül: a törölt sorszámnál nagyobb
sorszámok nem változnak, a sorszámozás folytonossága ideiglenesen megszûnik (ideiglenes, mert a végén folytonosnak kell
lenni)
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A tagozatokhoz a középfokú iskola nem vehet fel, kizárólag a tagozatra nem besorolhatók listájából vihet át jelentkezõt.
Nem lehet a végleges felvételi jegyzéket megjelenítõ weboldalt kimenteni. (Kimentés esetén html-szerkesztõvel átírható úgy a tartalom, hogy a verziószám nem változik.)
Középfokú iskola – kiegészítõ szolgáltatások
Belépések ellenõrzése: minden saját belépés dátuma és idõpontja visszanézhetõ. A szolgáltatás segítségével ellenõrizhetõ, hogy
történt-e illegális belépés. A dátumok és idõpontok listaszerûen
jelennek meg. Legfelül a legutolsó belépés. Ha a szabványos módon – befejezés funkcióval – hagyják el a rendszert, akkor a rendszer a kilépés idõpontját is beírja. Ha a belépés és kilépés között
eltelt idõ meghaladja a 8 órát, a kilépés idõpontja helyett az alábbi felirat áll: A rendszerbõl nem szabályosan lépett ki.
Általánosiskola-keresõ: a tagozatra nem besorolható jelentkezõk
eléréséhez ismerni kell az általános iskolák adatait.

4.5 A teljes informatikai rendszer tesztelésének folyamata
· Összes lehetséges logikai adathiba feltárása és dokumentálása
· A rendszer mûködésének teljes végigkövetése a kitöltött tanulói adatlapok és jelentkezési lapok alapján, összefésülõ algoritmus alapján elkészült végeredmény manuális ellenõrzése (manuálisan nyomon követhetõ teszt)
· Az iktatás, érkeztetés folyamatának tesztelése:
— Bemeneti adatok generálása
— Programok mûködésének nyomon követése
— Kimeneti adattáblák elõállítása
· Az adatrögzítõ modul tesztelése
— Bemeneti adatbázis
— Hibakezelés, hibajavítás nyomon követése
— Kimeneti adatbázis adatainak generálása
· A végleges rögzítési adatbázis tesztje:
— A rögzítési adatbázis áttöltése
— Feldolgozási mûveletek: betölthetõ, nem betölthetõ, újak,
módosítottak bekerülése az adatbázisba
· A központi adatbázis tesztje:
— Bemeneti adatbázis
— Feldolgozóprogram mûködése, a feldolgozás folyamata
— Kimeneti adatbázis
· A webes rangsor modul tesztelése a középiskolák oldaláról
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· A webes adatbázisban a 2 szerver között zajló kommunikáció
tesztelése
· Szinkronizáció tesztelése Gyõr–Pest, Pest–Gyõr között
· A lezáró modul tesztelése
· Az összefésülõ algoritmus bemeneti adattábláinak elõállítása,
futtatás, nyomtatási lista ellenõrzése
· Mennyiségi teszt: 300 000 rekorddal
· Keresõ/statisztikai modul tesztje
· Hálózati teszt:
— 30 középiskola
— problémás helyek
— szerverterhelési teszt
· Biztonsági teszt: pesti és gyõri szerverek esetén

5. Mit kell tudni…
5.1 Mit kell tudni a felvételre jelentkezõknek és szüleiknek?
Honnan lehet segítséget kérni a felvételi rendszerrel kapcsolatban?
A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok kitöltésében elsõsorban az osztályfõnök tud segíteni. Ezenkívül a 06-40/200-446-os
helyi díjszabással hívható kék számon lehet kérdéseket feltenni. A
jelentkezést segítõ minden dokumentum az interneten is elérhetõ
a www.kir.hu vagy a www.sulinet.hu/kifir, illetve a www.okev.hu
címen. Az elektronikus levélcím: felveteli@kir.hu.
Mikor célszerû felhívni telefonon az ügyfélszolgálatot?
Az ügyfélszolgálat fõ feladata, hogy egyedi esetekben segítse az
általános, illetve a középfokú iskolákat. Kérjük, hogy a szülõ
vagy a tanuló az ügyfélszolgálatot kizárólag abban az esetben
hívja, ha a problémájára egyetlen hivatalos kiadványban sem talál megoldást, illetve az osztályfõnök vagy iskolaigazgató sem tud
segítséget nyújtani.
Milyen dokumentumokat kell kitölteni a jelentkezéshez?
Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középfokú
iskolába a jelentkezési szándékát jelezni kívánja a tanuló.
Tanulói adatlapból csak egyet kell leadni az általános iskolába, függetlenül attól, hogy hány középfokú iskolába kíván jelentkezni. Az adatlap másolatát az iskola megõrzi.
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Honnan szerezhetõ be a jelentkezési lap és a tanulói adatlap?
Valamennyi felvételre jelentkezõ a szükséges adatlapmennyiséget az általános iskoláján keresztül térítésmentesen megkapja.
Ha a jelentkezõ nem jár általános iskolába (például külföldi állampolgárságú), akkor az internetrõl töltheti le, vagy az OKÉV regionális igazgatóságaitól kérhet adatlapokat.
A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok esetében a jelentkezéshez szükséges adatlapok a gimnáziumból is beszerezhetõk.
Ebben az esetben is csak a központi nyomtatványok használhatók, ezeket azonban kitöltés után nem kell hitelesíttetni a tanuló
általános iskolájával.
Milyen adatokat kell a jelentkezési lapon feltüntetni?
A legfontosabb adatok:
· diákigazolvány-szám
· a középfokú iskola OM-azonosítója
· a tagozatok kódjai
Különösen fontos, hogy ezek az adatok a tanulói adatlapon
is ugyanígy szerepeljenek.
Ezenkívül természetesen az adatlap valamennyi mezõjét ki kell
tölteni. Egy középfokú iskolán belül több tagozat is megjelölhetõ.
Miért van szükség tanulói adatlapra?
A tanulói adatlapon kell rangsorba állítani azokat a tagozatokat,
melyek szóba jöhetnek a továbbtanulás szempontjából. Azt a tagozatot kell elõbbre rangsorolni, ahol szívesebben folytatná
tanulmányait a jelentkezõ. Mivel a tanulói adatlapot a középfokú iskolák nem láthatják, ezért az õ döntésüket nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte meg az adott középfokú iskola
valamelyik tagozatát.
A tanulói adatlapok alapján készül a felvételi jegyzék, melybe
a középfokú iskolák beírhatják az egyes tanulókkal kapcsolatos
döntésüket (a rangsorban elfoglalt helyét vagy az elutasítás tényét). Ha a Felvételi Központba nem érkezik meg a tanulói adatlap, a középfokú iskola az adott tanulót nem tudja besorolni (még
akkor sem, ha a jelentkezési lapját egyébként leadta).
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Milyen adatokat kell a tanulói adatlapon feltüntetni?
A legfontosabb azonosító adatok:
· diákigazolvány-szám
· a középfokú iskola OM-azonosítója
· a tagozatok kódja
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Különösen fontos, hogy ezek az adatok a jelentkezési lapon is ugyanígy szerepeljenek.
Ezenkívül természetesen az adatlap valamennyi mezõjét ki kell
tölteni.
Hogyan kell a tanulói adatlapon a tagozatok közötti sorrendet
összeállítani?
Elsõsorban össze kell gyûjteni valamennyi jelentkezési lapról az ott
szereplõ tagozatokat. Minden egyes jelentkezési lapon szereplõ
tagozatot a tanulói adatlapon is fel kell tüntetni. A középfokú
iskolákat, azon belül a tagozatokat OM-azonosító – tagozatkód
számpárossal kell szerepeltetni a diák vagy a szülõ választása, döntése szerinti rangsorban. Az az OM-azonosító – tagozatkód számpárossal jelölt tagozat szerepeljen elõbb a rangsorban, amelyikben a továbbtanulás inkább kívánatos lenne.
Milyen lehetõségek vannak a tanulói adatlapon szereplõ rangsor
összeállítására?
Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb
cél, akkor az adott középfokú iskola tagozatait kell egymás után
a rangsor elején feltüntetni. Ezt követik a második iskola tagozatai, és így tovább. Amennyiben egy adott típusú tagozat kiválasztása a cél, akkor azonos típusú tagozatokat kell feltüntetni
a rangsor elején, amelyek természetesen más-más iskolákban
vannak. Értelemszerûen a tagozatsorrend tetszés szerint is megadható, erre vonatkozóan semmilyen elõírás nincs.
Mit kell tenni, ha a középfokú iskola kéri a tanulói adatlapot?
Egyetlen középfokú iskola sem kérheti a tanulói adatlapot.
Ha mégis kérné, értesíteni kell az OKÉV illetékes regionális igazgatóságát, amely hivatalosan fog eljárni az érintett középfokú iskolával szemben.
Mit kell tudni a diákigazolvány-számról?
A fényképes diákigazolványon szereplõ diákigazolvány-szám kizárólag 10 számjegyû lehet, ezt a számot kell a megfelelõ helyek-
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re beírni. Az ideiglenes diákigazolványon szereplõ diákigazolvány-szám nem használható. Akinek ideiglenes diákigazolványa
van, vagy nem váltotta ki a diákigazolványt, annak az általános
iskola fog egy 10 számjegyû azonosító számot adni, amit be kell
írni a tanulói adatlapon és a jelentkezési lapon is a diákigazolvány-szám rovatba.
A felvételi miatt nem kell kiváltani a hivatalos diákigazolványt, az
általános iskolától kapott 10 számjegyû azonosító szám tökéletesen megfelel, ha a tanulói adatlapra és a jelentkezési lapokra is
az kerül rá.
Mit kell tudni az iskola OM-azonosítójáról?
Valamennyi közoktatási intézmény rendelkezik OM-azonosítóval. Az OM-azonosító minden esetben 6 számjegyû. Az OM-azonosító nullával is kezdõdhet, természetesen ez is teljes értékû
számjegy, és a megfelelõ helyekre a nullát is be kell írni, mert
csak a nullával együtt lesz meg a 6 számjegy.
Mikor kell leadni a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat?
A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap leadási határideje
2003. február 14. A lapokat a 8. évfolyamot most végzõknek az
általános iskolában kell leadniuk, más jelentkezõk leadhatják
közvetlenül a középiskolákban, ám ekkor nekik a tanulói adatlapot eddig az idõpontig meg kell küldeniük a Felvételi Központba.
Amennyiben olyan gimnázium kilencediknél alacsonyabb évfolyamára jelentkezik a tanuló, ahol az elõzõ 3 évben a jelentkezettek száma legalább másfélszerese volt a felvehetõk számának,
akkor a központi feladatokkal szervezett írásbeli felvételi
vizsgára jelentkezés határideje 2002. december 13. A írásbeli
vizsgát – jelentkezés alapján – bármelyik ilyet szervezõ gimnáziumban meg lehet írni, az eredményt minden más gimnázium elfogadja. A jelentkezési lap és a tanulói adatlap leadási határideje
megegyezik a kilencedik évfolyamra vonatkozóval.
Mit kell tudni a tagozatkódokról?
A tagozatkódok mindig 2 számjegybõl állnak.
Nagyon fontos tudni, hogy a Felvételi Központ minden általános iskolába eljuttatja az ország összes középfokú iskolája
valamennyi tagozatának listáját, kódokkal és megnevezéssel
együtt.
Kizárólag a hivatalos központi kiadvány alapján szabad kitölteni
az adatlapokat, hiszen ebben az elõzetesen ellenõrzött tagozatkó-
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dok jelennek meg. A hivatalos tagozatkódjegyzék interneten keresztül is elérhetõ lesz a www.kir.hu és a www.sulinet.hu/kifir,
valamint a www.okev.hu oldalakon.
Hol lehet leadni a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapot?
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A jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapot az általános
iskolákban kell leadni. Ha a jelentkezõ nem jár általános
iskolába, a jelentkezési lapját közvetlenül a középfokú iskolába, míg a tanulói adatlapját közvetlenül a Felvételi
Központ címére kell küldeni. A kilencedik évfolyamnál
alacsonyabb évfolyamra jelentkezõk a jelentkezési lapjukat közvetlenül a megjelölt gimnáziumba, míg a tanulói
adatlapot közvetlenül a Felvételi Központba küldhetik.
Az adott gimnázium részletes tájékoztatást ad a jelentkezéssel
kapcsolatos teendõkrõl.
Postacím:
Felvételi Központ
9001 Gyõr, Pf. 681
Egyetlen jelentkezési lap kitöltése esetén is kell tanulói adatlapot
küldeni?
Igen. Tanulói adatlapot minden esetben küldeni kell, hiszen
ezzel kerül be a diák a felvételi rendszer elektronikus adatbázisába. Összesen egy jelentkezési lap kitöltése igen nagy felelõsség,
mert a választott iskola elutasító döntése esetén csak a rendkívüli felvételi eljárás idõszakában van lehetõség olyan új iskolát
keresni, ahol még van betöltetlen hely!
A felvételi vizsgák tapasztalatai alapján egy adott középfokú iskolában másik tagozatra kíván a tanuló „átjelentkezni”. Mit kell tennie?
Módosítsa a tanulói adatlapot! A módosításra az általános iskolában van lehetõség 2003. március 17-e és március 20-a között.
Természetesen a módosításnak csak akkor van értelme, ha
elõzetesen a középfokú iskolával egyeztetés történt a módosításra vonatkozóan. Ezt egyébként az eredetileg benyújtott, a
középfokú iskolában lévõ jelentkezési lapon is jelölni kell.
Hogyan kell kitölteni a módosító tanulói adatlapot?
A módosító tanulói adatlapot az eredeti tanulói adatlap alapján
kell kitölteni. Az eredeti adatlap egy példányát (másolatát) az általános iskola a kitöltés után megõrzi, és módosítási szándék
esetén a jelentkezõ rendelkezésére bocsátja.
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Tagozatot nem lehet törölni, a tagozatsorrend átalakítására, illetve új tagozat felvételére van lehetõség abban a középfokú iskolában, ahová korábban is jelentkezett a diák. Új iskolát azonban
nem lehet a módosító adatlapon feltüntetni.
Ha nem lehet törölni tagozatot, akkor hogyan lehet jelezni, hogy
semmiképpen sem akar a tanuló az adott tagozatra járni?
A nem kívánt tagozatot a rangsor végén kell elhelyezni, illetve
egyeztetni kell a középfokú iskolával, hogy a jelentkezõt az adott
tagozaton az elutasítást jelzõ „E” betûvel jelölje meg.
Kitõl várhat értesítést a tanuló a felvételi eredményérõl?
A felvételire jelentkezõ tanuló – a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére – 2003. május 7-ig minden olyan középfokú iskolától írásbeli értesítést kap, ahová jelentkezési lapot adott be.
Mit kell tenni, ha sehova nem nyert felvételt a tanuló?
Ha az általános felvételi eljárás idõszakában a tanuló nem jutott be
középfokú iskolába, akkor használja ki a 2003. május 7. után kezdõdõ rendkívüli felvételi idõszakot! Ekkor már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik a továbbtanulás intézése. Ez az eljárás már nem
tartozik a KIFIR hatáskörébe, de az elektronikus felvételi rendszer
segítséget nyújt azzal, hogy tájékoztatásul közzéteszi a középfokú
iskolák osztályai (tagozatai) üres férõhelyeinek listáját (ha azt
az iskola kéri) a www.kir.hu, illetve a www.sulinet.hu/kifir és a
www.okev.hu honlapokon.
A tankötelezettség korhatára a 16. életév, ezért az ennél fiatalabbaknak a sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelezõ az iskolaválasztás. A kötelezõ beiskolázásért az illetékes jegyzõ felel.

5.2 Mit kell tudni az általános iskoláknak?
Milyen szerepük van az általános iskoláknak a felvételi rendszerben?
Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk
· a felvételre jelentkezõ tanulók részletes és pontos tájékoztatása, és
· a beküldendõ dokumentumok tartalmi és formai ellenõrzése.
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Az általános iskola hova fordulhat segítségért?
A 06-40/200-446-es helyi díjszabással hívható kék számon lehet
kérdéseket feltenni. A jelentkezést segítõ minden dokumentum az
interneten is elérhetõ a www.kir.hu, illetve a www.sulinet.hu/kifir és
a www.okev.hu oldalakon. Az elektronikus levélcím: felveteli@kir.hu.
Milyen dokumentumokat kell begyûjteni a felvételre jelentkezõ tanulóktól?
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A jelentkezési lapokat, melyeket formai és tartalmi ellenõrzés
után összegyûjtve továbbítani kell a középfokú iskolákba.

26

A tanulói adatlapokat, amelyek közül egy-egy példányt formai
és tartalmi ellenõrzés után összegyûjtve továbbítani kell a Felvételi Központba, egy-egy példányt pedig meg kell õrizni.
Honnan lehet jelentkezési lapokat és tanulói adatlapokat beszerezni?
Az adatlapokat a tanulók számának megfelelõen a Felvételi
Központ küldi meg térítésmentesen valamennyi általános iskola részére. Az adatlapok az internetrõl is letölthetõk és kinyomtathatók, illetve fénymásoló segítségével szabadon sokszorosíthatók kétoldalas másolatként. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi
osztályokba jelentkezõk a felvételt hirdetõ gimnáziumokban,
a külföldiek vagy általános iskolába nem járók az OKÉV regionális igazgatóságain is beszerezhetik a szükséges adatlapokat.
Hány jelentkezési lapot és tanulói adatlapot adhat be egy felvételre jelentkezõ tanuló?
Jelentkezési lapból korlátlan számú tölthetõ ki és adható be. Tanulói adatlapból egyet kell leadni (és egy másolatot kell készíteni,
melyet 2003. március 20-ig az általános iskola megõriz).
A jelentkezõk figyelmét fel kell hívni arra, hogy alaposan mérlegeljék a jelentkezések sorrendjét, csak ezután töltsék ki a szükséges nyomtatványokat.
Melyek azok a legfontosabb adatok, melyeket feltétlenül ellenõrizni kell?
A diákigazolvány-számnak a jelentkezési lapokon és a tanulói
adatlapon jelentkezõnként egyeznie kell.
A megjelölt középfokú iskolát és azon belül a tagozatot a középfokú iskola egyedi OM-azonosítójával és a tagozat kódjával lehet
megadni. Ha ezek a kódok nem megfelelõek, nem lehet azonosítani a megjelölt középfokú iskolát, illetve annak tagozatát.

Iskolavezetés 2003. február

Az oktatási rendszer

A középfokú iskolák OM-azonosítóját és tagozataik kódját hogyan
lehet ellenõrizni?
A Felvételi Központ begyûjti a középfokú iskoláktól a tagozataik
kódját, ellenõrzi ezeket, majd elkészíti a hivatalos tagozatkódjegyzéket. A központilag kiadott tagozatkódjegyzék tartalmazza
az ország összes felvételt hirdetõ középfokú iskolájának tagozatait és a tagozatok kódjait. Javasoljuk, hogy az adatlapokat
a központilag kiadott tagozatkódjegyzék alapján ellenõrizzék.
A helyi továbbtanulási kiadványok csak tájékoztató jellegûek!
Milyen formában kell a tanulói adatlapokat beküldeni?
A tanulói adatlapok mellé kísérõlevelet kell csatolni (lásd a mellékletet), melyen fel kell tüntetni
· a beküldõ általános iskola egyedi OM-azonosítójának vonalkódját (a vonalkódot a Felvételi Központ fogja kiküldeni) és
· a tanulói adatlapok számát, mellékelve a tanulói adatlapokat is.
Az összegyûjtött tanulói adatlapokat és a kísérõlevelet ajánlott
levélben kell feladni a
Felvételi Központ
9001 Gyõr, Pf. 681
címére.
Miért kell a tanulói adatlap egy példányát megõrizni?
Amennyiben módosító tanulói adatlapot töltenek ki, ahhoz feltétlenül szükség van az eredeti tanulói adatlapra. Az eredeti lapon szereplõ valamennyi adatnak (iskolának, tagozatnak) szerepelnie kell a módosító tanulói adatlapon is.
Miért van szükség a módosító tanulói adatlapra?
A jelentkezõ a felvételi vizsga tapasztalatai alapján, illetve a középfokú iskola ajánlása alapján változtathat a korábban megjelölt tagozatok sorrendjén, vagy a már megjelölt iskolák új tagozatát is
felveheti az új rangsorba. Ezt úgy teheti meg, hogy a középfokú
iskolával egyezteti az új tagozatra vonatkozó felvételi jelentkezési szándékát (ezt a jelentkezési lapon is rögzíteni kell!), majd
ezután a módosító tanulói adatlapra is átvezeti, vagyis az eredeti tanulói adatlapot módosítja.
Mire kell ügyelni a módosító tanulói adatlap kitöltése során?
Az eredeti tanulói adatlapon szereplõ valamennyi adatot fel
kell tüntetni a módosító tanulói adatlapon, tehát szerepeltetni kell az eredetileg beírt minden tagozatot is. A tagozatok sor-
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rendje azonban megváltoztatható, és lehetõség van új tagozat beírására is, annak a tagozatkód-sorrendben való feltüntetésére.
Az adatlapon korábban nem szereplõ iskola tagozatát nem
lehet felvenni a módosító tanulói adatlapra.
A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.
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Hogyan értesül az általános iskola a középfokú iskolák felvételi
döntésérõl?
Minden középfokú iskola összesítõ kimutatást küld a megfelelõ
általános iskolának 2003. május 7-éig, melyen az adott általános
iskolából jelentkezett összes tanulóval kapcsolatos döntését feltünteti a középfokú iskola igazgatója.
Mit kell tenni, ha a középfokú iskola vagy a Felvételi Központ valamilyen adathiányt jelez?
A lehetõ legrövidebb idõn belül pótolni kell a hiányosságokat. A
telefonos adatszolgáltatást követõen írásban is meg kell küldeni
a hiányzó adatokat.
Mit kell tenni, ha a tanulónak nincs, vagy elveszett a diákigazolványa?
A Felvételi Központ minden általános iskolának elõre küld egy
számtartományt, melybõl szükség esetén egy-egy tízjegyû számot ki kell választani a diákigazolvánnyal nem rendelkezõ tanulók számára. Minden egyes kód csak egy tanulóhoz rendelhetõ. Fontos, hogy a kiválasztott helyettesítõ kód a felvételre
jelentkezõ valamennyi lapjára egységesen kerüljön fel. Az
ideiglenes diákigazolványon szereplõ diákigazolvány-szám nem
használható azonosításra, ebben az esetben mindig az elõre megkapott számtartományból kell választani.

5.3 Mit kell tudni a középfokú iskoláknak?
Honnan lehet segítséget kérni a felvételi rendszerrel kapcsolatos
problémák esetén?
A www.kir.hu, illetve a www.sulinet.hu/kifir és a www.okev.hu
internet-címen minden olyan dokumentum megtalálható és letölthetõ, amely a KIFIR mûködésének megértését segíti. Egyéb
probléma esetén a 06-40/200-446-os kék számon lehet érdeklõdni, vagy e-mailben jelezni a felveteli@kir.hu címre.
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Mit kell tenni, ha az iskola internethálózata mûködésképtelen?
Haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a Sulinet Programirodával! Amennyiben az interneteléréssel kapcsolatos problémák
helyi szinten megoldhatók, akkor gondoskodni kell a hibák minél
gyorsabb kijavításáról, mert a KIFIR rendszerében nem tud
adatot fogadni és küldeni az a középfokú iskola, ahol nincs
stabilan mûködõ internet-hozzáférés.
Mit kell tudni a felvételi jegyzékrõl?
A felvételi jegyzék kitöltésének folyamata a következõ:
· Felvételi jegyzék: a Felvételi Központ a tanulói adatlapok alapján készíti el, és tagozatonként az interneten keresztül a középfokú iskolák rendelkezésére bocsátja. Ez a jegyzék a jelentkezõk névsorát tagozatonként tartalmazza ábécésorrendben.
· Ideiglenes felvételi jegyzék: a középfokú iskola igazgatója a jelentkezési lapok és a felvételi vizsga eredményei alapján beírja
a jegyzéken szereplõk neve mellé a felvételi döntését kifejezõ
rangsorszámot, illetve az esetleges elutasítást. A felvehetõk keretszámát is meg kell adni.
· A jelentkezõk és a középfokú iskola egyeztetése alapján módosító tanulói adatlapot töltenek ki azok, akik olyan tagozatra
szeretnének jelentkezni, amit eredetileg nem tüntettek fel tanulói adatlapjukon. (Lehetõség van a korábban megadott választási sorrend megváltoztatására is!) A módosító tanulói
adatlapokat a Felvételi Központ feldolgozza, így egyes tagozatokon új tanulók jelenhetnek meg a jegyzéken.
· Végleges felvételi jegyzék: a módosító tanulói adatlapok alapján megjelenõ új tanulókat a középfokú iskola igazgatója szintén elhelyezi rangsorában. A végleges felvételi jegyzéket – amelyen minden tanuló vagy rangsorolva, vagy elutasítva szerepel
– ki kell nyomtatni, és hitelesítve be kell küldeni a Felvételi
Központba.
· Egyeztetett felvételi jegyzék: a Felvételi Központ a középfokú
iskolák által beküldött végleges felvételi jegyzéket egyezteti a
tanulói adatlapokon szereplõ tagozatsorrendekkel. A jegyzéken minden egyes jelentkezõ az általa elõbbre sorolt tagozatra
kerül a középfokú iskola felvételi döntésének megfelelõen.
A felvételre jelentkezõ tanulók milyen adatokkal azonosítják az
egyes középfokú iskolákat, illetve a tagozatokat?
A középfokú iskola legfontosabb azonosítói:
· az egyedi OM-azonosító kódja és
· a tagozatkódok.
Iskolavezetés 2003. február
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Mivel a tanulói adatlapon és a jelentkezési lapokon elsõsorban
ezeknek a kódoknak a megadásával történik az azonosítás, ezért
a középfokú iskolának is érdeke, hogy minden jelentkezõ tökéletesen tisztában legyen a szükséges kódokkal.
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A középfokú iskolákra vonatkozó intézményi adatok – így az
OM-azonosító is – a KIR intézménytörzsbõl származnak, ezért
adatváltozás esetén jelenteni kell a változásokat az OM Tanügy-igazgatási Fõosztály részére. A változásbejelentõ adatlapot
célszerû a www.kir.hu internetcímen, az intézménytörzs/adatmódosítás menüpontban található program segítségével kitölteni.
A tagozatkódok megadására központi tagozatkódjegyzék készül, mely tartalmazza valamennyi felvételt hirdetõ középfokú iskola OM-azonosítóját és tagozatainak kódját. A helyi kiadványoknak összhangban kell lenniük a központi kiadvánnyal.
Milyen rendszer szerint zajlik a felvételi 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi osztályokba?
A KIFIR keretein belül, alapvetõen az általános felvételi eljárás
szabályai szerint.
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezõ tanulók is kitöltenek jelentkezési lapot és tanulói adatlapot.
Amennyiben olyan gimnáziumba kívánnak jelentkezni, ahol az
elõzõ 3 év átlagában legalább másfélszeres volt a túljelentkezés az
ilyen osztályokba, és az adott gimnázium ezt elõírja, akkor részt
kell venniük az írásbeli felvételi vizsgán. Ezen a vizsgán a központilag meghatározott feladatokat kell megoldani. Erre 2002. december 13-ig kellett jelentkezniük bármely írásbeli tartására jogosult
gimnáziumban.
A felvételire jelentkezõket az adott gimnázium részletesen tájékoztatja a jelentkezéssel kapcsolatos teendõkrõl, s kérésükre jelentkezési lapot és tanulói adatlapot is biztosíthat számukra.
A kitöltött lapokat a jelentkezõnek nem kell hitelesíttetnie az általános iskolájával, azokat közvetlenül is megküldheti a gimnáziumnak, illetve a Felvételi Központnak.
Mit kell tenni, ha tanulói adatlap is érkezik a középfokú iskolába?
A tanulói adatlapokat az általános iskolák gyûjtik be és továbbítják a Felvételi Központba. Ha tévedésbõl az általános iskola a tanulói adatlapokat is a középfokú iskolába küldi, akkor a középfokú iskola haladéktalanul továbbítja azokat a Felvételi Központba.
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Mi a szerepe a jelentkezési lapoknak a felvételi eljárásban?
A jelentkezési lapok és a felvételi vizsga eredményei alapján rendelkezésre állnak azok az információk, melyek alapján az intézmény igazgatója dönthet a kérelmezõ felvételével kapcsolatban.
Az igazgató döntése nyomán kialakuló rangsorrendet a Felvételi
Központ által interneten keresztül rendelkezésre bocsátott felvételi jegyzékbe kell beírni. A felvételi jegyzék a tanulói adatlapok
feldolgozásának alapján készül.
A felvételi jegyzéket nem a jelentkezési lapok alapján kell elkészíteni?
Nem. A felvételi jegyzék a tanulói adatlapok feldolgozásával készül, a középfokú iskola igazgatójának ebbe kell beírnia a felvételre jelentkezõk rangsorszámát, vagy „E” betûvel jelölni a jelentkezõk felvételének elutasítását.
A középfokú iskolák feladata ezzel a módszerrel jelentõsen egyszerûsödik, hiszen a jelentkezõk adatait nem kell a rendszerbe
begépelni, azokat készen kapják.
Nem fog csorbulni az igazgató döntési joga azáltal, hogy nem a középfokú iskolában állítják össze a középfokú iskola felvételi jegyzékét, hanem a Felvételi Központban?
Az igazgató döntési joga teljes egészében megmarad.
A felvételi eljárás alapja továbbra is a jelentkezési lap, amit a felvételre jelentkezõ a középfokú iskolába ad le. A felvételi döntés
kinyilvánításának módja, hogy a tanulókat tagozatonként sorba
rendezi: az iskola igazgatója a rangsorban elõbbre helyezi azokat
a felvételizõket, akiket szívesebben venne fel. Minél hátrább van
egy tanuló a rangsorban, annál kisebb az iskola felvételi hajlandósága.
Ha egy tanuló olyan jelentkezési lapot adott le, melyen megjelölt
valamely tagozat nem szerepel a felvételi jegyzéken, mert a tanulói adatlapján nem tüntette fel az adott tagozatot, akkor a felvételre jelentkezõ módosító tanulói adatlapot tölt ki, melyen feltünteti a középfokú iskolát, ahová eredetileg is jelentkezett, továbbá
a megfelelõ tagozatokat.
Ha olyan tanuló jelenik meg a felvételi jegyzéken, aki nem adott
le jelentkezési lapot, akkor a középfokú iskola a jelentkezõ általános iskolájához fordulhat, kérve a jelentkezési lap beküldését.
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Feltüntethetõ-e a felvételizõ olyan tagozaton, amelyet egyébként
nem jelölt meg a jelentkezési lapján?
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A felvételi jegyzékre a tanulói adatlap alapján kizárólag a Felvételi Központ viheti fel a tanulók nevét. Tehát ha egy középfokú iskola egy olyan tagozaton akarja feltüntetni a jelentkezõt, amelyen a tanulói adatlap alapján nem szerepelt, a jelentkezõvel
egyeztetve módosító tanulói adatlapot kell kitölteni, melyen
fel kell tüntetni az új tagozatot is. A módosító tanulói adatlapot a Felvételi Központ feldolgozza, így a középfokú iskola felvételi jegyzékén megjelenik az adott felvételizõ, akit aztán a középfokú iskola rangsorszámmal láthat el.
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A felvételizõ vizsgaeredményei alapján nem nyer felvételt az eredetileg
megjelölt tagozatra, viszont a középfokú iskola által felajánlott másik
tagozatot – melyet eredetileg nem jelölt meg a jelentkezési lapján, és
a tanulói adatlapján sem tüntette fel – elfogadja. Mit kell tenni ilyenkor?
Módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. Ezen fel kell tüntetni az új tagozatot és valamennyi, az eredeti tanulói adatlapon
megjelölt egyéb tagozatot. A módosító tanulói adatlapon az új tagozattal ki kell egészíteni a tagozatsorrendet. A tagozatsorrend
tetszés szerint megváltoztatható.
Mit kell tenni azokkal a jelentkezõkkel, akik külön csoportban, tagozat megjelölése nélkül szerepelnek a középfokú iskola felvételi
jegyzékén?
Ezek a jelentkezõk hibás tanulói adatlapot adtak le, mely alapján
csak a középfokú iskola állapítható meg, a kívánt tagozat nem.
Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a jelentkezõ általános iskolájával, és egyeztetni kell a tanulóval, hogy melyik tagozatra kíván jelentkezni. A középfokú iskolának lehetõsége van arra, hogy a felvételi jegyzékben besorolja valamelyik
– akár több – tagozatra a jelentkezõt. A besorolás alapja minden
esetben a tanulóval történõ egyeztetés. A középfokú iskola
azonban semmilyen körülmények között nem kérheti be a tanulói adatlapon szereplõ tagozatkód-sorrendet. A tanulónak természetesen módosító tanulói adatlapot kell kitöltenie, és azt – az általános iskoláján keresztül 2003. március 21-éig – meg kell
küldeni a Felvételi Központba.
Mikor adható meg a felvételi vizsgák eredményeinek kifüggesztéséhez használt jelige?
A tanuló a jelentkezési lapjának megfelelõ rovatában kizárhatja
a nevének közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek
alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthetõ. A jeligét
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a felvételi vizsgán is megadhatja a tanuló. Ezzel a jeligével kell
a felvételi vizsga után a jelentkezõk rangsorolását is nyilvánosságra hozni.
Mit kell tenni, ha a beérkezõ jelentkezési lapon hiányzik valamilyen adat?
Telefonon azonnal értesíteni kell a beküldõ általános iskolát, és
sürgõsen pótolni kell a hiányt. A telefonos információ szolgáltatását követõen írásban is kérni kell a kiegészítést.
Hogyan lehet belépni a felvételi jegyzék kitöltésére szolgáló internetes programba?
A felvételi jegyzék rangsorszámokkal történõ kiegészítése kizárólag interneten keresztül történhet. Az internetcím: www.kir.hu
vagy www.sulinet.hu/kifir, illetve www.okev.hu.
A belépéshez titkos kód szükséges, melyet a középfokú iskola
igazgatója kap kézhez. A felvételi jegyzékhez csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiket az intézmény igazgatója megbíz
a szükséges feladatok ellátásával.
Meddig kell a felvételi jegyzékbe a rangsorszámokat beírni?
2003. április 14-éig. A rangsorszámok beírását a felvételi vizsgák befejezése és az elektronikus listák közzététele után célszerû
azonnal megkezdeni, mert a középfokú iskola akkor szembesül
a tanulói adatlapok alapján összeállított felvételi jegyzék és a jelentkezési lapok esetleges eltérésével. (Eltérés esetén egyeztetni
kell az általános iskolán keresztül a tanulóval, ami hosszabb idõt
is igénybe vehet.)
Hogyan kell hitelesíteni az interneten keresztül elkészített végleges felvételi jegyzéket?
Miután a felvételi jegyzékeket a középfokú iskolák interneten keresztül kitöltötték, a rendszer nyomtatás funkcióját használva ki
kell nyomtatni a végleges felvételi jegyzékeket, és a kinyomtatott
felvételi jegyzékeket hitelesíteni kell.
A hitelesítés módja: a középfokú iskola igazgatója minden
egyes adatlapot a kézjegyével és a középfokú iskola körbélyegzõjének lenyomatával látja el.
Fénymásolt lapok nem megfelelõk, az eredeti példányokat kell
beküldeni a Felvételi Központba.
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Hogyan kapja meg a középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzéket?
Az egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskolák legkésõbb
2003. április 30-ig megkapják postai ajánlott küldeményként.
A felvételire jelentkezõket hogyan kell értesíteni?
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Minden felvételre jelentkezõt az adott középfokú iskolának kell
értesítenie 2003. május 7-ig a felvételi eljárás eredményérõl és –
elutasítás esetén – a jogorvoslati lehetõségekrõl.
Hogyan kell értesíteni az általános iskolákat?
A középfokú iskolák minden egyes általános iskolának összesített kimutatást küldenek, amely tartalmazza az adott általános
iskolából jelentkezett tanulókkal kapcsolatban hozott felvételi
döntések eredményét.
Olyan tanuló is felvehetõ, aki az egyeztetett felvételi jegyzéken
nem szerepel a felvettek listáján?
Nem. Ugyanis jogosan feltételezhetõ, hogy a tanuló azért nem került a felvételre javasoltak közé, mert egy másik középfokú iskola
is elfogadta a tanuló jelentkezését, és a tanulói adatlapon beküldött sorrend alapján a tanuló a másik középfokú iskolát elõbbre
sorolta. Tehát jogszabályellenes a felvételre nem javasolt tanulóknak is felvételt jelzõ levelet küldeni, hiszen ezeket a tanulókat
már egy másik helyre felvették.
Mi történik azokkal a jelentkezõkkel, akiknek a jogorvoslati kérelmét elfogadják?
A jogorvoslat kérdéskörét a középfokú iskola úgy kezeli, hogy
a felvételi keretszámot ennek figyelembevételével alakítja:
vagy nem hagy üres helyet, és a jóváhagyott jogorvoslat esetén
„létszámfeletti” lesz a tanuló, vagy a felvehetõk elõzetes létszámát úgy állapítja meg, hogy adott esetben új tanuló is bekerülhessen.
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Melléklet
Fogalomtár
Fogalom

Jogszabályi szakasz

Felvételi Központ

Az OKÉV megbízásából a KIFIR-t mûködtetõ gyõri Közoktatási Információs Irodában mûködik a Felvételi Központ. (9001 Gyõr, Pf. 681)

Tagozat

A felvételi tájékoztatóban valamennyi iskolának közölnie kell az OM-azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehetõségeket, amelyek közül a tanuló
választhat [például általános helyi tanterv alapján folyó
oktatás, emelt szintû oktatás, szakképzésben a szakterület (továbbiakban együtt: tagozat) megnevezését és
a tagozatot jelölõ belsõ kódot].

Jelentkezési lap

Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll. Az eljárásban részt vevõ tanuló több jelentkezési lapot állíthat
ki. A jelentkezési lapokon egy-egy iskola adatai tüntethetõk fel. Egy iskolánál több tagozat is megjelölhetõ.
A jelentkezési lapokon a választott tagozat belsõ kódját
minden esetben fel kell tüntetni. A jelentkezési lapokon
csak a tanuló hivatalos, az iskola törzslapján szereplõ
neve szerepelhet. A jelentkezési lapokon fel kell tüntetni a tanuló fényképes diákigazolványának számát.

Tanulói adatlap

A tanulónak a jelentkezési lapokkal együtt külön adatlapot is ki kell állítania (a továbbiakban: tanulói adatlap), melyen feltünteti, hány jelentkezési lapot állított
ki, több jelentkezés esetén – akkor is, ha ugyanarról az
iskoláról van szó – feltüntetve a felvételi kérelmek rangsorát. A tanulói adatlapon meg kell adni a tanulói azonosító adatokat.

Módosító tanulói
adatlap

Az általános iskola 2003. március 17. és 2003. március 20. közötti idõpontban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülõ közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás új tanulói
adatlap kitöltésével történik. A módosítás során a jelentkezések az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon
feltüntetett iskolák újabb tagozataival kiegészíthetõk,
illetõleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható,
a beírt jelentkezések azonban nem törölhetõk. Az új tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói
adatlap érvényét veszti.

Ideiglenes felvételi
jegyzék

A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás
befejezését követõen tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzékben
még nem szerepelnek a módosító tanulói adatlapokon
jelzett tanulói szándékok. Az ideiglenes felvételi jegyzéket nyilvánosságra kell hozni 2003. március 17-éig.
A nyilvánosságra hozás a felvételt hirdetõ középfokú iskolák feladata.
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Fogalom

Jogszabályi szakasz

Végleges felvételi
jegyzék

A módosítások lezárása után kapott listára az igazgató
minden jelentkezõ neve mellé beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkezõ teljesítette a felvételi
követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helyének megfelelõ sorszámot kell beírni. Ha
a jelentkezõ nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását „E” betûvel kell jelölni. Az igazgató a
végleges felvételi jegyzéken – tagozatonként – feltünteti
a felvehetõ tanulók létszámát is.

Egyeztetett felvételi
jegyzék

Az OKÉV a végleges felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta
el. Ha ugyanannak a jelentkezõnek több felvételi kérelmét is elfogadták, az OKÉV a tanulói adatlap alapján
megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a
legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést
elfogadó iskola felvételi jegyzékén, a többi jelentkezés
adatait pedig törli a felvételi jegyzékekrõl. Az OKÉV
2003. április 30-ig visszaküldi a tanulói adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdetõ középfokú iskolának.

Felvételi értesítés

A középfokú iskola a felvétellel kapcsolatos döntését
megküldi a jelentkezõnek, kiskorú jelentkezése esetén
a szülõnek, továbbá, ha a jelentkezõ iskolába jár, az iskolának is.

Rendkívüli felvételi
eljárás

Az iskola igazgatója 2003. május 7. után a következõ
tanév elsõ napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetõ tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a 2003. május 7-tõl
május 20-ig tartó idõszakban rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni.

Jogorvoslati eljárás

A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának
fel kell hívnia a jelentkezõ figyelmét, hogy a közoktatásról szóló törvény [Kt. 83. § (2) bekezdés] alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást
megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló,
a szülõ nem ért egyet.

Kötelezõ felvételt
biztosító iskola

Ha a tanköteles tanulót az utolsó tanítási napig nem
vették fel középfokú iskolába, annak az iskolának az
igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti
a szülõt arról, hogy gyermekét köteles beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskolába.
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Változtak…
… a felsõoktatási intézmények felvételi
eljárásának szabályai

B
3.15

Juhász József

1
A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) kormányrendeletet a közelmúltban a kormány a 187/2002. (VIII. 29.) számú rendeletével
módosította.
A módosítás több területen visszaállítja a felvételi eljárás egyes
lépéseinek tekintetében az intézmények autonómiáját úgy, hogy
bizonyos kérdésekrõl intézményi szinten dönthetnek.
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A változásoknak a felvételizõket érintõ legfontosabb elemei:

1. A felvételi összpontszám
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A módosítás megváltoztatta a felvételi összpontszámok kiszámításának módját, és kibõvítette a felvételi lehetõséget. A rendelet
6. §-ának (3) bekezdése eddig a hozott és szerzett pontok összegzésével vagy a felvételi vizsgán szerzett pontok megkettõzésével
rendelte el a felvételi összpontszám kiszámítását. Ez egyúttal azt
is jelentette, hogy valamennyi egyetemre, fõiskolára jelentkezõ
tanulónak felvételi vizsgát kellett tennie.
A módosított rendelkezés lehetõvé teszi, hogy „a felsõoktatási intézmény tanácsának döntése alapján a hozott pontok megkettõzésével” állapíthassa meg a felsõoktatási intézmény a jelentkezõ felvételi összpontszámát. Ez a módosítás egyben azt is jelenti,
hogy 2003-tól jogilag is visszaáll az az állapot, ami a 2000. évi rendelet elõtt fennállt.
Nagyobb szabadságot biztosít a rendelet az intézményeinek a pluszpontok számítása tekintetében is. A 6. § (4) bekezdésének módosult
kezdõ mondata a következõ:
„(4) A felsõoktatási intézmény különleges teljesítményért – a szabályzatában meghatározott módon – a felvételi eljárás során többletpontot adhat az alábbiak szerint.
a) legfeljebb egy államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgáért legfeljebb 5 pont: alapfokú C típusú nyelvvizsgáért legfeljebb 1 pont,
középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért legfeljebb 2 pont, középfokú
C típusú nyelvvizsgáért legfeljebb 3 pont, felsõfokú A vagy B típusú
nyelvvizsgáért legfeljebb 4 pont, felsõfokú C típusú nyelvvizsgáért legfeljebb 5 pont,
b) az Országos képzési jegyzékben szereplõ, szakiránynak megfelelõ felsõfokú szakképesítésért, illetve szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért legfeljebb 3 pont,
c) olimpiai sportágban az országos, illetve olimpiai, világ-, és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért legfeljebb 3 pont.”

Nem változtak ugyan azok a tevékenységek, amelyekért pluszpont adható, nem korlátozza azonban a felsõoktatási intézményt az eredeti rendelkezés azon szabálya, mely szerint legfeljebb hat többletpont adható.
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2. A felvételi eljárás rendje
A szabályzat szigorítja is a felvételi eljárás rendjét:
„Az R. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(4) Sem államilag finanszírozott képzésre, sem költségtérítéses képzésre
nem vehetõ fel az a jelentkezõ, aki az adott felsõoktatási intézményben,
karon, szakon, szakpáron, szakcsoportban, akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben, tagozaton, képzési formában alkalmazott
pontszámítási rendszerben nem éri el a többletpontok nélkül számított
maximális pontszám 60 százalékát.”

A 120 pontos felvételi rendszerben a módosítás azt jelenti,
hogy az eddigi 60 pontról 72 pontra növekszik a felvételi küszöböt jelentõ legalacsonyabb pontszám, függetlenül a képzés formájától, finanszírozási módjától, tartalmától.

3. Hozott pontok
A rendelet 8. §-a szabályozza azt, hogy milyen tantárgyakból lehet hozott pontokat számolni. Az eredeti rendelethez viszonyítva
hozott pontokat adó tantárgyként valamennyi jelentkezõnél maradt a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem
és egy választott idegen nyelv utolsó tanult két év végi osztályzata. Az ötödik tantárgy bármely két éven át tanult, tanuló
által választott tantárgy utolsó két év év végi osztályzata lehet,
megszûnik tehát egy természettudományos tantárgy (fizika vagy
kémia, illetve biológia vagy földrajz) választásának kötelezõsége.
Megmarad az eredeti rendelet azon rendelkezése, hogy a hozott
pontokat év végi osztályzatból lehet szerezni, s az érettségi osztályzatok átlaga alapján is lehet maximum 10 pontot elérni.
Szakközépiskolai tanulóknál az ötödik, választott tantárgy a választott szakiránynak megfelelõ szakmai elõkészítõ, szakmai
alapozó tantárgy is lehet.
Az érettségi évében felvételizõ gimnáziumi és szakközépiskolai
tanulók esetében a felsõoktatási intézmény dönthet úgy is, hogy
a hozott pontot adó tantárgyak 12. (illetve 13.) évfolyama félévi
eredményét veszi figyelembe az év végi helyett, így a jelentkezõ
(és az intézmény) nyilvánvalóan már a felvételi jelentkezési lap
benyújtásakor ki tudja számolni a hozott pontokat.
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A rendelet szól arról, hogy a 6. § (3) bekezdésében meghatározott háromféle hozott pont számítási módból az alapképzésre történõ jelentkezésnél az érettségi évében és az
azt követõ három évben azt a módot kell alkalmazni, amelyik a jelentkezõ számára elõnyösebb.
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A rendeletmódosítás lehetõvé teszi, hogy a felsõoktatási intézmény a saját szabályzatában meghatározott módon a külföldön
vagy külföldi rendszerû középiskolában a tanulmányok során
szerzett osztályzatokat, értékeléseket, minõsítéseket hozott pontokká átszámítsa, így akár felvételi vizsga nélküli felvételi lehetõséget teremt az ilyen tanulók számára.

4. Nemzeti kisebbségek
A felvételi jogszabály lehetõvé teszi, hogy a nemzeti kisebbséghez
tartozó jelentkezõ – amennyiben erre irányuló igényét a felvételi
lapon jelzi – anyanyelvén tegyen felvételi vizsgát.

5. Akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzés
A rendelet pontosítja az akkreditált iskolarendszerû felsõfokú
szakképzés esetén a tanulók felvételi pontszáma meghatározásának módját:
Az R. 10. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A felvételi pontszámot ebben az esetben a képzés négy félévének tanulmányi átlagából számított átlageredmény 24-szereseként kell meghatározni.”

6. Nemzetközi Érettségi Bizonyítvány
A rendelet záró rendelkezéseiben hatályon kívül helyezte az eredeti rendelet 20. §-ának (7)–(8) bekezdését. Ez a módosítás ismét
lehetõvé teszi, hogy a Nemzetközi Érettségi Bizonyítvánnyal (IBO)
jelentkezõ tanulót a felsõoktatási intézmény felvételi során kedvezményben részesítse, esetleg felvételi vizsga nélkül vegye fel.
A módosított rendeletet a 2003/2004-es felsõoktatási tanévre
szólóan a 2003. évi felvételi eljárás során kell alkalmazni.
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7. Szakcsoportok vizsgatárgyai
Továbbra is hatályban van az Oktatási Minisztérium Felsõoktatási Fõosztálya által kiadott „Közlemény a felsõoktatási intézményekben 2003-tól érvényes felvételi vizsgatárgyakról”, amely az
Oktatási Közlöny 2001. évi 18. számában jelent meg. A közlemény melléklete az alapképzési szakok szakcsoportos besorolását és azokat a felvételivizsga-tantárgyakat tartalmazza, amelyek
alapján 2003-tól – amennyiben a felsõoktatási intézmény kötelezõen elõír, vagy a felvételizõ akar tenni felvételi vizsgát – a felvételi
pontokat lehet kiszámolni.
Az egyes szakcsoportokhoz tartozó két vizsgatárgy a következõk
szerint került meghatározásra.
· A mellékletben meghatározott szakcsoportoknál az ott szereplõ vizsgatárgyak körébõl a felsõoktatási intézmény vagy a jelentkezõ döntése alapján válaszható ki mind a két vizsgatárgy.
Amennyiben a felsõoktatási intézmény meghatározza az egyes
szakokra vonatkozóan, hogy melyik két tárgyat kéri a jelentkezõtõl, errõl a felvételi tájékoztató ad információt.
· A szakcsoportnál meghatározott vizsgatárgyakból az egyik kötelezõ, a második vizsgatárgyat több tárgyból lehet kiválasztani.
Ebben az esetben is vagy a felsõoktatási intézmény vagy a felvételi tájékoztatóban leírtak szerint a jelentkezõ dönt a második
vizsgatárgyról.
· Vannak olyan szakcsoportok, ahol nincs választási lehetõség,
mind a két vizsgatárgy meghatározott.
· Szakpárra történõ jelentkezés esetén is csak két vizsgatantárgyból kell felvételi vizsgát tenni, a felsõoktatási intézmény
a felvételi tájékoztatóban – vagy felhatalmazás alapján a jelentkezõ – határozza meg azt, hogy melyik két vizsgatantárgyból
kell vizsgázni.
További információk az Oktatási Minisztérium kiadványában, a
minden évben kiadásra kerülõ Felsõoktatási felvételi tájékoztató
címû könyvben fognak megjelenni, illetve a felsõoktatási intézmények tájékoztatják az érdeklõdõket.
Néhány példa az egyes szakcsoportok felvételivizsga-tárgyaira
Agrár szakcsoport
Vizsgatárgyak:
·
·
·
·

biológia
fizika
kémia
matematika
Iskolavezetés 2002. december
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A tárgyak közül kettõt kell választani az intézménynek vagy a jelentkezõnek.
Egészségügyi egyetemi és fõiskolai szakcsoport
Vizsgatárgyak egyetemi szinten:
· biológia és
· fizika vagy kémia
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Vizsgatárgyak fõiskolai szinten:
· biológia és
· magyar vagy matematika
A biológia tárgy kötelezõ, a másik tárgyat a felsoroltakból kell választania az intézménynek vagy a jelentkezõnek.
Gyógypedagógiai szakcsoport
Vizsgatárgyak:
· biológia és
· magyar
E tárgyak kötelezõek.
Informatikai szakcsoport
Vizsgatárgyak:
· matematika és
· fizika vagy számítástechnika vagy programozási ismeretek
A matematika kötelezõ, a másik tárgyat a felsoroltakból kell választania az intézménynek vagy a jelentkezõnek.
Jogi és szociális igazgatási szakcsoport
Vizsgatárgyak:
· magyar és
· történelem
E tárgyak kötelezõek.
A leírt változások egyszerûsítik és könnyítik a felsõoktatási felvételi eljárást, nem kívánnak az eddigiektõl eltérõ felkészülést, felkészítést a tanulóktól és a pedagógusoktól, ezért is lehetséges
a változások gyors bevezetése.
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Ember legyen a talpán az a munkáltató…
A munka törvénykönyvének változásából adódó
legfontosabb feladatok

Petróczi Gábor

Nemrégiben jelentõs politikai vitákat váltott ki a munka törvénykönyvének 2001. július 1-jén hatályba lépett változása. Az ezt
megelõzõ vita elsõsorban a munkaidõ mértékérõl, a szabadnapokon és ünnepnapokon végzett munkáról, a munkáltatók és
a munkavállalók ezzel kapcsolatos érdekeirõl szólt.
Akkoriban úgy gondoltuk, hogy mindez a közoktatásban nem
hoz lényeges változásokat. Nem így történt. Cikkünk arra kívánja
fölhívni a figyelmet, hogy mik a módosított jogszabállyal kapcsolatos legfontosabb munkáltatói kötelezettségek, illetve mik azok
a közalkalmazotti-munkavállalói jogok, amelyekre a közintézményekben dolgozó kollégáinknak oda kell figyelniük.
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1. A közalkalmazotti tevékenységet meghatározó
legfontosabb jogszabályok és összefüggésük
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· A munka törvénykönyve, azaz az 1992. évi XXII. törvény tartalmazza minden magyarországi munkavállalóra vonatkozóan a legfontosabb szabályokat. Legtöbb rendelkezése a közalkalmazottakra is érvényes, egyes paragrafusai azonban nem alkalmazhatók a közoktatási intézményekben foglalkoztatottakra.
· A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, azaz az 1992.
évi XXXIII. törvény a közalkalmazotti jogviszony létesítésével,
fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos törvényi rendelkezéseket tartalmazza.
· A közalkalmazotti rétegre vonatkozóan fontos jogszabályi elõírásokat tartalmaz a Kjt. végrehajtási rendeleteként számon
tartott 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet.
E három jogszabály lényegében meghatározza a közalkalmazotti
jogviszonnyal kapcsolatos leglényegesebb elõírásokat. A munka
törvénykönyvében a 2001. évi XVI. törvény 2001. július 1-jétõl
vezetett be lényeges, új rendelkezéseket.

Önkontroll!
Mik a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok végzése során elkövetett tipikus hibák?
o Vezetõk: A „megszokott”, régi jogszabály szövegébõl dolgoznak, a napi operatív feladatok mellett nem szánnak elegendõ idõt a megváltozott jogszabály áttanulmányozására.
o Pedagógusok: Nincsenek tisztában a jogszabályi elõírásokkal. Ha elolvasnak egyes törvényi helyeket, azokat nem
elég körültekintõen és helyesen értelmezik.
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1.1 A munka törvénykönyvében1 bevezetett legfontosabb
változások
Meghatározásszerûen közöljük a munka törvénykönyvében 2001. július 1-jétõl hatályos legfontosabb változásokat, amelyek az alábbiak:
A szakszervezeteket a törvény együttmûködõ
szervezetként definiálja

3. §

Hátrányos megkülönböztetés vádja esetén a munkáltatót terheli bizonyítási kötelezettség

5. § (8)

Munkaszerzõdés megkötésekor a munkáltatónak
tájékoztatási kötelezettsége van

76. § (7)
76/B §

Változó munkahelyen való munkavégzés körülményei

76/C §

Munkaszerzõdés idõtartamának meghatározása

79. § (2)–(3)

Munkavállaló átirányításának fogalma

83/A §

Munkavégzéshez kapcsolódó elõkészítõ és befejezõ
feladatok

103. § (2)

Kiküldetés fogalmának bevezetése

105. §

Munkaidõ és pihenõidõ világos meghatározása

117. § (1)

Munkaidõkeret meghatározása

119. §

Pihenõidõ biztosítása

123. §

A munkabér kifizetése kötelezõ a szabadság
megkezdése elõtt

157. §

Az éves túlmunka óraszáma maximum 280 óra lehet

Kjt. 55/A §

2. A kooperációs szabályok változása
2.1 Megváltoztak a munkahelyi együttmûködés szabályai
A 2001. július 1-je elõtt hatályos munka törvénykönyve együttmûködési kötelezettséget határozott meg a munkáltató, a közalkalmazotti tanács és a közalkalmazottak részére. A megváltozott
jogszabály az együttmûködési kötelezettséget kiterjeszti a szakszervezetekre is!
A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során
a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszemûség és a tisztesség követelményeinek megfelelõen, kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.2

1
2

Illetõleg néhány szakaszban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben.
Munka törvénykönyve 3. § (1) bekezdés.
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Ez többek között azt jelenti, hogy a munkáltató a közalkalmazottat,
a szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot köteles minden
olyan tényrõl, körülményrõl, illetve ezek változásairól értesíteni,
amely a jogok gyakorlása, a követelmények teljesítése szempontjából lényegesnek minõsíthetõ. A munkáltatónak ez a kötelezettsége
nyilvánvalóan fennáll a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos
kérdésekben is.

2.2 A hátrányos megkülönböztetés tilalma
A munka törvénykönyvének 5. §-a az eddigiekben is tiltotta a
munkavállalók hátrányos megkülönböztetését
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·
·
·
·

nemük,
koruk,
családi vagy fogyatékos állapotuk,
nemzetiségük alapján.

E rendelkezések továbbra is érvényesek.
Új elõírást tartalmaz azonban az 5. § (8) bekezdése, amely szerint
„a munkáltató eljárásával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem sértette”. Az
eddigiekben tehát a hátrányos megkülönböztetés vélelme esetén
a munkavállalót terhelte ennek bizonyítási kötelezettsége, most
az eljárási rend az ellenkezõjére fordult.

2.3 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkaszerzõdés megkötésekor
A munka törvénykönyve újraszabályozza a munkaszerzõdés megkötésekor a munkáltató számára kijelölt teendõket, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor is irányadóak.1
A törvény értelmezésekor munkaszerzõdésnek kell tekintenünk:
· a határozatlan idõre, és
· a határozott idõre
szóló kinevezést is.

1

76. § (6)–(7) bekezdés, valamint 76/B §
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Önkontroll!
Az új szabályozás szerint a munkaszerzõdés megkötésével egy
idõben tájékoztatni kell a munkavállalót az alábbiakról:
o az irányadó munkarendrõl
o a munkabér egyéb elemeirõl
o a bérfizetés napjáról
o a munkába lépés napjáról
o a rendes szabadság számítási módjának és kiadásának
rendjérõl
o a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének szabályairól
o arról, hogy van-e az intézményben érvényes kollektív szerzõdés

A munkáltató e tájékoztatást a munkaszerzõdés megkötésétõl való 30 napon belül köteles megadni. Ez a tájékoztatás jogszabályra, illetve a kollektív szerzõdés rendelkezéseire való hivatkozással is megadható.
Fontos új elemet tartalmaz a munka törvénykönyve 79. § (2)–(3)
bekezdése. A fõ szabály azt tartalmazza, hogy a határozott idejû
közalkalmazotti jogviszony idõtartamát naptárilag, illetve más alkalmas módon kell meghatározni.
Ha a határozott idejû közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a felek nem naptárilag határozták meg a jogviszony
idõtartamát, akkor a munkáltató a munkaszerzõdésben
köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszony várható idõtartamáról.
Példa:
Távol Éva latintanár gyesen van, ezért helyettesítésére határozott idõre
szóló jogviszonyban alkalmazza a munkáltató Közel Jolánt. Nem szerencsés azonban a munkaszerzõdésbe a megszûnés idõpontjaként egyértelmû dátumot írni, hiszen Távol Éva akár korábban is visszatérhet
napi munkájához. Ezért Közel Jolán munkaszerzõdésének lejártaként
a következõt tanácsos írni: „Távol Éva távollétének idõtartama, várhatóan 2003. július 30-a.” A módosult törvényi szabályozás tehát a határozott idejû jogviszony megszûnésének várható idõpontjáról való tájékoztatást teszi kötelezõvé. Ez esetben a meghatározó idõpontnak Távol Éva
visszatérésének dátuma minõsül, a dátumszerû meghatározás csupán
tájékoztató jellegûnek minõsül.
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3. A munkaidõ meghatározásával kapcsolatos
intézményi teendõk
A munka törvénykönyve új, 117. §-a fontos alapfogalmakat vezet
be, amelyek a közoktatás intézményeiben is lényeges szerephez
jutnak. Szakmánkat érintõ új elõírás, mely szerint a munkavégzés idõtartamába „… bele kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó elõkészítõ és befejezõ tevékenység idõtartamát”. Az iskolában, óvodában a tanítási órák, foglalkozások megtartásán túl
nyilvánvalóan szükség van az órák, foglalkozások elõkészítésére
és befejezõ munkálataira. A törvény elõírásai alapján ez a napi
munkaidõ részét képezi.

C
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Mi számít a közalkalmazott munkája során elõkészítõ és befejezõ tevékenységnek?
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Az elõkészítõ és befejezõ tevékenység fogalmát az intézmény kollektív
szerzõdésében célszerû rögzíteni. Ennek hiányában e tevékenységi
formák meghatározása a munkáltató joga és kötelessége.
A munka törvénykönyvének 117/B §-a az eddigi elõírással összhangban állapítja meg: „A teljes munkaidõ mértéke napi nyolc
óra.” Átalakult azonban a törvény 118. §-a, amely bevezeti a munkaidõkeret fogalmát.
Milyen idõbeosztás szerint kell a közalkalmazottaknak dolgozniuk?
„A munkarendet, a munkaidõkeretet, a napi munkaidõ beosztásának
szabályait – a kollektív szerzõdés rendelkezése vagy a felek megállapodása hiányában – a munkáltató állapítja meg.”

Tehát minden munkahelyen, így a közoktatás intézményeiben is
joguk és kötelességük a dolgozóknak, hogy világosan tudják: mikor és milyen idõkeretben kötelesek a munkát elvégezni. Ezzel
együtt az is egyértelmûen meghatározható, hogy mikor végeznek
a közalkalmazottak munkaidõn túli túlmunkát, amelyért túlmunkadíj jár.

3.1 Gyakorlati példák a munkaidõ meghatározására
Az alábbiakban lássunk néhány példát arra, hogy miért fontos
a pedagógusnak és a munkáltatónak egyaránt, hogy az intézményben egyértelmûen meghatározzák a napi munkaidõt. Fordítsunk arra is figyelmet, hogyan célszerû ezt az oktatási-nevelési intézményekben meghatározni!
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A napi munkaidõ a hét minden napján 8 óra
Az X. általános iskolában a munkaidõ – a kollektív szerzõdés vagy
a munkáltató belsõ szabályzata alapján – naponta 7.30-tól 15.50-ig
tart, amely munkaidõ nem tartalmazza az alkalmazottaknak járó
20 perc ebédszünetet.1 Tehát a napi munkaidõ 8 óra, a heti munkaidõ így – az elõírásoknak megfelelõen – 40 óra. Az egyik napon
azonban szülõi értekezletet tartanak 17.00 órától 18.00 óráig,
amelyet fogadóóra követ 18.00 órától 19.00 óráig. Jelen helyzetben
ez a munka a pedagógusok napi munkaidejét meghaladó munka,
azaz túlmunkának minõsül. Az intézmény vezetõje erre a 2 órára tehát a szülõi értekezletet illetõleg fogadóórát tartó pedagógusok számára túlmunkadíjat köteles fizetni. Ez egy átlagos,
30 fõs pedagógus-kollektíva esetén a munkáltatónak a közterhekkel együtt mintegy 70 000 Ft-os kiadást jelent.
Az intézmény vezetõje ilyenkor nem hivatkozhat az alábbiakra:
· A pedagógusok feladata mégsem mérhetõ egy üzemi dolgozó
napi 8 órás feladatához, vannak a napi munkaidõn túli kötelezettségeink is…
· A pedagógus napi munkáján túl évente 3-4 alkalommal vannak ilyen feladatok, e néhány esetben hivatástudatból igazán
megtehetik a pedagógusok, hogy…
· Az intézmény igen nehéz helyzetben van, végképpen nincs
pénz arra, hogy…
· Igaz, hogy a pedagógusok napi munkaideje 8 óra, de egyiküknek sincs napi 8 kötelezõ órája, ezért a kettõ közötti idõtartamot használjuk föl a szülõi értekezlet megtartására.
Ha az intézmény a pedagógusoknak nem fizeti ki a számukra járó
túlmunkadíjat, akkor jogsértést követ el. A munkáltatótól jogosan követelhetõ a túlmunkadíj kifizetése!
Napi egyenletes munkaidõ-beosztás esetén tehát a munkáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a napi 8 órás munkaidõ végéig az
iskola összes tevékenysége befejezõdjön. Ha néhány pedagógus tevékenysége a munkaidõn belül nem fejezhetõ be, akkor nekik a munkáltató túlmunkadíjat köteles fizetni!
A napi munkaidõ nem egyenletesen 8 óra
A probléma kezelhetõ a munkaidõkeret alkalmazásával, amelyet
a munka törvénykönyvének elõbb említett paragrafusai megen-

1

Az ebédidõ nem feltétlenül képezi a napi munkaidõ részét, lásd a munka
törvénykönyve 122. §-át.
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gednek. A heti munkaidõ változatlanul 40 óra, de annak
elosztása nem egyenletes. Például hétfõn 7.30-tól 17.50-ig
(10 óra), amelyben 20 perc ebédszünetet kap a pedagógus, keddtõl péntekig pedig naponta 7.30–15.20-ig (az ebédidõt leszámítva
napi 7,5 óra). Ebben az esetben az elõzõ szakaszban említett szülõi értekezletet és fogadóórát általában a hétfõi napra kell tenni,
és annak kezdési idõpontját 16.00 órában célszerû meghatározni, hogy a két órát igénybe vevõ elfoglaltságot a pedagógusok
17.50-re befejezzék.
Ebben az esetben a pedagógusok a szülõi értekezletet és a fogadóórát a munkaidejükben végzik, ezért túlmunkadíj nem jár.
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A munkaidõkeret alkalmazásával az egyes napokra nem egyenlõ
hosszú munkaidõ elõírásával alkalmazott megoldás költségtakarékos a munkáltató szempontjából, és nem okoz többletterheket,
többletmunkát a pedagógusoknak sem.
Feltétele, hogy a munkaidõkeret beosztását a kollektív
szerzõdés, ennek hiányában a munkáltató írásban meghatározza.
Milyen problémák oldhatók meg a munkaidõkeret alkalmazásával?
Tekintsük át azoknak a problémáknak a körét, amelyre megoldást adhat a munkaidõkeret alkalmazása az egyes napokra nem
egyenletesen elõírt munkaidõ alkalmazásával! Át kell tehát gondolnunk, hogy melyek azok az iskolai és óvodai tevékenységi formák, amelyek általában „nem férnek bele” a napi munkaidõbe!
·
·
·
·
·
·

szülõi értekezlet
fogadóóra
tantestületi értekezlet a tanítási idõ után
klubügyelet, diszkóügyelet az esti órákban
tanulmányi versenyek felügyelete
hosszabb délutáni próba az iskolai ünnepély elõtt

Ezekben az esetekben szükség lehet azonban arra, hogy az intézmény vezetõje a kollektív szerzõdésben vagy a belsõ utasításban
meghatározott általános heti munkaidõ-beosztástól eltérjen. Egyes
rendezvények lebonyolításakor, egy vagy több pedagógus esetén
szükség lehet arra, hogy a munkaidõkeret elõírásait a munkáltató
– erre az esetre – megváltoztassa.
Erre is van lehetõség. A munka törvénykönyve 119. § (2) bekezdése alapján „a munkaidõ-beosztást – a kollektív szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – legalább hét nappal korábban …
kell közölni”. A közalkalmazottakat errõl „a munkáltatónál
Iskolavezetés 2002. február
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a helyben szokásos módon” kell1 tájékoztatni. Az iskolákban ez
a „helyben szokásos mód” általában a hirdetõtáblára való kifüggesztést jelenti.
Ez utóbbi eljárás lehetõséget teremt tehát az elõzetesen kialakított napi munkaidõ átcsoportosítására, amely a következõ esetekben is szükségesnek bizonyulhat:
· A nevelõtestület értekezletét nem hétfõn, hanem szerdán kívánják megtartani.
· Az iskolai diszkó ügyeletét ezen a héten 5 kolléga látja el, akik
a csütörtöki „hosszú nap” helyett pénteken tartják a 10 órás
napjukat, ekkor 7.30–13.30-ig, majd 18.00–22.00 óráig töltik
a napi munkaidejüket.
· Az iskolai ballagást pénteken 15.00 órakor kívánja megrendezni az iskola, a pedagógusok munkaideje hétfõ helyett pénteken
7.30–17.30-ig tart.
A heti munkaidõkeret alkalmazása, a napi munkaidõ korrekt
meghatározása semmiképpen nem jelenti tehát azt, hogy a pedagógusok munkaidejük alatt végig kötelesek az intézményben tartózkodni!
A pedagógus a kizárólag a nevelési-oktatási intézményben
ellátható feladatok végzéséhez szükséges idõtartamon túlmenõen nem köteles az intézményben tartózkodni.2
Milyen problémák nem oldhatók meg a munkaidõkeret alkalmazásával?
Nem alkalmazható sem a napi egyenletes, sem az egyenetlen
munkaidõ-beosztás
· a tanulmányi kirándulások,
· az intézmény pedagógiai programjában szereplõ, a tanulók egy
napon túlmenõ kíséretét igénylõ munkák elvégzésekor,
· iskolai táborozások alkalmával.
Ezekben az esetekben a 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletnek
a túlmunka díjazására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tehát a tanulmányi kiránduláson a napi munkaidõre (például napi
8 óra) vonatkozóan nem jár díjazás, napi 8 órára ügyeleti díjat kell
fizetni, az éjszakai 8 órára pedig készenléti díj jár a tanárnak.

1
2

Munka törvénykönyve 118. § (4) bekezdés.
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés.
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Nem oldható meg megítélésünk szerint az iskolai élettel együtt
járó néhány rendezvény lebonyolítása, például
· szombati napon tartott iskolai ballagás,
· a munkanapot követõ vagy szombati napon tartott
— szalagavató,
— iskolai bál.
Az évi egy-két ilyen jellegû rendezvény lebonyolítására az intézményvezetõnek két jogszerû lehetõsége van:
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· Ezt a tevékenységet kötelezõ munkának tekinti, és az ezért járó
túlmunkadíjat minden pedagógusnak kifizeti (szombati nap:
dupla bér).
· Ezt a tevékenységet ugyan az iskolai élet részének tekinti, de a
kollégák számára nem tekinti kötelezõ elfoglaltságnak, így a
részvételi kötelezettséget számukra nem írja elõ. Ebben az
esetben – természetszerûleg – túlmunkadíjat sem kell fizetnie
a munkáltatónak.
Van tehát abban valami igazság, hogy az oktatási intézmény
mégsem kezelhetõ úgy, mint egy tésztagyár. Mint az utóbbi szakaszból kiderült, vannak olyan határterületek, ahol problémát
jelent az egyértelmûen megszabott heti munkaidõ alkalmazása.
Törekedni kell azonban arra, hogy minden közalkalmazott
egyértelmûen tisztában legyen azzal, mikor tölti a munkaidejét, és mikor dolgozik azon kívül!
A munkaidõkeret alkalmazásakor lényeges és ésszerû korlátozást jelent azonban az a törvényi elõírás, hogy a napi munkaidõ
nem lehet négy óránál rövidebb.1 Fontos megkötést jelent még,
hogy 6 óra folyamatos munkavégzést követõen a pedagógusok számára is 20 perc munkaközi szünetet (ebédidõt) köteles biztosítani2 a munkáltató, amely idõtartam – hacsak a kollektív szerzõdés ettõl eltérõen nem rendelkezik – nem része a
napi munkaidõnek.

3.2 Példa a kollektív szerzõdés munkaidõkeret-szabályozására
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidõkeretben végzik
munkájukat. A pedagógusok napi munkaideje3 naponta általá1
2
3

Munka törvénykönyve 120. § (1) bekezdés.
Munka törvénykönyve 122. § (1) bekezdés.
Munka törvénykönyve 117–120. §
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ban 7.20-14.55 óráig tart (napi 7 óra 15 perc, valamint 20 perc
munkaidõn kívüli ebédszünet). A csütörtöki napokon a munkaidõ 7.20–18.40 óráig tart (11 óra). A pedagógus a kizárólag
a nevelési-oktatási intézményben ellátható feladatok végzéséhez
szükséges idõtartamon túlmenõen nem köteles az intézményben
tartózkodni.1 Ha a munkáltató alapos indokkal a fenti beosztástól eltérõen kívánja meghatározni a napi munkaidõ-beosztást,
akkor annak módosított rendjét 7 nappal korábban a faliújságon
való kihirdetés útján kell nyilvánosságra hozni. El lehet térni
a fenti napi munkaidõ-beosztástól egy pedagógus esetén, vagy
pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A módosított
munkaidõ-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek
az irányadók.
A napi munkaidõn felül végzett munkáért a jogszabályokban
meghatározott mértékû díjazást kell fizetni. Ebben az esetben
a munkabéren felül 50% pótlékot kell megállapítani, amelyet
a végzett többletmunkával azonos mértékû szabadidõ biztosításával lehet megváltani.
A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a napi munkaidõ-beosztást
a fentiektõl eltérõen napi 8 órában határozzuk meg. A pedagógusok évi egyszeri kötelezõ klubügyeletét az õket érintõ munkaidõ-beosztás megfelelõ meghatározásával a heti munkaidõkeretben biztosítja az intézmény vezetõje.
Az adminisztratív dolgozók, az ügyviteli és fizikai dolgozók
heti munkaideje heti 40 óra. Az adminisztrációs dolgozók napi
munkaidejét igazgatói utasítás szabályozza. Az adminisztratív és
technikai dolgozók számára az intézmény vezetõje napi 20 perc
ebédszünetet biztosít, amely a napi munkaidõbe nem számít
bele.
A takarítók osztott mûszakban dolgoznak. Munkaidejüket munkaköri leírásuk tartalmazza. A konyhai dolgozók egy mûszakban
dolgoznak, napi munkaidejüket belsõ szabályzat rögzíti. Munkájuk során 11.30 órától 11.50 óráig 20 perc ebédszünetet kapnak,
amely a napi munkaidõnek nem része. A karbantartók munkaidejét munkaköri leírásuk tartalmazza. Napi munkaidejük 8 óra,
amelynek során 20 perc ebédszünetet kapnak, amely a napi
munkaidõnek nem része.
Az igazgató által (a különbözeti, osztályozó, felvételi vizsgák lebonyolítása során) elrendelt rendkívüli munkavégzésért öt fõ írásbeli vagy szóbeli formában vizsgázó tanuló után 1 óra túlóradíj1

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés.
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nak megfelelõ munkadíj jár. A felvételi vizsgán íratott, 25 percet
meg nem haladó idõtartamú dolgozatok javításáért 10 tanuló
után jár 1 túlórának megfelelõ munkadíj. Nem kötelezõ a vizsgadíj kifizetése, amennyiben a dolgozó túlmunkájáért – az igazgatóval való megállapodás alapján – szabadnapot kap.
Az elrendelhetõ túlmunka mértéke valamennyi munkakörben maximálisan évi 280 óra.1

3.3 Módosultak a rendkívüli munkavégzés elrendelésének
feltételei
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A kormány 156/2001. (IX. 12.) sz. rendeletében módosította
a közoktatási intézmények mûködésérõl szóló 138/1992. (X. 8.)
kormányrendeletet. Ennek során szigorította a pedagógus-munkakörben elrendelhetõ rendkívüli munkavégzés elrendelésének
feltételeit.

Figyelem!
A módosítás szerint2 pedagógus-munkakörben rendkívüli munkavégzést akkor lehet elrendelni, ha
ß a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
ß a munkakör nincs betöltve, és a betöltésére kiírt pályázat
sikertelen volt,
ß a tantárgyfelosztásban ellátatlanul maradt tanítási órák
száma nem teszi lehetõvé pedagógus foglalkoztatását,
ß a betöltött munkakör feladatainak ellátása váratlanul lehetetlenné vált.

Ez tehát azt jelenti, hogy az intézmény vezetõje nem gazdálkodhat „üres álláshelyekkel”, a betöltetlen munkaköröket pályázat
útján meg kell hirdetni, és be kell tölteni.

1
2

Kjt. 55/A §
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 11/A §
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4. A napi mûködés során bevezetendõ változások
4.1 A szabadság ideje alatt esedékes bér kifizetése
Az eddigi szabályozás szerint a közalkalmazottak számára a szabadságuk idején esedékes bért nem volt kötelezõ kifizetni. Kivételt képezett az olyan eset, amikor a közalkalmazott legalább
10 napig folyamatosan távol volt a munkától, akkor külön kérésre a szabadság megkezdése elõtt két nappal a munkáltatónak
a bért ki kellett fizetnie. Ez a gyakorlat addig volt honos a közoktatási intézményekben, amíg általánossá nem vált az illetmény
folyószámlára való utalással való kifizetése.
A munka törvénykönyve új szabályozást vezet be1, amely szerint
a munkáltató „…legkésõbb a szabadság megkezdése elõtti
munkanapon köteles kifizetni a szabadság idejére esõ bérfizetési napon esedékes, valamint az igénybe vett rendes szabadság
idejére járó munkabért”. Ez a közalkalmazottnak kérés nélkül
jár, hacsak a kollektív szerzõdés ettõl eltérõen2 nem rendelkezik.

4.2 Közalkalmazotti munkavégzés kiküldetésben
A munkáltató ideiglenesen a szokásos munkavégzési helyén
kívüli munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót (kiküldetés). Az eddigiekben ennek körültekintõ szabályozása hiányzott
a munka törvénykönyvébõl. A kiküldetés alatt a közalkalmazott
a munkáltató utasításai szerint köteles eljárni, ezért megilleti
a munkaszerzõdésben meghatározott munkabére.
Gyakran elõfordul azonban, hogy a kiküldetés esetén az utazási
idõvel egybevont kiküldetési idõ meghaladja a napi munkaidõ-beosztásban meghatározott mértéket.
Az új rendelkezés szerint, ha az utazási idõ a munkavállaló
munkaidõ-beosztásán kívül esik, és a két órát eléri, az ezt
meghaladó idõ díjazására a készenlét díjazására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
A jogszabály értelmezése szerint utazási idõnek3 minõsül
· a személygépkocsival történõ utazás idõtartama,
· a közlekedési eszközzel történõ utazás idõtartama, ideértve az
átszállással töltött idõt,
1
2
3

Munka törvénykönyve 122. § (1) bekezdés.
Munka törvénykönyve 157. § (1)
Munka törvénykönyve 105. § (7) bekezdés
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· a tömegközlekedési eszköz megérkezése és a munkavégzés
kezdete közötti,
· a munkavégzés befejezése és a közlekedési eszköz indulása között eltelt idõ.

*
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Kedves Kollégák! Elsõ olvasásra talán idegennek tûnik a munka
törvénykönyve megváltozott rendelkezéseihez fûzött néhány javaslatunk. Ahogyan azonban a közalkalmazottnak törvényi joga
tisztában lenni azzal, hogy mikor tölti szabadságát, és mikor végez munkát, ugyanígy joga világosan tudni a napi munkaidejét
(gondoljunk analóg példára mondjuk a szolgáltatások vagy az
ipar területén). Ez ugyanis alapvetõ fontosságú annak megítélésekor, hogy adott esetben a dolgozó túlmunkát végez, vagy sem.
Gondoljuk át tehát mindennapi gyakorlatunkat, és ha kell: változtassuk meg azt!
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A témakörrel összefüggõ fontosabb jogszabályok:
· a munka törvénykönyvérõl szóló – többször módosított – 1992.
évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
· a közalkalmazottak jogállásáról szóló – ugyancsak többször
módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
· a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)

1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése
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A közalkalmazotti jogviszony a munkáltató és a közalkalmazott
között létesül a Kjt. 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
A Kjt. felhatalmazást adott arra, hogy a miniszter rendeletben
határozza meg azokat a munkaköröket, amelyekben csak magyar állampolgárral, büntetlen elõéletû, valamint 18. életévét betöltött személlyel létesíthetõ közalkalmazotti jogviszony.1 A miniszter határozhatja meg azokat a munkaköröket is, amelyek
betöltéséhez a közalkalmazottnak vagyonnyilatkozatot kell tennie. A Rendelet a közoktatás terén a feltételek közül a büntetlen
elõéletet határozza meg feltételként, de ezt sem minden munkakörre kiterjedõen.
A közalkalmazotti jogviszony létesítésének a feltételei különbözõek aszerint, hogy a közalkalmazottat az intézmény
alapfeladatával összefüggõ munkakörben alkalmazzák-e,
vagy az alapfeladaton kívül esõ tevékenységet lát el.
A Rendelet szerint alapfeladat a gyermek, a tanuló iskolai oktatásával összefüggõ minden olyan feladat, amelynek ellátása pedagógiai szakértelmet igényel, továbbá minden, a nevelõ-oktató
munkát segítõ, a gyermek, a tanuló szociális és egészségügyi ellátásával összefüggõ feladat. Ebbõl következik, hogy az elõzõ fogalomkörbe nem tartozó feladatok nem alapfeladatok.

1

Megállapította a 2001. évi CII. törvény 7. §-a
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1.1 Az alkalmazás feltételei
Melyek a közoktatási intézmény alapfeladatára létesített
munkakörben az alkalmazás feltételei?
· büntetlen elõélet
· a munkakörhöz jogszabályban elõírt iskolai végzettség (esetleg
képesítés, képzettség)
· a munkakörre kiírt pályázaton való részvétel (nem kell pályázatot kiírni, ha a munkakört olyan közalkalmazottal kívánják
betölteni, akit már legalább tíz hónapja határozott idõre alkalmaznak)1
Melyek az alapfeladaton kívüli munkakörökben az alkalmazás feltételei?
· a tankötelezettség teljesítése
· 16 éven aluli, korlátozottan cselekvõképes személy esetén a
törvényes képviselõ hozzájárulása
· a munkakörhöz elõírt szakképzettség (vagy ha ezt is elõírják,
iskolai végzettség, illetõleg képzettség, képesítés)

1.2 A jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan és – kivételesen – határozott idõre is létesülhet.
A közalkalmazotti jogviszony fõ szabályként határozatlan idõre szól. A határozott idejû közalkalmazotti jogviszony megkötésére csak a jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor.
Mikor létesíthetõ a közalkalmazotti jogviszony határozott
idõre?
· ha a közalkalmazotti jogviszonyt helyettesítés céljából létesítik
· ha a közalkalmazotti jogviszony meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szól
· az elõzõeken túlmenõen a határozatlan idõre szóló jogviszony
határozott idejûvé módosítandó, ha a közalkalmazott Prémiumévek programban történõ részvételhez hozzájárul

1

A pályáztatás rendszerérõl további információk találhatók az L 3.1 fejezetben.
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Milyen idõtartamra szólhat a határozott idejû közalkalmazotti jogviszony?
Fõ szabályként – az Mt.-ben és a Kjt.-ben foglaltak alapján –
a határozott idejû közalkalmazotti jogviszony öt évre szólhat. Az
ötéves idõtartam nem léphetõ túl akkor sem, ha valakivel egymást követõen több alkalommal kötnek határozott idõre szóló
közalkalmazotti jogviszonyt. Nem tilos több határozott idejû
közalkalmazotti jogviszonyt kötni, de a jogszabályban foglalt korlátot ez esetben is be kell tartani (az ötéves idõtartamot
több szerzõdés esetén sem lehet túllépni).

C
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A Rendelet a közoktatási intézményekre az általános szabálytól eltérõ speciális rendelkezést tartalmaz, lehetõvé teszi egyes
közalkalmazotti munkakörök esetén az öt évnél hosszabb határozott idõre történõ alkalmazást, a következõk szerint:

4
Önkontroll!
A közoktatási intézményben öt évnél hosszabb határozott idõre
lehet kinevezni az alábbiakat:
o azt a közalkalmazottat, aki a gyermeke gondozása céljából,
illetõleg a gyermeke otthoni ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságon lévõ közalkalmazottat helyettesít
o akit olyan pedagógus-munkakörben alkalmaznak, amelyre
a jogszabály kötelezõ órát állapít meg, feltéve, hogy az ily
módon kinevezett közalkalmazott kötelezõ óraszáma nem
éri el a munkakörre megállapított kötelezõ óraszám 50%-át
o azt a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, akit a teljes munkaidõ 50%-ánál kevesebb munkaidõre neveznek ki

A közoktatási intézményben minden egyéb esetben, vagyis
· az elõzõekben részletezett kivételekbe nem tartozó munkakörökben, és
· a fenti munkakörökben, de nem a leírt esetekben,
a határozott idõre szóló kinevezés legfeljebb öt évre szólhat,
ideértve az ismételt kinevezéseket is.
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A jogszabályban rögzített eseteken kívül öt évnél hosszabb
idõre a határozott idõ kikötése – mint jogszabályba ütközõ
kikötés – semmis (érvénytelen), és annak az a következménye, hogy úgy kell tekinteni, mintha a kinevezés már eredetileg is határozatlan idõre szólt volna.
Ha a közalkalmazott a határozott idõ lejártát követõen a közvetlen felettese tudtával egy nappal tovább dolgozik, határozott
idejû jogviszonya határozatlan idejûvé alakul át. Kivétel a harmincnapos vagy ennél rövidebb idõre létesített közalkalmazotti
jogviszony. Ez utóbbi esetben a közalkalmazotti jogviszony akkor
sem lesz határozatlan idejû, ha tovább dolgozik a közalkalmazott, csak meghosszabbodik olyan idõtartammal, mint amennyire eredetileg létesítették.
Ugyancsak határozatlan idejûvé alakul a jogszabályellenesen öt
évnél hosszabb idõre létesített határozott idejû jogviszony az öt
év eltelte után.

Önkontroll!
Milyen esetekben nem lehet öt évnél hosszabb idõre határozott
idejû közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni?
o A nem pedagógus-munkakörökben (illetve nevelõ-oktató
munkát segítõ munkakörökben) a határozott idejû kinevezés mindig csak maximum öt évre szólhat.
o Pedagógus-munkakörben, nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben is csak öt évre szólhat a határozott idejû jogviszony, ha az nem a felsorolt célból létesül, vagy a kötelezõ
óra (illetve a teljes munkaidõ) 50%-át meghaladja.

2. A közalkalmazotti jogviszony módosítása
A közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazott és a munkáltató
közös megegyezésével módosítható.
A közalkalmazotti jogviszony módosításánál ugyanazon szabályok betartásával kell eljárni, mint a kinevezésnél. A módosításnak – a kinevezéshez hasonlóan – kötelezõ az írásba foglalása. A módosítás csak akkor érvényes, ha az erre irányuló
szándékát a közalkalmazott is kinyilvánítja, és ezt megfelelõen
regisztrálják is az iratokon.
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A közalkalmazotti jogviszonyt kollektív szerzõdés rendelkezése a közalkalmazott hátrányára nem módosíthatja.
Példa:
Nem állapíthat meg a kollektív szerzõdés a pótlékokkal kapcsolatban
hátrányosabb szabályokat, mint amit a kinevezésben a közalkalmazottal közöltek. Annak természetesen nincs jogszabályi akadálya, hogy
a közalkalmazottra kedvezõ szabályt, például magasabb összegû pótlékot állapítson meg a kollektív szerzõdés. Ennek a rendelkezésnek a célja
ugyanis egyértelmûen a közalkalmazotti érdekek védelme.
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A közalkalmazotti jogviszonynak egyik fontos eleme a jogszabályban foglaltaknak megfelelõen megállapított illetmény. Az elõzõekben részletezettek alapján teljesen egyértelmû, hogy a közalkalmazott hátrányára az illetmény (pótlékok) tekintetében sem
módosíthatja a munkáltató a közalkalmazott kinevezésében foglaltakat. Bár formailag az illetmény (pótlék) emelése is a közalkalmazotti jogviszony módosítását jelenti, ez azonban – mivel
egyértelmûen a közalkalmazott érdekét szolgálja – természetesen
megengedett, ehhez elõzetesen nem kell kikérni a munkáltatónak a közalkalmazott egyetértését (vagyis e vonatkozásban a munkáltató egyoldalú elhatározásával is módosíthatók a kinevezésben foglaltak).
A Mt. a foglalkoztatottak érdekében bizonyos esetekben
kötelezõvé teszi a korábban megállapított illetmény (munkabér) felemelését.1
Ennek megfelelõen a közalkalmazott illetményét
· a sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését, illetve
· a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli
szabadság megszûnését követõen
az intézménynél az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkezõ közalkalmazottak részére idõközben megvalósított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelõen módosítani kell.
Amennyiben nincs olyan közalkalmazotti réteg az intézménynél,
amelyhez az elõzõek szerint hasonlítani lehetne a közalkalmazott
illetményét, úgy az intézményben ténylegesen megvalósult átlagos éves bérfejlesztés mértékét kell alapul venni az illetményemelés kiszámításához.

1

84. §
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3. A közalkalmazotti jogviszony megszûnésének
esetei
Megszûnhet a közalkalmazotti jogviszony:
· a munkáltató és a közalkalmazott akaratán (szándékán) kívül
esõ okból
· a munkáltató és a közalkalmazott közös akaratából
· egyoldalú elhatározással
A munkáltató és a közalkalmazott akaratán (szándékán) kívül esõ okból szûnik meg a jogviszony
·
·
·
·

a kinevezésben foglalt határozott idõ lejártával,
a közalkalmazott halála miatt,
a munkáltató jogutód nélküli megszûnése miatt,
a 65. életév betöltésével, kivéve, ha más törvény ettõl eltérõen
rendelkezik.1

Ha az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató
egésze vagy egy része a munka törvénykönyve vagy a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató
számára kerül átadásra, a közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonya az átadás idõpontjában megszûnik.2
Mirõl kell tájékoztatást adni a közalkalmazottak részére?
A közalkalmazott érdekeit védi az a szabály, amely elõírja, hogy az
átadó és az átvevõ munkáltató – legkésõbb az átadást megelõzõen harminc nappal korábban – köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, és a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezetet is, továbbá a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti
képviselõt) az átadás
· idõpontjáról,
· okáról,
· a közalkalmazottakat érintõ jogi, gazdasági és szociális következményeirõl,
· továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti képviselõvel) konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintõ tervbe vett egyéb intézkedésekrõl. A konzultációnak ki kell terjednie
— az intézkedések elveire,
1
2

Megállapította: a 2004. évi CXXXV. törvény 87. § (1) bekezdés.
A 2003. évi XX. tv. 39. §-ával beiktatott új rendelkezés
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— a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá
— a következmények enyhítését célzó eszközökre.
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Az elõzõekben írt tájékoztatással egyidejûleg az átadó és az átvevõ munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról is, hogy az átadást követõen a közalkalmazott
foglalkoztatását az átvevõ biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerzõdés,
illetve kinevezés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a közalkalmazott a jogviszony létesítését követõen az
elõmenetele, illetve a jogviszonya fenntartása érdekében köteles
eleget tenni.
Ha az elõírt 30 napos idõtartamon belül az átvevõ munkáltató
megalapítására még nem került sor, az átvevõ munkáltatót terhelõ kötelezettség teljesítése az átvevõ munkáltató alapítóját terheli.
Milyen kötelezettségek terhelik a változással kapcsolatosan
a közalkalmazottat?
A közalkalmazott a tájékoztatás kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik,
hogy az átvevõ munkáltatónál történõ további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az elõírt határidõn belül
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá
a további foglalkoztatásához.
Ha a közalkalmazott az átvevõ munkáltatónál történõ további
foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az
átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat
a közalkalmazotti jogviszony megszûnésérõl, valamint köteles
a közalkalmazott számára a végkielégítést – határozott idejû jogviszony esetén a szerzõdésbõl még hátralévõ idõre az átlagkeresetet – megfizetni.
Ha az átvevõ munkáltató a köztisztviselõk jogállásáról szóló
törvény rendelkezései alapján nem létesíthet közszolgálati
jogviszonyt az átadással érintett közalkalmazottal, a közalkalmazotti jogviszony megszûnik, és az elõzõekben írtak szerint végkielégítésre, vagy – határozott idejû jogviszony esetén
a hátralévõ idejére – átlagkeresetre jogosult. Ebben az esetben
e körülményrõl kell az átadó és az átvevõ munkáltatónak tájékoztatnia a közalkalmazottat.
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Milyen teendõk vannak a közalkalmazott tovább foglalkoztatása esetén?
Ha a közalkalmazott az átvevõ munkáltatónál történõ további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevõ munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerzõdést kötni. Ha az átvevõ munkáltató
a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik,
köteles a közalkalmazott számára munkaköre alapján kinevezést
adni vagy munkaszerzõdést kötni. A munkaszerzõdés megkötése, illetve a kinevezés során az átvevõ munkáltatót köti a korábban adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az átadó munkáltató
az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat
a közalkalmazotti jogviszonya szerinti megszûnésérõl.
Ha az átvevõ munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerzõdés alapján a közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege)
nem lehet alacsonyabb mértékû, mint az átadást megelõzõen
irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerzõdés
alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerzõdés megkötését követõen
már nem áll fenn. A személyi alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetõek.
Ha az átvevõ munkáltatónál közszolgálati jogviszony létesül, a
közalkalmazottat a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok
szerint kell besorolni. Ha a közalkalmazott esetében az átadást közvetlenül megelõzõ illetmény összege meghaladja a jogszabály alapján megállapítható alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetõi
pótlék együttes összegét, az alapilletményt a különbözet mértékével, de legfeljebb olyan összeggel kell megnövelni, amely az alapilletménytõl történõ eltérést húsz százalékkal nem haladja meg.
Határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában – az átvevõ munkáltatónál határozatlan idõtartamú jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén az átvevõ munkáltatónál teljes
munkaidõs jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevõ munkáltatónál létesítendõ jogviszony tekintetében próbaidõ nem köthetõ ki.
Az átvevõ munkáltatóval létesített munkaviszonyra a munka törvénykönyve, közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti
jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevõ munkáltatónál töltötte volna el.
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A korábban közalkalmazottként eltöltött idõtartam beszámítása
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A volt közalkalmazott új jogviszonyának (a munkaszerzõdés
megkötésével – a kinevezéssel – létesített jogviszony) megszûnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási (felmentési) idõ, valamint végkielégítés illeti meg, annak
mértékét az átadó és az átvevõ munkáltatónál jogviszonyban töltött idõ együttes tartamának figyelembevételével,
a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani.
Ettõl eltérõen a felmondási (felmentési) idõ, valamint a végkielégítés mértékét az átadó és az átvevõ munkáltatónál jogviszonyban töltött idõ együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az a közalkalmazottra nézve kedvezõbb.
Ha az átadó munkáltatónál az átadás idõpontjáig mûködött közalkalmazotti tanács (közalkalmazotti képviselõ), az átadással
érintett szervezeti egység közalkalmazottainak részvételi jogát az
átvevõ munkáltatónál a munka törvénykönyve által elõírt rendelkezések megfelelõ alkalmazásával kell biztosítani, kivéve, ha a
köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó átvevõ munkáltatónál az érintettek vonatkozásában üzemi tanács
nem hozható létre.
Ha a közalkalmazott a megadott idõn belül nem nyilatkozik a továbbfoglalkoztatása kérdésében, úgy tekintendõ,
mintha ahhoz nem járult volna hozzá.

Figyelem!
A munkáltató jogutód nélküli megszûnése esetén:
ß a közalkalmazottat tájékoztatni kell a törvényben elõírtakról
ß a közalkalmazottnak a munkaszerzõdés megkötését megelõzõ közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az új munkáltatónál töltötte volna el
ß határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony esetén a
munkaviszonyt is határozatlan idõre kell kötni
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3.1 A közös megegyezés és az áthelyezés
Megszüntethetõ a közalkalmazotti jogviszony a munkáltatónak
és a közalkalmazottnak a jogviszony megszüntetésére irányuló
közös akaratával:
· közös megegyezéssel
· áthelyezéssel
A közös megegyezéssel történõ megszüntetés esetén a munkáltató és a közalkalmazott egybehangzó, együttes akarattal állapítják meg a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének idõpontját és körülményeit. A közalkalmazotti jogviszony közös
megegyezéssel való megszüntetését természetesen egyik fél sem
erõltetheti rá a másikra, hiszen ez a közös megegyezés elvével ellenkezne.
A törvényben meghatározott esetekben áthelyezéssel is megszüntethetõ a közalkalmazotti jogviszony. Az eredeti szabályozás
szerint csak a Kjt. hatálya alá tartozó intézmények között volt lehetséges az áthelyezés.
A Kjt. módosított rendelkezése szerint azonban már
· a Kjt.,
· a Kjt. és a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, és
· a hivatásos, továbbá a szerzõdéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok
hatálya alá tartozó munkáltatók között is lehetséges az áthelyezés.
Több esetben változott azoknak a szerveknek a köre, amelyek
esetében a Kjt. rendelkezése szerint az áthelyezés lehetséges.
1997. október 1-jétõl már nem lehetséges az ügyészségi szolgálati törvény hatálya alá tartozó szervhez közalkalmazottat áthelyezni, és ezen szervektõl közalkalmazotti állományba átvenni
valakit.
Az áthelyezéshez három egybehangzó megállapodás kell:
a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia.
A megállapodásban rögzíteni kell:
·
·
·
·

a közalkalmazott új munkakörét
munkahelyét
új illetményét
az áthelyezés idõpontját
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Az áthelyezést megelõzõ közalkalmazotti jogviszonyt – minden esetben, amikor a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõ
tartamának jelentõsége van – úgy kell tekinteni, mintha azt
a közalkalmazott az új intézménynél töltötte volna el.
Példa:
A végkielégítés összegének számításánál az új intézménynél eltöltött
idõhöz hozzá kell adni azt az idõtartamot, amit annál az intézménynél,
munkáltatónál töltött a közalkalmazott, ahonnan áthelyezéssel jött. Ez
az idõtartam lesz a végkielégítés számításának az alapja.
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Mindezekbõl egyértelmû, hogy az áthelyezés a közalkalmazott
számára a legkedvezõbb módja a közalkalmazotti jogviszonya
megszüntetésének és új közalkalmazotti jogviszony létesítésének. Ennek megfelelõen az intézmény számára áthelyezéssel
átvenni valakit – a közalkalmazott számára biztosítandó jogok
miatt – jár a legtöbb kötelezettséggel.
A határozott idõre kötött közalkalmazotti jogviszonynak
a határozott idõ lejártakor való megszûnése tartalmilag szintén
a jogviszonynak a felek együttes akaratából történõ megszûnésének az egyik sajátos eseteként is felfogható.
Az elõzõekben részletezett két esettõl (közös megegyezéssel való
megszüntetés és az áthelyezés) csak annyiban különbözik ez
a megszûnési mód, hogy ez esetben a jogviszony megszüntetésérõl a felek már a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor döntenek. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a határozott
idõre létesített jogviszony is a munkáltató és a közalkalmazott által együttesen megállapított (kölcsönös akaratuknak megfelelõ)
idõpontban szûnik meg.
A Prémiumévek programban történõ részvétel esetén is
megszûnik a közalkalmazotti jogviszony, az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint.1
A közalkalmazotti jogviszony változtatására és befejezésére új
jogintézmény biztosít lehetõséget. A közszférából való fokozatos,
méltányos kivonulás elõsegítését szolgálja a 2004. évi CXXII. törvénnyel biztosított Prémiumévek program. Ez a program az idõsebb, nyugdíj elõtt álló közalkalmazottak részére biztosít lehetõséget – a létbiztonság megteremtésével – az aktív tevékenységnek
az életpálya elismerését is garantáló befejezésére.

1

Beiktatta: a 2004. évi CXXII. törvény 9. § (2) bekezdés.
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A Prémiumévek programban való részvétel feltétele, hogy
· a programban részt vevõ legfeljebb 3 éven belül elõrehozott
öregségi nyugdíjra, vagy öregségi nyugdíjra jogosulttá válik,
feltéve, hogy elõrehozott öregségi nyugdíjra nem jogosult, illetve csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban nem
részesül,
· a programban részt vevõ rendelkezik legalább huszonöt év
közszférában jogviszonyban töltött idõvel (közalkalmazotti jogviszonyként elismert idõvel),
· a programban részt vevõ további foglalkoztatására a munkáltató mûködésével összefüggõ okból nincs lehetõség, és
· a határozatlan idejû kinevezéssel rendelkezõ programban részt
vevõ hozzájárul határozatlan idejû foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyának határozott idejû jogviszonnyá történõ módosításához, és elfogadja foglalkoztatásra irányuló jogviszonya tekintetében a Prémiumévek programban történõ részvétellel összefüggésben a törvényben meghatározott, a Ktv.-ben foglaltaktól
eltérõ szabályokat.
A Prémiumévek programban történõ részvételhez megadott hozzájárulással egyidejûleg a közalkalmazott magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztása megszûnik.
A munkáltató kötelezettsége
A munkáltató, ha az elõzõekben írt feltételeknek megfelelõ közalkalmazott foglalkoztatására a mûködésével összefüggõ okból nincs
lehetõsége,
· köteles részére a Prémiumévek programban való részvétel lehetõségét felajánlani,
· egyúttal tájékoztatni a közalkalmazottat a program szabályairól.

Figyelem!
A Prémiumévek programban való részvétel feltétele, hogy
ß a közalkalmazott elérje a meghatározott életkort, de ne legyen még nyugdíjjogosult,
ß rendelkezzen legalább 25 év közalkalmazotti jogviszonyként elismert idõvel (Kjt. 87/A §-ában rögzített idõ),
ß a munkáltatónál az a tevékenység, amiben foglalkoztatták a közalkalmazottat, megszûnt,
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Figyelem! (folytatás)
ß az országgyûlés, a kormány, a miniszter vagy az önkormányzati képviselõ-testület munkáltatót érintõ döntése
következtében a közalkalmazott további foglalkoztatására
nincs lehetõség,
ß hozzájáruljon a közalkalmazott, hogy határozott idejû jogviszonyát módosítsák.

A programban részt vevõ a felajánlás kézhezvételétõl számított
14 napon belül írásban megadott hozzájárulása esetén gondoskodik a kinevezés közös megegyezéssel történõ módosításáról.
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A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszûnik:

14

· a programban részt vevõ elõrehozott öregségi, illetõleg öregségi
nyugdíjra való jogosultsága feltételeinek megszerzésével, vagy
· csökkentett összegû elõrehozott öregségi, rokkantsági, illetve
baleseti rokkantsági nyugdíj részére történõ megállapításával,
vagy
· új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésével.
A programban való részvételhez kapcsolódó speciális szabályok
A Prémiumévek programban részt vevõ munkakörrel nem rendelkezik, azonban a fennálló jogviszony idõtartama alatt a munkáltatója által igényelt, hetente – munkaidõkeret alkalmazása
esetén a munkaidõkeret átlagában – legfeljebb 12 óra idõtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelõ munkát
köteles a munkáltató erre irányuló, a munkaidõ-beosztás közlésére vonatkozó szabályok szerint megadott utasítása esetén elvégezni. A programban részt vevõ számára a munkavégzés elrendelése aránytalan sérelmet nem okozhat, számára rendkívüli
munkavégzés – baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az
életet, egészséget, testi épséget fenyegetõ közvetlen és súlyos veszély megelõzése, illetõleg elhárítása érdekében szükséges rendkívüli munkavégzés kivételével – nem rendelhetõ el.
Milyen juttatások illetik meg a programban résztvevõt?
A programban részt vevõ érdekeit védi az a szabály, hogy a munkáltató a munkavégzésre nem adhat utasítást naptári évenként
legfeljebb két olyan idõtartamra vonatkozóan, melyek együttes
mértéke a programban részt vevõnek a Prémiumévek programba
történõ belépését közvetlenül megelõzõ évi rendes szabadságá-
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nak felel meg. Ha a Prémiumévek programban történõ részvétel
év közben kezdõdik vagy szûnik meg, a programban részt vevõ
részére ezen idõ arányos része jár. A munkáltató legkésõbb
a programba történõ belépését követõ tizenöt napon belül, illetõleg minden év január 15-ig felhívja a programban részt vevõ figyelmét erre a jogosultságra. A programban részt vevõ az
igénybevételt megelõzõen legalább tizenöt nappal jelzi a munkáltatónak ezen idõszakok kezdõ idõpontját és idõtartamát.
A Prémiumévek programban részt vevõ lényegesen kevesebb
idõt köteles – az elõzõekben részletezettek szerint – munkával
tölteni, így ezzel arányban a részére biztosított díjazás is szerényebb a közalkalmazottként biztosítandó díjazásnál.
A programban részt vevõ havonta a korábbi illetménye hatvan százalékának megfelelõ mértékû juttatásban részesül.
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A programban részt vevõ foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára
a Kjt. rendelkezéseit – az illetmény- és elõmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételével – megfelelõen alkalmazni kell.
A programban részt vevõt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
alapján járó természetbeni étkezés vagy étkezési hozzájárulás harminc százaléka illeti meg.
A jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében a programban való részvétellel összefüggésben foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban töltött ideje jogszerzõ idõnek számít, a jubileumi
jutalom összegét a 60%-os díjazás (juttatás) alapulvételével kell
megállapítani.
Ahol a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elõ,
a programban részt vevõt a 60%-os juttatás illeti meg, melynek
kifizetésére az illetmény kifizetésének szabályait kell megfelelõen
alkalmazni.
Amennyiben a programban részt vevõ legkésõbb a program
24. hónapjára járó juttatásának kifizetését megelõzõen a munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít – ide
nem értve a Ktv. hatálya alá tartozó szervvel, illetõleg a legalább
50%-os állami, önkormányzati részesedéssel mûködõ nonprofit
szervezettel létesített munkaviszonyt –, a 24. hónapig hátralévõ
idõre járó juttatást, de legfeljebb a Prémiumévek programba
történõ belépés idõpontjában õt megilletõ felmentési idõbõl a
munkavégzés alóli mentesítés idõtartamára járó díjazás és végkielégítés együttes összegét a részére legkésõbb a foglalkoztatási jogviszony megszûnésekor ki kell fizetni.
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Figyelem!
A Prémiumévek programban részt vevõt megilleti
ß a korábbi munkakörében részére járó évi rendes szabadság mértékének megfelelõ szabadidõ,
ß a korábbi illetménye 60%-ának megfelelõ díjazás,
ß az étkeztetési támogatás 30%-a,
ß távolléti díj címén 60%-os juttatás azokra az idõkre, amelyekre a törvény a távollét díjazását elõírja.
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3.2 Az egyoldalú elhatározás
Megszüntethetõ a közalkalmazotti jogviszony valamelyik fél – a közalkalmazott vagy a munkáltató – egyoldalú elhatározásával is.
A közalkalmazott egyoldalú elhatározása
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetheti
· lemondással,
· rendkívüli lemondással,
· próbaidõ alatt, azonnali hatállyal.
A lemondás
A közalkalmazott a határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyát bármikor megszüntetheti lemondással. Ez a megszüntetési mód csak a határozatlan idõre kötött közalkalmazotti
jogviszony esetén illeti meg, a határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony lemondással nem szüntethetõ meg. A lemondási idõ
két hónap. Ezen idõtartam egy részére, vagy annak egészére
a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés
alól. (A munkavégzés alóli mentesítés megadása a munkáltató elhatározásától függ, azt a közalkalmazott nem követelheti.)
Fontos tudni, hogy a határozott idejû közalkalmazotti jogviszony nem szüntethetõ meg lemondással, csak a törvényben
meghatározott esetekben a rendkívüli lemondás lehetõségével élhet a közalkalmazott.
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A rendkívüli lemondás
Rendkívüli lemondással kizárólag a törvényben meghatározott
esetekben szüntethetõ meg a közalkalmazotti jogviszony, vagyis
csak akkor, ha a munkáltató
· a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ lényeges kötelezettségét
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentõs mértékben
megszegi, vagy
· olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony
fenntartását lehetetlenné teszi.
Rendkívüli lemondással mind a határozott, mind a határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ.
A rendkívüli lemondás jogának gyakorlására a törvény objektív
és szubjektív határidõt is meghatároz. Rendkívüli lemondást az
annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstõl számított
tizenöt napon belül (szubjektív határidõ), legfeljebb azonban
az ok bekövetkeztétõl számított egy éven belül (bûncselekmény
elkövetése esetén a büntetõeljárás megindítására nyitva álló elévülési idõ alatt) lehet gyakorolni (objektív határidõ).1
Hosszabb azonban a rendkívüli lemondásra nyitva álló idõ a következõ esetben: ha a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló ok
egyben bûncselekmény is, a rendkívüli lemondás jogát a büntetõeljárás megindítására nyitva álló elévülési idõ alatt lehet gyakorolni.
A rendkívüli lemondásra a munkáltató kötelezettség-sértése miatt kerül sor, ezért bizonyos anyagi következmények terhelik
a munkáltatót. Ennek az a célja, hogy a közalkalmazottat lehetõleg olyan helyzetbe hozzák, mintha jogsértést a terhére nem követtek volna el.
Ezek szerint:
· a közalkalmazott részére annyi idõre jár átlagkereset, amennyi
idõre a munkáltató által történõ felmentése esetén járna
· a közalkalmazott az elõzõeken túl követelheti – bizonyított –
kárának megtérítését is
Fontos azonban tudni, hogy az az összeg, amely felmentés esetén
is megilleti a közalkalmazottat, minden külön bizonyítás nélkül
jár neki, kártérítés címén viszont csak akkor lehet valamit köve1

A határidõket (15 nap; egy év) megállapította az 1999. évi LVI. törvény
21. §-a. Hatályos: 1999. VIII. 17-tõl.
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telni, ha a közalkalmazott bizonyítja, hogy a munkáltató a rendkívüli lemondásra okot adó kötelezettségszegésével, magatartásával egyúttal kárt is okozott neki.
Rendkívüli lemondás esetén a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének az idõpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idõ figyelembevételével kell meghatározni. A közalkalmazotti
jogviszony idõpontja tehát nem a rendkívüli lemondás beadásának az idõpontja!
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a munkáltató
egyoldalú elhatározásával
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A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel szüntetheti meg, de csak a Kjt.-ben meghatározott okok valamelyikének megléte esetén. A felmentésnek több korlátja is van,
illetve azt a törvény meghatározott esetekben kifejezetten tiltja.
A felmentésre sor kerülhet egyrészt a munkáltató elhatározásából, másrészt a munkáltatói szándéktól függetlenül is.
Példa:
Az intézményt fenntartó önkormányzati képviselõ-testület megszünteti
az intézménynek azt a részlegét, ahol a közalkalmazottat foglalkoztatja
(objektív ok). Sor kerülhet a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére akkor is, ha a közalkalmazott a munkáját nem végzi megfelelõen
(szubjektív ok).

Nem felmentés a próbaidõ alatti azonnali hatályú megszüntetés!
Mikor mentheti fel a munkáltató a közalkalmazottat?
A felmentésre alapot adó objektív okok:
· Megszûnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták.
· Az országgyûlés, a kormány, a miniszter vagy az önkormányzati képviselõ-testület a munkáltatót érintõen olyan döntést
hozott, amelynek következtében nincs lehetõség a közalkalmazott további foglalkoztatására. Különösen ilyen döntés lehet
a feladatok változásából adódó átszervezés vagy a költségvetési
támogatás csökkentése.
A fenti két ok alapján akkor menthetõ fel a közalkalmazott, ha
a munkáltatónál (ideértve a felügyelete és irányítása alatt álló
szervezeteket is) nincs a közalkalmazott képzettségének meg-
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felelõ más munkakör, vagy ha más, megfelelõ munkakört ajánlottak fel a közalkalmazottnak, de õ azt visszautasította.1
· A magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátásával történõ
megbízás visszavonását, határozott idõre szóló megbízás esetén
a határozott idõ leteltét követõen a közalkalmazott eredeti munkakörében történõ továbbfoglalkoztatására, ennek hiányában
végzettségének, illetve képesítésének megfelelõ munkakör felajánlására nincs lehetõség, vagy a közalkalmazott a végzettségének, illetve képesítésének megfelelõ munkakört nem fogadja el.
A magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás elfogadása mindig
magában foglalja annak a lehetõségét is, hogy amennyiben
a megbízás idõtartama lejárt, vagy azt visszavonják, esetleg beosztás nélkül marad a közalkalmazott. Nincs ugyanis az intézmény arra kötelezve, hogy a vezetõ beosztásúaknak fenntartson státust arra az esetre, ha megszûnik a megbízatásuk.
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Ha nincs mód a volt vezetõ eredeti munkakörben történõ
továbbfoglalkoztatására, és nincs a végzettségének, illetõleg képzettségének megfelelõ betöltetlen munkakör (vagy
ezt nem fogadja el), a jogszabály lehetõvé teszi, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntessék.2
A közalkalmazott személyéhez, munkavégzéséhez kapcsolódó felmentési okok
Ha a közalkalmazott
· tartósan alkalmatlanná vált feladatainak az ellátására,
· nem végzi megfelelõen a feladatát,
· a felmentés közlésének, illetõleg legkésõbb a felmentési idõ
kezdetének napján öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot,
illetve elõrehozott öregségi, rokkantsági vagy szolgálati nyugdíjban részesül.3
A közalkalmazott alkalmatlansága egészségügyi ok következménye is lehet. Ebben az esetben korlátozott a felmentési
lehetõség, a közalkalmazott egészségügyi alkalmatlanság esetében csak akkor menthetõ fel, ha nincs az intézménynél az egészségi állapotának megfelelõ munkakör, vagy ha nem járult hozzá,
hogy ilyen munkakörbe áthelyezzék.

1
2
3

BH 1993. 773. I.
Kjt. 30. § (1) bekezdés c) pont
Megállapította az 1999. évi LVI. törvény 22. §-a.
Hatályos: 1999. VIII. 17-étõl.

Iskolavezetés 2005. április

Jogszabályok

Ha a munkáltató a közalkalmazottat munkavégzése vagy magatartása miatt tartja alkalmatlannak feladatai ellátására, köteles a felmentés elõtt lehetõséget adni a közalkalmazottnak a vele
szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az
eset összes körülményébõl következõen ez a munkáltatótól nem
várható el. Ha például a közalkalmazott elõzetes tájékoztatása,
a védekezésre adandó idõ az intézmény fontos feladatainak a teljesítését akadályozná, vagy jelentõs mértékben hátráltatná, a munkáltató joggal értékelheti úgy, hogy nem ad lehetõséget a kifogások elleni védekezésre.
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A védekezéshez szükséges idõ biztosítása miatti jelentõsebb érdeksérelmét természetesen a munkáltatónak tudnia kell bizonyítani.
A Kjt. 37/B §-a határozza azt meg, hogy mikor tekintendõ a közalkalmazott nyugdíjra jogosultnak. Ezen rendelkezés szerint a közalkalmazott nyugdíjra akkor jogosult, ha
· a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt – a társadalombiztosítási jogszabályok által egyes munkakörökben biztosított korkedvezmény figyelembevételével – elérte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra
való jogosultság), vagy
· elõrehozott (csökkentett összegû elõrehozott) öregségi nyugdíjban, illetve
· rokkantsági nyugdíjban, illetõleg
· szolgálati nyugdíjban részesül, vagy
· részére korengedményes nyugdíjat állapítottak meg.
A társadalombiztosítási jogszabályok 1997. január 1-jén bekövetkezett változása szükségessé tette azt, hogy a nyugdíjazás címén történõ felmentéssel összefüggésben a Kjt. külön szabályozást tartalmazzon. Korábban ugyanis a gyakorlatban sokszor
vitatott volt, hogy kinek lehet nyugdíjjogosultság címén felmondani. Az új szabályozásból világos, hogy az elõrehozott öregségi,
a rokkantsági és a szolgálati nyugdíj egy lehetõség a közalkalmazott számára, így a döntése szerint szabadon élhet vele, de
a munkáltató nem mondhat fel azon a címen, hogy az ezekre
való jogosultságot megszerezte a közalkalmazott. A felmondás – ez utóbbi esetekben – csak akkor jogszerû, ha a közalkalmazott kérte az ilyen nyugdíjaztatását, és azt meg is állapították
részére. A módosítás összhangba hozta a Kjt. fogalommeghatározását a nyugdíjjogszabályokkal és a szolgálati törvénnyel.
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A felmentést minden esetben indokolni kell. Az indokolásból a felmentés okának világosan, egyértelmûen ki kell derülnie. A munkáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség,
vagyis jogvita esetén a munkáltatónak kell kétséget kizáróan igazolnia, hogy a felmentésben felhozott indok igaz
és okszerû.1
Milyen esetekben nem lehet felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt (tehát melyek az úgynevezett felmentési
tilalmak)?
Nem lehet felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt a Mt.-ben és a Kjt.-ben rögzített – alábbiakban felsorolt –
esetekben:
A munkáltató – a Mt. 90. § (1) bekezdése alapján – nem szüntetheti meg felmentéssel a közalkalmazotti jogviszonyt az alábbiakban meghatározott idõtartam alatt:
· a betegség miatti keresõképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követõ egy év, továbbá az üzemi baleset
vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresõképtelenség alatt
a táppénzre való jogosultság,
· a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés,
· a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából
kapott fizetés nélküli szabadság,
· a terhesség, a szülést követõ három hónap, illetve a szülési
szabadság,
· a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság,
· a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a
polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétõl számított idõtartama.
A felmentési idõ, ha az elõzõekben felsorolt esetekben a felmondási védelem idõtartama
· a tizenöt napot meghaladja, ezt követõen csak tizenöt nap,
· a harminc napot meghaladja, ezt követõen csak harminc nap
elteltével kezdõdhet el.

1

Az okszerûség fennállása azt jelenti, hogy a felmentésre a törvényben felsorolt okok valamelyikének a fennforgása miatt került sor.
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A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt nem szüntetheti
meg felmentéssel a következõkben meghatározott idõtartam és
az azt követõ 30 nap alatt:
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· a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetõleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján külföldön végzett munka idõtartama
· a tartósan külföldi szolgálatot teljesítõ személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság idõtartama,
· az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges elõzetes tanfolyam idõtartama,
· a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szervek által iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre küldés miatt a munkavégzés alóli felmentés
ideje alatt.
A felmentési védelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének, illetve csoportos létszámcsökkentés esetén a tájékoztatásnak az idõpontja az irányadó.
A felmentéssel (felmondással) kapcsolatos Legfelsõbb bírósági
határozatok az alábbiak:
· A felmentési tilalmak fennállása szempontjából a felmentés
közlésének idõpontját kell figyelembe venni. Ennek megfelelõen nem ütközik jogszabályba a munkáltató eljárása, ha a közalkalmazottat a felmentés napján, de annak közlését követõen
helyezik keresõképtelen állapotba.1 Ha a felmentést már a felmentési idõ kezdete elõtt közlik, a felmentési idõ kezdetének
idõpontja az irányadó, amelynek következtében jogellenes
a munkáltató eljárása, ha a közalkalmazott a felmentés
közlése után, de a felmentési idõ kezdete elõtt kerül táppénzes állományba.2
· A felmondás tilalma azt jelenti, hogy a felmondási idõ nem eshet a munkavállalót jogszabályban meghatározott védettsége
idõszakának tartamára, de nem jelenti azt, hogy a munkáltató
a védettség idõtartama alatt ne kézbesíthetne a dolgozó részére
olyan felmondást, amelyben a felmondási idõ a védettség lejárta után kezdõdik.3

1
2
3

BH 1987. 328.
Munka törvénykönyve 91. § (1)–(2) bekezdés
Mt. 22. § (2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés; BH 1993. 472.
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· A felmondásnak a felmondási idõ kezdete elõtt történt közlése
szempontjából is irányadók az annak tilalmára vonatkozó jogszabályok, amennyiben a tilalom kezdõ idõpontja a felmondási
idõ alatt következik be.1
A felmentési tilalmak fennállása szempontjából – fõ szabályként
– a felmentés közlésének az idõpontja az irányadó. Ha azonban
a felmentést már a felmentési idõ kezdete elõtt közlik, a felmentési idõ kezdetének az idõpontja az irányadó.
Az öregséginyugdíj-jogosultságot szerzett közalkalmazottra a felmentési tilalmak nem vonatkoznak, illetõleg arra
sem, aki elõrehozott öregségi, szolgálati vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, továbbá akinek a részére korengedményes nyugdíjat állapítottak meg.
Milyen esetekben korlátozott fokozottabban a felmentési lehetõség?
A Mt. 89. § (7) bekezdése és a Kjt. 32. §-ának (1) bekezdése meghatározott esetekben felmentési korlátozásokat állapít meg.
Az alábbi esetekben a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt
csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg felmentéssel:
· a közalkalmazottnak a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatár
betöltését megelõzõ öt éven belül,
· a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló,
legalább az országosan kötelezõ legkisebb munkabérnek megfelelõ jövedelemmel, és legalább három eltartott gyermeke van
· a közalkalmazott egyedülálló, és eltartott gyermeke tizennyolc
éven aluli
· a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesít
További korlátozást jelent, hogy ha a munkáltatónál van olyan
munkakör, amelynek ellátására a közalkalmazott alkalmas,
a közalkalmazotti jogviszonyt mindaddig nem lehet felmentéssel
megszüntetni, amíg a közalkalmazott ilyen munkahelyre áthelyezhetõ, és az áthelyezést nem utasítja el. Nem terheli azonban
ez a kötelezettség a munkáltatót, ha a közalkalmazotti jogviszonyt azért mondják fel, mert a közalkalmazott a munkáját nem
végzi megfelelõen.

1

Mt. 22. § (1) bekezdés b) pont, 24. § (1) bekezdés; BH 1992. 558.
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Nem határozza meg egyik törvény sem (sem a Mt., sem a Kjt.), mi
tekinthetõ „különösen indokolt” esetnek. A munkáltatónak az
eset összes körülményeit mérlegelve kell a különös indokoltság
kérdésében dönteni. Arra is figyelemmel kell lennie, hogy az indokolásban és az esetleges jogvita során is a bizonyítási teher (a különös indokoltság esete fennállásának a tekintetében) a munkáltatót terheli.
A különös indok fennállásának megállapításához mindig
olyan súlyos ok szükséges, amely mellett a munkáltató részére tarthatatlanná válna, vagy aránytalan terhet jelentene a munkaviszony további fenntartása.
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3.3 A felmentési idõ
A felmentést meghatározott idõvel elõbb kell közölni a közalkalmazottal, ez az úgynevezett felmentési idõ. A felmentési idõ célja, hogy ez
alatt lehetõséget adjon a közalkalmazottnak új munkahely keresésére. A hosszabb közalkalmazotti jogviszonyhoz hosszabb felmentési
idõtartam járul, arra tekintettel, hogy az életkor elõrehaladtával nehezebb feladatot jelent a közalkalmazottnak az új egzisztencia megteremtése. A felmentési idõ hosszát meghatározza a törvény, ettõl
azonban eltérhet a kollektív szerzõdés, illetve a felek megállapodása,
de csak a közalkalmazottra kedvezõbb módon. A felmentési idõ
hossza a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõhöz igazodik. A Kjt.
rögzíti, hogy a felmentési idõt hatvan napnál rövidebb és nyolc hónapnál hosszabb idõtartamban megállapítani nem lehet.
Mennyi felmentési és mennyi munkavégzés alóli mentesítési idõ jár a törvény szerint?
Felmentési idõ

A munkavégzés alóli
mentesülés

minimum hatvan nap

harminc nap

öt év után három hónap

másfél hónap

tíz év után négy hónap

két hónap

tizenöt év után öt hónap

két és fél hónap

húsz év után hat hónap

három hónap

huszonöt év után hét hónap

három és fél hónap

harminc év után nyolc hónap

négy hónap

A felmentési idõ felére a közalkalmazottat a munkavégzés alól
mentesíteni kell. Ez kötelezõ a törvény szerint, de a munkáltató
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dönthet úgy, hogy ennél hosszabb idõre, vagy a felmentési idõ
teljes tartamára felmenti a közalkalmazottat a munka alól.
A közalkalmazott jogosult meghatározni, hogy a munkavégzés alóli mentesülési idejének a felét mikor veszi igénybe (igénybe veheti egy vagy több részletben).
A munkavégzés alóli mentesülés idõtartamára is jogosult
a közalkalmazott díjazásra (kivéve, ha díjazásra egyébként sem
lenne jogosult, mert például betegállománya miatt táppénzben
részesül). A már kifizetett – a felmentés idõtartamára járó – díjazást nem lehet visszakövetelni akkor sem, ha késõbb olyan
ok következett be, ami miatt díjazás nem járna (például: a közalkalmazott megbetegszik, vagy máshova elhelyezkedik).

C
2.1
25

Figyelem!
Mire kell ügyelnünk felmentés esetén?
ß A kollektív szerzõdés és a közalkalmazottal kötött megállapodás a felmentési idõt (és ehhez kapcsolódóan a munkavégzés alóli mentesítés idejét) a törvényben foglaltnál
csak hosszabb idõtartamban állapíthatja meg (de a maximum: 8 hónap).
ß A határozott idejû közalkalmazotti jogviszony esetén rövidebb lehet a felmentési idõ hatvan napnál, ugyanis nem
terjedhet túl a felmentési idõ azon az idõponton, amikor
a közalkalmazotti jogviszony a kinevezés értelmében egyébként is megszûnne.
ß A mentesítési idõ felével a közalkalmazott rendelkezik, ezt
tetszése szerint egy vagy több részletben kiveheti. (A mentesítési idõ fele tulajdonképpen a felmentési idõ egynegyede.)
ß Ha a közalkalmazott a felmentési idõ alatt a jogviszonya
megszüntetését kéri, ehhez a munkáltatója köteles hozzájárulni.

4. A jogellenes megszüntetés következményei
A Kjt. a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetéséhez
következményeket fûz. A következmények természetesen mások
aszerint, hogy a közalkalmazott vagy a munkáltató szünteti-e
meg jogellenesen a közalkalmazotti jogviszonyt.
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Ha a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyt valamely
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály rendelkezéseinek a megszegésével, vagyis jogellenesen szünteti meg, azt
úgy kell elbírálni, mintha elbocsátás folytán szûnt volna meg
a közalkalmazotti jogviszonya.
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A Kjt. nem határozza meg konkrétan, milyen esetekben tekintendõ
a közalkalmazott részérõl jogellenesnek jogviszonyának megszüntetése, azaz, hogy milyen közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
szabály megszegése eredményezi az elbocsátás következményeinek
az alkalmazását. A gyakorlatban legtöbbször az fordul elõ, hogy a
közalkalmazott nem tölti le a lemondási idõt, elõbb kilép anélkül,
hogy ehhez elõzetesen a munkáltató hozzájárult volna. Abban az
esetben, ha a jogviszonynak a lemondási idõ elõtti megszüntetése
sérti a munkáltató érdekeit, ezt a közalkalmazotti magatartást minõsítheti jogellenesnek. Minden esetben körültekintõen kell megvizsgálni a munkáltatónak azt, hogy eleget tett-e a közalkalmazott a
jogviszonya megszüntetése kapcsán a jogviszony megszüntetésére
vonatkozó elõírásoknak, mert amennyiben nem, viselnie kell a hátrányos következményeket.
Példa:
Jogellenes megszüntetés esetén a közalkalmazott például a megszûnéstõl számított egy évig magasabb vezetõ állású vagy vezetõ állású közalkalmazottként – egyik, a törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál –
sem alkalmazható.

A törvény több következményt fûz ahhoz, ha a közalkalmazott jogviszonyát a munkáltató szünteti meg jogellenesen.
A fõ szabály ilyen esetben az, hogy a közalkalmazottat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a jogviszonya meg sem szûnt volna.
A jogellenes megszüntetésrõl hozott munkáltatói döntés semmis,
és mivel a semmisség munkáltatói jogsértõ intézkedés következménye, a munkáltatónak a törvényben foglalt anyagi terheket viselnie kell. Azt a tényt, hogy a munkáltatónak a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetése tárgyában hozott döntése jogellenes,
a bíróság állapíthatja meg.
Addig, amíg ebben a kérdésben nem hoz a bíróság jogerõs
ítéletet, a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetéséhez kapcsolódó – a Kjt.-ben meghatározott – következményeket nem lehet alkalmazni.
A közalkalmazottat – kérelmére – vissza kell helyezni eredeti
munkakörébe, ehhez kapcsolódóan ki kell fizetni az illetményét,
az összes járandóságaival együtt. A közalkalmazott azonban természetesen dönthet úgy, hogy nem kíván tovább azon a munka-
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helyen dolgozni, ilyen esetben a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerõre emelkedése napján
szûnik meg.
A munkáltató kérelmére a bíróság mellõzheti a közalkalmazott eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, feltéve, hogy a közalkalmazott továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el.
A Kjt. azonban néhány esetben kizárja annak lehetõségét, hogy
a bíróság eleget tegyen a munkáltató elõzõekben ismertetett kérelmének, vagyis az alábbi esetekben a munkáltató kérelme ellenére is az eredeti munkakörébe helyezi vissza a bíróság a közalkalmazottat, ha a közalkalmazott ezt kéri.
Ezek az esetek a következõk:
· A munkáltató általi felmentés vagy elbocsátás a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe ütközik.
· A munkáltató általi felmentés vagy elbocsátás az egyenlõ bánásmód követelményébe ütközik.
· A munkáltató általi felmentés vagy elbocsátás felmentési védelembe ütközik.
· A munkáltató megszegi a munka törvénykönyve 90. §-ának
(1) bekezdésébe vagy a Kjt. 30. §-ának (3)–(4) bekezdése és
a 32. § (2) bekezdésébe foglalt foglalt felmentési korlátozásokra
vonatkozó rendelkezéseket.
A Kjt. 30. § (3) bekezdése szerint – az egyéb törvényi feltételek
fennállása esetén is – a közalkalmazott csak akkor menthetõ
fel, ha a munkáltatónál, vagy az irányítása, felügyelete alatt
álló szervezetben nincs a képzettségének megfelelõ más munkakör, illetve ha az ilyen munkakörbe történõ áthelyezéséhez
nem járul hozzá.
A 30. § (4) bekezdése az egészségügyi okból alkalmatlanná vált
közalkalmazottat védõ garanciát fogalmaz meg. Ez a rendelkezés kimondja, hogy ilyen esetben a közalkalmazott csak akkor
menthetõ fel, ha nincs a munkáltatónál az egészségi állapotának megfelelõ munkakör, vagy nem járul hozzá az ide történõ
áthelyezéséhez.
· A munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselõ közalkalmazotti jogviszonyát a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokba ütközõ módon, illetõleg a közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv elõzetes egyetértése nélkül szüntette meg.
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Az új szabályozás általános érvénnyel írja elõ, hogy ha a bíróság
arra a megállapításra jut, miszerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazottat
annak kérelme alapján eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.1
Amennyiben a közalkalmazott a fegyelmi határozat hatálytalanítása ellenére sem kéri a közalkalmazotti jogviszonyának a helyreállítását, e jogviszonya a bírósági ítélet jogerõre emelkedésének
napjával közös megegyezéssel szûnik meg.2
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Ha a közalkalmazott nem kéri, vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a közalkalmazott eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével – a közalkalmazott legalább két-, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi. A Kjt.-nek ez a rendelkezése tulajdonképpen a közalkalmazott részére átalány-kárpótlásul szolgál amiatt, hogy a közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntették meg. A munkáltató
által elkövetett jogsértés súlyától, annak körülményeitõl függõen
dönt arról a bíróság, hogy az adott esetben kéthavi vagy tizenkét
havi átlagkereset megfizetésére kötelezi a munkáltatót.
Ha a közalkalmazott nem kéri, vagy a bíróság mellõzi az eredeti
munkakörbe történõ visszahelyezést, a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerõre emelkedése napján szûnik meg.3
Az elõzõekben említett átlagkereset-megfizetési kötelezettség mellett a munkáltatónak a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell térítenie
· egyrészt a közalkalmazott elmaradt munkabérét, illetõleg
· egyéb járandóságait, másrészt
· a közalkalmazott felmerült kárát is.
A Kjt. az elõbb ismertetett megtérítési kötelezettség korlátjaként
elõírja, hogy a munkáltatónak nem kell megtérítenie az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét,
ami más forrásból megtérül a közalkalmazottnak.4

1
2
3
4

Kjt. 34. § (1) bekezdés
1992. évi XXXIII. tv. 34. § (2) bekezdés; BH 1996. 176. II.
Kjt. 34. § (5) bekezdés
Kjt. 34. § (6) bekezdés
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Mindezeken felül a közalkalmazottat megilleti a munkavégzés
alóli felmentés idejére járó átlagkeresete és a felmentés esetén õt
megilletõ végkielégítés összege is, feltéve, hogy a munkáltató
a közalkalmazott jogviszonyát nem felmentéssel szüntette meg.1
A törvény súlyos jogkövetkezményeket fûz a közalkalmazotti jogviszony munkáltató részérõl történõ jogellenes megszüntetéséhez.
A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésére vonatkozó szabályok 1999. augusztus 17-tõl jelentõsen módosultak.

Önkontroll!
Mik a következményei annak, ha a bíróság megállapítja, hogy
a munkáltató jogellenesen szüntette meg a közalkalmazotti jogviszonyt?
o a közalkalmazottat kérésére eredeti munkakörében tovább kell foglalkoztatni
o meg kell téríteni elmaradt illetményét (és minden egyéb járandóságát)
o meg kell téríteni a jogellenes megszüntetés folytán felmerült – és bizonyított – kárát.
Ha nem kéri a közalkalmazott az eredeti munkakörbe történõ
visszahelyezését, vagy a bíróság a munkáltató kérelmére mellõzi a közalkalmazott visszahelyezését, akkor
o a bíróság a munkáltatót legalább két-, legfeljebb tizenkét
havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi,
o a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító
határozat jogerõre emelkedése napján szûnik meg,
o meg kell téríteni a közalkalmazott elmaradt munkabérét
(egyéb járandóságait) és felmerült kárát,
o megilleti a munkavégzés alóli felmentés idejére járó átlagkeresete és a felmentés esetén járó végkielégítés is.

Nem kell megtéríteni a kárnak – és az illetménynek – azt a részét, amely máshonnan megtérült.
A közalkalmazotti jogviszony munkáltató által megszüntetéséhez végkielégítés-fizetési kötelezettség kapcsolódik.
1

Kjt. 34. § (7) bekezdés
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A közalkalmazotti jogviszony megszûnése esetén a munkáltató
köteles a közalkalmazott részére kiadni a közalkalmazotti igazolást, amelynek tartalmaznia kell a Mt.-ben és a Kjt.-ben foglalt
adatokat egyaránt.

Önkontroll!
A közalkalmazotti igazolásnak tartalmaznia kell:
o a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõ tartamát
o a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat
idõtartamát
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o a harminc napot meghaladó keresõképtelenséggel járó betegség idõtartamát
o a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot
o a szabadságvesztés idõtartamát
o a szigorított javító-nevelõ munka és a javító-nevelõ munka
idõtartamát
o a szülési szabadságot
o az illetményt, továbbá a jogerõs határozat vagy jogszabály
alapján terhelõ tartozást és ennek jogosultját
o a megszûnés évében igénybe vett betegszabadság idõtartamát
o minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének évében munkában nem töltött idõt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset-fizetésben részesült,
o a tizenharmadik havi illetménynek a közalkalmazotti jogviszony megszûnése évében történõ kifizetését, illetve ennek elmaradását
o a jubileumi jutalom kifizetését és ennek idõpontját
o a közalkalmazott munkakörét
o a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének módját
o a megszüntetés okát, ha a törvény ezt elõírja (a korábban,
a felmentéssel foglalkozó részben leírtak szerint)

Nem lehet azonban feltüntetni a közalkalmazotti jogviszony
megszüntetésének az okát, ha ezt a közalkalmazott kéri.

Iskolavezetés 2005. április

Jogszabályok

5. Iratminta
Munkáltató
KINEVEZÉS

200.. év ....... hó ... napjától ................................-t (lakcím) kinevezem .......................... munkahelyre, .................. munkakörbe
határozatlan idõre.
Közalkalmazotti jogviszonyának kezdete: 200.. év ....... hó ... nap
Közalkalmazotti jogviszonyának idõtartama összesen:
.................................................................................................
A munkaköréhez kapcsolódó
Fizetési osztály: ...................
Fizetési fokozat: ...................
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Pótlékai:
A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. §-a alapján:
.................................................................................................
A kollektív szerzõdés ......... pontja alapján:
.................................................................................................
Havi illetménye összesen: ........................................
Egyéb juttatások a kollektív szerzõdés alapján:
.................................................................................................
Gyakornoki ideje a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 4. §-ában
foglaltak szerint három hónap, ennek megfelelõen gyakornoki ideje 200.. év ....... hó ... napjáig tart.
Munkáját a szervezeti és mûködési szabályzatban megjelölt felettese irányításával köteles végezni.
................., 200.. év ....... hó ... nap
................................
kinevezõ
A kinevezést elfogadom:
................................
közalkalmazott
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Zsebre megy
Besorolás, teljesítménypótlék, egyhavi
külön juttatás, jubileumi jutalom

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária–Gergely Árpádné dr.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi
CXXXV. törvény ezúttal is módosította – többek között – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (Kjt.),
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt (Kt.). E
módosítások következtében szükségessé vált a cikk kiegészítése,
illetve néhány oldalának cseréje.
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Elõször is a cikk újabb mellékleteként küldjük a Kjt. 1. számú
mellékletét, amely a fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti
garantált illetmények összegét tartalmazza forintban, valamint a
fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat állapítja
meg 2005. január 1-jei és 2005. szeptember 1-jei hatállyal.
A cikk 10. oldalát két alapvetõ okból kell cserélni:
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· A Kt. mellékletének 2005. január 1-jétõl hatályos elsõ része a
nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetõk és alkalmazottak ajánlott, illetve kötelezõ (*-gal jelzett) létszámáról
rendelkezik az eddigi kötelezõ létszámok elõírásával szemben.
— A Kt. 2003. évi átfogó módosítása során az 1996. szeptemberétõl kötelezõ „gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs” 0,5
létszám 1 létszámra bõvült az „egészségnevelõ” munkakörrel történt kiegészítés miatt. A létszám-elõírás már nem
tartalmazza az „egészségnevelõ” munkakört, ugyanakkor
a „gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs” létszám megmaradt
1 teljes létszámnak, igaz, nincs feltüntetve a kötelezõséget
jelzõ *.
— A pedagógiai felügyelõ létszám viszont *-gal jelzett (kollégiumban nemenként és épületenként 100 tanulóra számítva
legalább 1).
· Változás az is, hogy sem a „gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs”,
sem a „pedagógiai felügyelõ” létszámnál az új rendelkezés nem
tünteti fel a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget. A korábbi szabályozást – amellett, hogy jelezzük a jelenlegi
helyzetet – nem töröltük a javított lapon, mert egyrészrõl irányadó maradhat a késõbbiekben is, másrészrõl a közoktatási törvény várható újabb módosítása feltételezésünk szerint valamilyen formában visszahelyezi a szakképzettségi elõírásokat, és
úgy gondoljuk, hogy visszakerül a „gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõs” mellé az „egészségnevelõ” munkaköri megjelölés is.
Az 5. pont szövegét azért kell cserélni, mert a törvénymódosítás
az egyhavi külön juttatásra jogosultak körét szûkítette.
Végül – bár szorosan nem a besorolással kapcsolatos témakörhöz tartozik, de a mielõbbi gyors információ érdekében – 7.
pontként küldjük a 65. életév betöltéséhez kapcsolódó jogkövetkezményeket ismertetõ kiegészítést.
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1. Jogi alapok
Az alábbiakban hivatkozott jogszabályok a következõk:
· a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.)
· a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény (Kt.)
· a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) kormányrendelet (Vhr.)
· a közalkalmazotti elõmeneteli és illetményrendszert a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény V. fejezete tartalmazza
A következõkben a fizetési osztályokba történõ besorolás, illetve
az illetménynövekedés feltételeivel foglalkozunk.
Az elõmeneteli rendszer a közalkalmazotti munkaköröket tíz fizetési osztályba sorolja.
A besorolás elve a munkakör és a munkakör ellátásához jogszabályban elõírt
·
·
·
·
·

iskolai végzettség, illetve
állam által elismert szakképesítés, szakképzettség,
doktori cím,
tudományos fokozat, valamint
az akadémiai tagság.

A korábbi besorolási feltételekkel szemben a fizetési osztály megállapításánál nincs jelentõsége annak, hogy a közalkalmazott
hány oklevéllel rendelkezik.
A fizetési osztályt mindenkor a munkakörre jogszabályban
elõírt (legmagasabb) iskolai végzettség, szakképzettség határozza meg, függetlenül attól, hogy a szakképzettségeket
egy vagy több oklevél tartalmazza.
A pedagógus-oklevelekben egy tanári szak egy szakképzettséget
jelent, tehát a két- és háromszakos tanárok kettõ, illetõleg három
szakképzettséggel rendelkeznek, függetlenül ismét attól, hogy
azt egy vagy több oklevél tanúsítja.
A közalkalmazottak besorolásánál
· a munkakör és
· a munkaköri feladatok
pontos meghatározásából kell kiindulni.
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A pedagógus-munkakörök ellátásához a „jogszabályban elõírt”
megfelelõ felsõfokú iskolai végzettségeket és szakképzettségeket
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 17. §-a és a 30. § (11) bekezdése tartalmazza, valamint megfelelõ végzettségnek, szakképesítésnek számít a 127–128. §-ban elismert végzettség, szakképesítés is. Ez
utóbbi esetekre a Kt. külön is kimondja, hogy az itt felsorolt végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ pedagógusokat az elismert és a ténylegesen meglévõ iskolai végzettségük, képesítésük alapján kell besorolni.
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A közoktatási törvény a nevelési-oktatási intézmények pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaitól nem követeli meg – a munkakörre elõírt felsõfokú iskolai végzettség és
szakképzettség mellett – a felsõoktatási (egyetemi vagy fõiskolai
szintû) szakirányú továbbképzésben szerzett pedagógus-szakvizsgát, de aki azt teljesíti, azt megilleti a szakvizsgázott pedagógus-munkakörbe és a magasabb – „G” vagy „I” – fizetési osztályba történõ átsorolás.
A pedagógus-szakvizsga 2002. január 1-jét követõen három
módon is teljesíthetõ:
· a pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeirõl szóló 41/1999.
(X. 13.) OM-rendelet szerinti szakirányú továbbképzésben kiállított
oklevél megszerzésével
· a pedagógus-szakvizsgával egyenértékû szakképzettséget adó
képzésben szerzett oklevéllel
· az újabb szakirányú szakképzettséget is eredményezõ szakirányú továbbképzési szak elvégzését követõen a pedagógusszakvizsga követelményeinek teljesítése céljából a tanulmányok legalább félévvel történõ meghosszabbításával
A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû szakképzettséget adó
szakirányú továbbképzési szakokról részletesebb tájékoztatás szükséges a 41/1999. (X. 13.) OM-rendeletnek a 20/2001. (VI. 30.)
OM-rendelettel történt módosítása miatt.
A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeirõl szóló, az
elõzõkben említett OM-rendelet hatálybalépéséig az oktatási miniszter lehetõséget adott a pedagógus-szakvizsgával egyenértékû
szakirányú továbbképzési szakok létesítésére.
Miniszteri rendeletben szabályozott ilyen szakok:
· a közoktatási vezetõ szakirányú továbbképzési szak [8/1997.
(II. 18.) MKM-rendelet],
· a tanügyigazgatási szakértõ szakirányú továbbképzési szak
[11/1997. (II. 18.) MKM-rendelet],
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· a vezetõ óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak
[13/1997. (II. 18.) MKM-rendelet],
· a pedagógiai értékelési szakirányú továbbképzési szak [12/1999.
(III. 8.) OM-rendelet],
· a tantervfejlesztési szakirányú továbbképzési szak [12/1999.
(III. 18.) OM-rendelet],
· a gyakorlatvezetõi tanítói szakirányú továbbképzési szak
[28/1999. (VII. 6.) OM-rendelet],
· az óvodai szakértõ szakirányú továbbképzési szak [29/1999.
(VII. 6.) OM-rendelet].
E rendeletek kimondták, hogy az adott szakképzettség egyenértékû
a pedagógus-szakvizsgával. Az errõl rendelkezõ szakaszokat azonban
a 20/2001. (VI. 30.) OM-rendelet törölte, mert a pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeirõl szóló OM-rendelet hatálybalépése szükségtelenné tette a pedagógus-szakvizsgával egyenértékû szakirányú
továbbképzés rendszerének fenntartását. Az említett jogszabály-módosítás azonban a korábban kiadott oklevelek érvényességét nem
érinti, azokat továbbra is – új besorolás esetén is – a pedagógus-szakvizsgával jogszabályban egyenértékûnek elismert vizsgát igazoló oklevélként kell figyelembe venni.
2002. január 1-jétõl
·
·
·
·
·
·
·

a közoktatási vezetõ,
a tanügyigazgatási szakértõ,
a vezetõ óvodapedagógus,
a pedagógiai értékelési,
a tantervfejlesztési,
a gyakorlatvezetõi és
az óvodai szakértõ

szakirányú továbbképzési szakon az adott szak képesítési követelményeirõl szóló miniszteri rendelet és a pedagógus-szakvizsgáról szóló módosított rendelet együttes alkalmazásával lehet
teljesíteni a szakvizsga követelményeit.
E szakirányú továbbképzési szakokon szerzett oklevélben a szakképzettség megjelölése mellett – a 2002. január 1-je után kiállított
oklevelekben – szerepeltetni kell, hogy a képzést eredményesen befejezõ pedagógus eleget tett a pedagógus-szakvizsga követelményeinek
is. Így leegyszerûsödnek a besorolási problémák, hiszen a munkáltatónak a továbbiakban nem kell kutatnia a pedagógus-szakvizsgával
való egyenértékûségre vonatkozó különbözõ rendelkezéseket, mert
a követelmények eredményes teljesítését az oklevél szövegszerûen
tartalmazza.
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Újabb szakirányú szakképzettséget is eredményezõ továbbképzési szakok és a pedagógus-szakvizsga kapcsolata
Mellékletben közöljük azon szakirányú továbbképzési szakok
jegyzékét, amelyek kiegészíthetõk a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítésével.
Azok, akik a jegyzékben szereplõ szakirányú továbbképzési szakok egyikén 2002. január 1-je elõtt szereztek szakképzettséget,
utólag is teljesíthetik a pedagógus-szakvizsga követelményeit záróvizsga letételével, amelyet az oklevélhez kapcsolódó melléklet igazol.
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Azoknak, akik 2002. január 1-jét követõen a jegyzék szerinti valamely szakképzettség megszerzésével együtt teljesítik a pedagógus-szakvizsga követelményeit a képzési idõ legalább egy félévvel
történõ meghosszabbításával, a szakirányú oklevelük tartalmazza azt is, hogy a pedagógus-szakvizsga követelményeinek
eleget tettek.
A besorolás tekintetében pedagógus-szakvizsgával jogszabályban1 egyenértékûnek elismert szakképzettségnek minõsülnek –
a fentiekben említett szakirányú továbbképzési szakokon letett
vizsgákon kívül – a következõ vizsgák:
·
·
·
·
·
·

klinikai és pedagógiai szakpszichológus
fogyatékosság típusának megfelelõ szakorvosi
gyermekgyógyász
gyermek neurológus
pszichiáter szakorvos
szociális szakvizsga

A közoktatási törvény akként rendelkezik, hogy azt, aki az elõírt
felsõfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett egyetemi
vagy fõiskolai szakirányú továbbképzésben pedagógus-szakvizsgát (a továbbiakban: pedagógus-szakvizsga) tett, szakvizsgázott
pedagógus-munkakörben kell foglalkoztatni.2
Gyakran kérdés és vita tárgya, hogy melyek a „szakvizsgázott” pedagógus-munkakörök. A választ azért találja meg nehezen a kérdezõ, mert a közoktatási törvény 1. számú Melléklete Harmadik
rész B pontja „Pedagógus és szakvizsgázott pedagógus” cím alatt
ugyanazokat a pedagógus-munkaköröket sorolja fel.

1
2

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 12. § (1) bekezdés
Kt. 17. § (5) bekezdés
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Pedagógus és szakvizsgázott pedagógus-munkakörök:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

óvodapedagógus
óvodapedagógus gyakorló óvodában
óvodapedagógus fogyatékos gyermekek óvodájában
óvodapedagógus fogyatékos gyermekek gyakorló óvodájában
nem szaktanítást végzõ tanító általános iskolában
nem szaktanítást végzõ tanító gyakorló általános iskolában
szaktanítást végzõ tanító, tanár általános iskolában
szaktanítást végzõ tanító, tanár gyakorló általános iskolában
nem szaktanítást végzõ osztálytanító általános iskola egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
nem szaktanítást végzõ osztálytanító gyakorló általános iskola
egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
nem szaktanítást végzõ osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában
tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók gyakorló általános iskolájában
tanár középiskolában, szakiskolában
tanár alapfokú mûvészetoktatási intézményben
tanár gyakorló középiskolában, szakiskolában, alapfokú mûvészetoktatási intézményben
tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában, szakiskolájában
napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító,
tanár általános iskolában, középiskolában, szakiskolában
napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító,
tanár gyakorló általános iskolában, középiskolában, szakiskolában
napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító,
tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában
szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató,
fogyatékos tanulók iskolájában mûhelyoktató
kollégiumi nevelõ
kollégiumi nevelõ gyakorló kollégiumban
kollégiumi nevelõ fogyatékos tanulók kollégiumában
fejlesztõpedagógus iskolában
fejlesztõpedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában
pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási intézményben
Iskolavezetés 2005. február
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· pszichológus, szociálpedagógus gyakorló nevelési-oktatási intézményben
· konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben
· konduktor, logopédus gyakorló nevelési-oktatási intézményben
· könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben
· könyvtárostanár (tanító) gyakorló nevelési-oktatási intézményben
· könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók nevelési-oktatási
intézményében és a gyakorló nevelési-oktatási intézményben
· pszichológus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelõ a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben
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A szakvizsgázott pedagógus-munkakörbe való átsorolás egyrészt
azt jelenti, hogy a munkakör (óvodapedagógus, tanár, kollégiumi
nevelõ…) elõtt fel kell tüntetni a „szakvizsgázott” jelzõt, másrészt módosítani kell az „F” fizetési osztályt „G” -re, a „H” fizetési osztályt „I”-re. A közoktatási törvény szerint a pedagógus-szakvizsgával rendelkezõ közalkalmazottat az ezt igazoló
oklevél bemutatását követõ év elsõ munkanapjától kezdõdõen kell a pedagógus-szakvizsga alapján besorolni.1
A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû a munkakör ellátásához
szükséges végzettség és szakképzettség mellett az egyetemi vagy
fõiskolai szakirányú továbbképzésben szerzett – jogszabályban
meghatározott és az elõbbiekben ismertetett – szakképzettség.
A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû továbbá a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím.
Azt a közalkalmazott pedagógust, akinek nincs pedagógus-szakvizsgája, az iskolai végzettsége és szakképzettsége alapján kell
besorolni. Az alkalmazás során megszerzett és a munkaköri feladatoknál figyelembe vehetõ magasabb szakképzettség alapján
az átsorolás az oklevél bemutatásához kötõdik. Nem alkalmazható tehát a szakvizsga esetére elõírt besorolási idõpont, a következõ év januárja.
A nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ és az egyéb munkaköröket ellátó közalkalmazottak fizetési osztályának megállapításához a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet melléklete ad megfelelõ szabályokat.

1

Kt. 128. § (8) bekezdés
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Eszerint meg kell különböztetni azokat a munkaköröket, amelyekre
· a közoktatási ágazaton kívüli valamely jogszabály képesítési
elõírást határoz meg,
· azokat, amelyek betöltéséhez nincs jogszabályi elõírás, továbbá
· azokat is, amelyek ellátásához van ugyan megfelelõ szakképesítés, de annak megléte nem jogszabályban elõírt feltétele
a munkakör betöltésének.
A gazdasági vezetõ beosztás ellátásához az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkezõ 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet határozza meg a kötelezõ szakképzettséget.
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetõjének
·
·
·
·

szakirányú felsõfokú iskolai végzettséggel vagy
felsõfokú iskolai végzettséggel és emellett
mérlegképes könyvelõi vagy
ezzel egyenértékû szakképesítéssel

kell rendelkeznie.
Amennyiben a külön jogszabály alapján a munkakör több
iskolai végzettséggel, képesítéssel is ellátható, a közalkalmazottat a munkakör ellátásához szükséges legmagasabb
iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni.
Ha a jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához
szükséges iskolai végzettséget, képesítést, és nincs is olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére jogosít, a közalkalmazottaknak legalább olyan iskolai végzettségre, képesítésre van
szükségük, amelyet a közalkalmazotti törvény megfelelõ fizetési
osztályba történõ besoroláshoz elõírt. Ha a Vhr. melléklete szerint a munkakör több fizetési osztályba is tartozhat, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni az adott munkakörre megállapított osztályok
közül.
Amennyiben van olyan szakképesítés, amely a munkakör ellátására képesít, és a közalkalmazott rendelkezik azzal, akkor a meglevõ szakképesítés a besorolás alapja. Ha azonban a közalkalmazott számára kedvezõbb besorolást eredményez az iskolai
végzettsége, akkor a fizetési osztály megállapításánál azt kell figyelembe venni. Viszont a besorolás szempontjából hiába van magasabb iskolai végzettsége a közalkalmazottnak akkor, ha az általa ellátott munkakör a végzettségének megfelelõ fizetési osztályba
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már nem tartozhat, mert a Vhr. melléklete a magasabb fizetési
osztályt a munkakör mellett nem jelöli.
A nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak közül
kiemelést érdemel a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs munkakör. A Kt. 1. számú mellékletének Elsõ részében korábban az általános iskolában, középiskolában, szakiskolában foglalkoztatott
gyermek- és ifjúsági felelõs, egészségnevelõ munkakör ellátásához
az iskolatípusnak megfelelõ, a közoktatási törvényben meghatározott, vagy családpedagógus, szociálpedagógus, pszichológus, szociális munkás végzettség és szakképzettség szerepelt. Az új Elsõ
rész a szakképzettségi elõírásokat nem tünteti fel.
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A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak közül a pedagógiai felügyelõ is olyan munkakör, amelynek betöltéséhez a Kt. 1. számú mellékletének Elsõ része határozta meg
a képesítési feltételeket. A kollégiumi pedagógiai felügyelõ munkakör betöltéséhez az érdekelt iskolának megfelelõ, a közoktatási
törvényben felsorolt1, vagy szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, pedagógia szakos, illetve nevelõtanár szakos, továbbá szociális munkás és pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel kell rendelkezni.
A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ iskolához
kapcsolódó kollégiumban a fogyatékosság típusának megfelelõ
gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta végzettség és szakképzettség2 volt az elõírás, és a hittanár-nevelõ szakos pedagógus végzettség is megfelelõ volt.
A szakképzettség feltüntetése az 1. sz. melléklet Elsõ részében
nem szerepel.
Mind a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, mind a pedagógiai felügyelõ a Vhr. szerint az „F”–„J” fizetési osztályba tartozhat.
Elképzelhetõ, hogy a Kt. következõ módosítása a szakképzettségi
feltételekrõl is rendelkezik, és visszakerül a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs munkaköri megjelölés mellé az egészségnevelõ is,
hiszen az 1 egész álláshely nem módosult.

1
2

Kt. 17. § (1) bekezdés b)–f) pont
Kt. 30. § (11) bekezdés
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2. Fizetési osztályok
A fizetési osztályt tehát a közalkalmazottnak az elõzõekben felsorolt legmagasabb iskolai végzettsége és szakképzettsége határozza meg.
A „B”–„E” fizetési osztályok a szakképesítések különbözõ
szintjeit jelölik, amelyek az Országos Képzési Jegyzékben az
egyes szakképesítésekhez megkívánt elõképzettséghez kötõdnek.
A korábbi szakmajegyzékek is tartalmazzák azt, hogy az egyes
szakmákat milyen iskolai elõképzettséggel lehetett megszerezni.
Az államilag elismert szakképesítés megállapításánál az OKJ-n kívül használható továbbá a szakképesítések egyenértékûségérõl az
egyes ágazatokban kiadott katalógus.

2.1 „A” fizetési osztály
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Az „A” fizetési osztályhoz tartozó munkakörök azok, amelyek betöltése:
· legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez vagy
· alapfokú iskolai végzettséget sem igénylõ szakképesítéshez kötöttek.
Ide tartozik tehát az a munkakör, amelynek betöltésére egyrészt
nincs elõírva alapfokú iskolai végzettség, másrészt az a munkakör, amely csak alapfokú iskolai végzettséggel tölthetõ be, harmadrészt pedig az, amely olyan szakképesítéshez kötött, amelynek nem elõfeltétele az alapfokú iskolai végzettség.

2.2 „B” fizetési osztály
A „B” fizetési osztályba tartozó munkakörök azok, amelyek
· alapmûveltségi vizsgához vagy
· alapfokú iskolai végzettséget igénylõ szakképesítéshez kötöttek.
A Vhr. melléklete az „Egyéb munkakörök” között a mûszaki dolgozó és a kisegítõ munkakörnél jelzi a „B” fizetési osztályt,
a „Nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ munkakörök” közül
a dajka és a gondozónõ tartozhat ide.
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2.3 „C” fizetési osztály
A „C” fizetési osztályba tartozó munkakörök azok, amelyek
· alapfokú iskolai végzettséget igénylõ szakképesítésre épülõ
szakképesítéshez,
· alapmûveltségi vizsgát igénylõ szakképesítéshez,
· középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylõ szakképesítéshez,
· középiskolai végzettséghez kötöttek.
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Szakközépiskolában és szakiskolában a gyakorlati képzésre
középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel
alkalmazott szakember akkor tartozik a „C” fizetési osztályba, ha
a középiskolai végzettségét gimnáziumban szerezte, és a szakirányú szakmai képesítése nem felsõfokú, valamint ha az nem középiskolai végzettséghez kötött.
A nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörökben foglalkoztatottak közül a dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat
akkor soroljuk ide, ha gimnáziumban érettségizett, vagy ha a középiskola negyedik évfolyamát 1974 és 1986 között végezte el, és
nem érettségizett. Akkor is ide tartozik, ha e végzettsége mellett
megszerezte a dajka ágazati szakmunkás-bizonyítványt (azért,
mert ez utóbbi szakképesítés megszerzésének nem elõfeltétele
a középiskolai végzettség).
Ugyanígy a középiskolai végzettség határozza meg a fizetési osztályt azokban az esetekben is, amikor az ügyviteli, gazdasági,
mûszaki dolgozó a gimnáziumi érettségi bizonyítványa mellett
rendelkezik ugyan a szakmunkás-bizonyítvánnyal (szakiskolai
bizonyítvánnyal), de az olyan képesítést igazol, amelynek megszerzése nem igényelte a középiskolai végzettséget vagy a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését.

2.4 „D” fizetési osztály
A „D” fizetési osztályba tartozó munkakörök azok, amelyek
· az alapmûveltségi vizsgát igénylõ szakképesítésre épülõ szakképesítéshez,
· a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylõ szakképesítésre épülõ szakképesítéshez,
· a középiskolai végzettséget igénylõ szakképesítéshez kötöttek.
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A harmadik pont alapján soroljuk a „D” fizetési osztályba
· felsõfokú iskolai végzettség megszerzése nélkül foglalkoztatható, az adott munkakörben 1996. szeptember 1-jéig legalább
hét év szakmai gyakorlatot szerzett óvodapedagógust az óvónõi
szakközépiskolai érettségi-képesítõ bizonyítványa alapján, valamint
· felsõfokú képzés hiányában határozott idõre alkalmazott
— szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tantárgyak és szakmai elõkészítõ ismeretek, valamint gimnáziumban a munkába állást elõkészítõ, segítõ elméleti és gyakorlati ismereteket oktató, továbbá minden iskolában a tanórán kívüli
foglalkozás megtartásához a képzés szakirányának megfelelõ technikusi, szakközépiskolai szakképesítéssel rendelkezõ szakembert,
— alapfokú mûvészetoktatási intézményben, mûvészeti szakközépiskolában és szakiskolában a gyakorlati és elméleti oktatáshoz alkalmazott szakközépiskolai szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezõ szakembert.
A Vhr. melléklete szerint a „Nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ”, valamint az „Egyéb” munkakörök a középiskolai végzettséget
igénylõ szakképesítés alapján megtalálhatók a „D” fizetési osztályban. A pedagógiai asszisztens, az oktatástechnikus, a gyermekfelügyelõi képzés középfokú szakképzés, érettségihez kötött, tehát az itt felsorolt szakképesítésekkel a közalkalmazott
besorolható a „D” fizetési osztályba. Az a szabadidõ-szervezõ, aki
2001. január 1-je elõtt kapta meg közalkalmazotti kinevezését, és
„C” vagy „D” fizetési osztályra jogosító végzettséggel rendelkezik,
továbbfoglalkoztatható, függetlenül attól, hogy a munkakör az
„E”–„J” fizetési osztályokba tartozhat.
A szakközépiskolai, technikusi bizonyítvány például az ügyintézõi,
munkaügyi elõadói, gazdasági, mûszaki dolgozó munkakörökben megalapozza a „D” fizetési osztályt, de a Vhr. melléklete alapján
az óvónõi vagy bármely más szakközépiskolai végzettséggel és képesítéssel rendelkezõ dajka is ebbe a fizetési osztályba kerül.
Érettségihez kötött az iskolarendszeren kívüli középfokú ügyintézõ-titkár képzése is. A gimnáziumi érettségivel és ilyen szakképesítéssel rendelkezõ iskolatitkár is a „D” fizetési osztályba
történõ besorolásra jogosult.
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2.5 „E” fizetési osztály
Az „E” fizetési osztályba tartoznak azok a munkakörök, amelyek
betöltése
· egyetemi, fõiskolai végzettséget nem tanúsító, de felsõfokú
szakképesítéshez,
· középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerû
felsõfokú szakképesítéshez kötött.
Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés felsõoktatási intézményekben folyik. Ezt a képzési formát a felsõoktatásról szóló törvény 1996. évi módosítása vezette be.
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A módosított Országos Képzési Jegyzék a felsõfokú szakképesítést
az akkreditált iskolai rendszerû képzésben szerezhetõ szakképesítésre tartja fenn. A módosítás ugyanakkor bevezette az „emelt
szintû” szakképesítést. Erre tekintettel a Vhr.1 kimondja, hogy
amennyiben a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ emelt szintû szakképesítéssel rendelkezik, a besoroláskor, valamint a második és további szakképesítés figyelembevételekor a felsõfokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
Vagyis az emelt szintû szakképesítés megszerzésekor a közalkalmazottat megilleti az „E” fizetési osztályba történõ besorolás.
Pedagógus-munkakörben az „E” fizetési osztályba tartoznak
· a gépírást- és gyorsírást oktatók abban az esetben, ha a Gépírás- és Gyorsírástanítókat Vizsgáztató Országos Bizottság által kiállított, gépírás és gyorsírás tanítására jogosító bizonyítvánnyal,
· a gyakorlati oktatók akkor, ha fõiskolai végzettségnek nem minõsülõ felsõfokú szakképesítéssel rendelkeznek.
A nevelõ-oktató munkát segítõ, valamint az egyéb munkakörök
a Vhr. mellékletében meghatározottak szerint tartozhatnak az
„E” fizetési osztályba is. Amennyiben tehát a közalkalmazott rendelkezik felsõfokú vagy emelt szintû szakképesítéssel, az „E” fizetési osztályba kell besorolni.

2.6 „F” fizetési osztály
Az „F” fizetési osztályba tartoznak a fõiskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakörök.
1

Vhr. 12. § (4) bekezdés
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Ide soroljuk a fõiskolai végzettséghez és szakképzettséghez kötött pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat, akik
· óvodában óvodapedagógusi,
· az iskolai oktatás elsõ négy évfolyamán, valamint a nem szakrendszerû oktatásban az ötödik–hatodik évfolyamon tanítói,
konduktor-tanítói, konduktori,
· az iskolai oktatás ötödik–hatodik évfolyamán a szakrendszerû
oktatásban a tantárgynak megfelelõ szakos fõiskolai szintû tanári, vagy a mûveltségi területnek megfelelõ képesítést nyújtó
tanítói,
· az iskolai oktatás hetedik–nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik–tizedik évfolyamán a tantárgynak megfelelõ szakos tanári,
· a mûvészetek, a testnevelés, a technika–gyakorlati foglalkozás
tantárgyak esetén középiskolában a tantárgynak megfelelõ fõiskolai szintû tanári,
· szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elõkészítõ tantárgyat vagy szakmai elõkészítõ ismeretet, valamint szakmai
alapozó és a pályaorientációs ismeretet oktató pedagógusokat,
valamint a gyakorlati képzést végzõ, továbbá a gimnáziumban
a munkába állást elõkészítõ, illetve segítõ elméleti és gyakorlati
foglalkozást tartó pedagógusokat, ha a képzés szakirányának
megfelelõ fõiskolai szintû tanári, vagy a képzés szakirányának
megfelelõ fõiskolai,
· a napközi otthonban, tanulószobán az iskolatípusnak megfelelõ, kollégiumban az érdekelt iskolának megfelelõ fõiskolai
szintû tanári (tanítói), szakiránynak megfelelõ fõiskolai szintû
felsõfokú vagy fõiskolai szintû szociálpedagógus, pedagógia
szakos, nevelõtanári szakos,
· a napközin és a tanulószobán kívül a tanórán kívüli foglalkozások megtartásához fõiskolai szintû,
· alapfokú mûvészetoktatási intézményben, mûvészeti szakközépiskolában, szakiskolában a mûvészeti tárgynak megfelelõ
fõiskolai szintû szakirányú tanári,
· könyvtárostanár (tanító) munkakörben fõiskolai szintû pedagógusi, könyvtárosi,
· bármely iskolatípusban idegennyelv-oktatásban nyelvtanári,
· a nemzetiségi óvodapedagógusi, nemzetiségi tanítói,
· gyógypedagógiai tanári munkakörökben gyógypedagógiai tanári, konduktori végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek.
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Az „F” fizetési osztályba soroljuk azt a megfelelõ pedagógusmunkakört ellátó közalkalmazottat, aki rendelkezik
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· a képzés szakirányának megfelelõ fõiskolai végzettséggel és
szakképzettséggel, ha a fõiskolai tanulmányai során elsajátította a tantárgy oktatásának módszertanát (ez esetben a szakképzettség tanári szakképzettségnek elfogadott),
· felsõfokú intézményként, illetve jogelõdjeként alapított oktatási intézményben (például óvónõképzõ intézet, tanítóképzõ intézet, szaktanárképzõ) szerzett pedagógus szakképzettséggel,
· fõiskolán szerzett pedagógiai szakos elõadói és nevelõtanári
szakképesítést tanúsító felsõfokú iskolai oklevéllel,
· óvónõképzõben, tanítóképzõben, az állami zenekonzervatóriumban szerzett végzettséggel,
· felsõfokú végzettséget tanúsító mûszaki tanár, technikus tanári, szakoktatói oklevéllel.
A pedagógus-munkakörök betöltésére vonatkozó új szabályok 2004. szeptember 1-jén az elsõ évfolyamon lépnek hatályba, ezt követõen felmenõ rendszerben.
A nem szakrendszerû oktatás a 2008/2009. tanévben ér el az
ötödik évfolyamra. Átmeneti szabályt tartalmaz a Kt. 128. §-ának
(20) bekezdése és (18) bekezdése.
A nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ és az egyéb munkakörben fõiskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõk
ugyancsak az „F” fizetési osztályba tartoznak.

2.7 „G” fizetési osztály
A „G” fizetési osztályba tartoznak a fõiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban elõírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékûnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök.
A közoktatási törvény 17. §-ának (5) bekezdése rendelkezik a szakvizsgázott pedagógus-munkakörrõl és a pedagógus-szakvizsgáról,
amelyet az 1. fejezet bõvebben kifejtett. A pedagógusok tehát a közoktatási törvény elõírása alapján tartozhatnak a „G” fizetési osztályba.
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2.8 „H” fizetési osztály
Ebbe a fizetési osztályba tartozik
· az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör, valamint
· a fõiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez
kötött munkakör, és ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat.
Pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak az egyetemi végzettségük és szakképzettségük alapján kerülnek „H” fizetési
osztályba.
Általános szabály, ha a Kt. valamely pedagógus-munkakörre „tanári” szakképzettséget ír elõ, akkor az betölthetõ
egyetemen és fõiskolán szerzett tanári szakképzettséggel
is, a fizetési osztályt azonban a végzettség és szakképzettség szintje határozza meg.
Tehát az általános iskolában középiskolai tanári oklevéllel tanító
tanárt is a „H” fizetési osztályba kell besorolni. Ugyanígy a gyakorlati képzést végzõ pedagógust is, ha szakirányú egyetemi végzettséggel tölti be a munkakört. Az egyetemi szintû pedagógiai
elõadói szakképzettség napköziben, tanulószobán, kollégiumi
nevelõtanári munkakörben képezheti a fizetési osztály megállapításának alapját, tanári, tanítói munkakörben további szakképesítésként illetménynövekedésre jogosít.
A „H” fizetési osztályt megalapozó másik feltétel, a fõiskolai oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat egész szûk körû, nem jellemzõ a besorolásnál.

2.9 „I” fizetési osztály
Az „I” fizetési osztályba tartozik
· az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban elõírt szakvizsgát, vagy jogszabályban azzal egyenértékûnek elismert vizsgát
igazoló oklevélhez kötött munkakör,
· az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és
— 1984. szeptember 1-je elõtt doktori cselekmény alapján
szerzett egyetemi doktori cím, vagy
— 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos
fokozat (dr. univ.).
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Az 1. fejezetben kifejtettek alapján az „I” fizetési osztályba tartoznak az egyetemi alapképzésben oklevelet szerzett pedagógusok
akkor, ha pedagógus-szakvizsgát vagy azzal jogszabályban egyenértékûnek elismert vizsgát tesznek.
A munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím –
miután a Kt. a pedagógus-szakvizsgával egyenértékûnek ismerte
el – ugyancsak az „I” fizetési osztályra jogosít.
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A nevelõ-oktató munkát segítõk körében a szakorvos, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, az egyéb munkakörök között az
ügyintézõ-szakértõ (például jogtanácsos) tartozik az „I” fizetési
osztályba.

2.10 „J” fizetési osztály
A „J” fizetési osztályba tartozik a közoktatás területén
· az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez
kötött munkakör és a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 119. § (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, illetve
120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat,
· a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelezõ tagsága, az akadémiai doktori cím.
A felsõoktatási törvény 119. §-ában írt tudományos fokozat a következõ:
„Amennyiben e törvény alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési elõírásként doktori (PhD) fokozatot említ, illetõleg más jogszabály alkalmazási,
foglalkoztatási, képesítési elõírásként »tudományos fokozat«-ot említ,
azon e törvény szerinti doktori (PhD) fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni.”

A közoktatási törvény azonban nem írja elõ alkalmazási feltételként a tudományos fokozatot, ezért a „J” fizetési osztályt pedagógus-munkakörben a tudományos fokozat nem alapozza meg, az –
mint a pedagógus-szakvizsgával egyenértékû – csak az „I” fizetési
osztályra jogosít.
A Vhr. melléklete valamennyi pedagógus-munkakör, valamint
a szakorvos, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs és az ügyintézõ szakértõ, pedagógiai szakértõ munkakör mellett jelzi
a „J” fizetési osztályba történõ besorolás lehetõségét. Ez azért
van így, mert elvileg lehetséges, hogy a pedagógus akadémiai tagsággal rendelkezik.
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3. Garantált illetmény, további szakképesítés
A fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét, valamint a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámokat a Kjt. 1. számú melléklete állapítja meg.
A szorzószám minden fizetési osztályban az elsõ fizetési fokozat
garantált illetményére épül.
A szorzószámmal megállapított illetmény jelenti a garantált illetményt például az egyszakos tanári oklevéllel egy tantárgyat tanító
pedagógusok esetében, valamint a többszakos tanárok esetében
is, ha a besorolás alapjául vett szakképzettség, szakképesítés melletti más szakképzettségüket figyelembe venni nem lehet, mivel
azt a munkakörük ellátása során nem hasznosítják.
Amennyiben a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátásához –
a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés,
szakképzettség mellett – a kinevezésben feltüntetett további szakképesítésére, szakképzettségére is szükség van, a közalkalmazottnak
a Kjt. 1. számú melléklete szerinti szorzókkal megállapított garantált
illetményét meg kell emelni abban az esetben, ha a további szakképesítést a munkaidõ legalább 10 százalékában hasznosítja.
Pedagógus-munkakörben az illetménynövekedés akkor jár,
ha a további szakképzettség hasznosítása igénybe veszi
a pedagógus kötelezõ óraszámának legalább 10 százalékát.

Figyelem!
Az illetménynövekedés mértéke
a B, C, D, E, F, G fizetési osztályokban
ß egy további szakképesítés hasznosítása esetén legalább 5%,
ß kettõ vagy több további szakképesítés hasznosítása esetén legalább 8%,
a H, I vagy J fizetési osztályokban
ß egy további szakképesítés hasznosítása esetén legalább 7%,
ß kettõ vagy több további szakképesítés hasznosítása esetén legalább 10%.
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Nagyon fontos a Kjt.-nek az a rendelkezése, miszerint további
szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál alapul vett
szakképesítéssel, szakképzettséggel azonos képzettségi szinten
szerzett szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni.
Képzettségi szintek:
· Felsõ képzettségi szint: az E, F, G, H, I, J fizetési osztályokban
meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség.
· Középsõ képzettségi szint: a B, C, D fizetési osztályokban meghatározott iskolai végzettség, illetve szakképesítés.
· Alsó képzettségi szint: az A fizetési osztályban meghatározott
iskolai végzettség, illetve szakképesítés.
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A további szakképesítés, szakképzettség után járó illetménynövekedés „illetményrész”, amely megnöveli a közalkalmazott fizetési fokozatához tartozó garantált illetményét, ily módon a további szakképesítés hasznosítása esetén a közalkalmazott garantált
illetménye e két részbõl tevõdik össze.
Mindazokban az esetekben, amikor a Kjt. illetményt említ,
illetõleg amikor a munka törvénykönyvében használt megjelölésen illetményt is kell érteni, akkor az illetménynövekedést is magában foglaló illetményrõl van szó.
Ez az illetmény az alapja tehát a kötelezõ óraszám feletti tanításért
járó óradíj számításának, a távolléti díj, átlagkereset számításának. Része a közalkalmazottak (állami normatív támogatásban részesülõ intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók) egyhavi
külön juttatásának, amelynek mértéke a január hónapra irányadó illetmény összegével egyezik meg.
A további szakképesítés hasznosításáért járó illetményrész azon
idõszak alatt illeti meg a közalkalmazottat, amely alatt az hasznosítja. Ez az idõszak azonban egy hónapnál kevesebb nem lehet.
A hasznosítás mértékétõl függetlenül figyelembe vett további szakképesítés után járó illetménynövekedést határozatlan idõre kell
megállapítani. A kötelezõ óraszám legalább tíz százalékában alkalmazott további szakképesítés a tantárgyfelosztáshoz kötõdik.
Az új tantárgyfelosztástól vagy a tantárgyfelosztás módosításától
függõen szükséges tehát intézkedni az új tantárgyfelosztás érvénybe lépésétõl az illetménynövekedés megszüntetésérõl, újonnan történõ megállapításáról vagy százalékának felemelésérõl.
A közalkalmazott további szakképesítését, szakképzettségét a kinevezésben fel kell tüntetni.
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Ez történhet úgy is, hogy a kinevezés megjelöli a közalkalmazott
szakképzettségei, szakképesítései közül mindazokat, amelynek
hasznosítására a munkáltatónál szükség lehet, és ezzel egyidejûleg megjelöli pontosan azt vagy azokat, amelyet vagy amelyeket
egy konkrét idõszakban, vagy pedig határozatlan idõre a munkaidõ (kötelezõ óraszám) 10 százalékában a közalkalmazott ténylegesen hasznosít, s amelynek hasznosításért a közalkalmazottat
illetménynövekedésben részesíti.
Ha a kinevezés nem tartalmazza az általában figyelembe vehetõ
szakképzettségeket, szakképesítéseket, ez esetben a munkáltatónak – közös megegyezéssel – a kinevezést is módosítani kell
akkor, amikor a közalkalmazottat a meglevõ, de a kinevezésben
nem szereplõ szakképzettségének, szakképesítésének megfelelõ
feladatra kívánja beosztani.
A kötelezõ óraszámon belüli, legalább 2-2 óra ellátása
a második, illetve harmadik tanári szakkal az „F” fizetési
osztályban 5, illetve 8%, a „H” fizetési osztályban 7, illetve
10% illetménynövekedéssel jár.
A Vhr. alapján a munkaköri feladat ellátásához szükséges további
szakképesítésnek számít, és amennyiben azt a kötelezõ óraszámon belül legalább 10 százalékban hasznosítják, illetménynövekedésre jogosít a – tanítói szakképzettség mellett – meghatározott
mûveltségi területen szerzett szakképesítés, beleértve az ezekkel
egyenértékûnek elismert képesítéseket is.
Az óvónõképzésben és a tanítóképzésben a szakkollégiumi tanulmányok befejezésével elnyert képesítés – amelyet az oklevélhez
csatolt „Betétlap” (Melléklet) igazol – ugyancsak további szakképzettségnek minõsül, és a kötelezõ óraszámban történõ 10%-os
hasznosítás esetén illetménynövekedésre jogosít. (Természetesen
ezekre is vonatkozik, hogy a kinevezésben további szakképesítésként szerepelniük kell.)
Ezekben az esetekben a további szakképesítés hasznosítása azt
jelenti, hogy az elsõs tanítói munkakörben foglalkoztatott tanító
például a szakkollégiumi képesítésével a kötelezõ óraszámon belül 5. osztályban is tanít.
Igen széles lehetõség mutatkozik az 5, illetve 8 százalékos illetménynövekedés megállapítására a Vhr. szerinti egyéb munkakörökben,
köztük a középképzettségi szintû szakképesítések figyelembevételére. Feltétel minden esetben, hogy a további szakképesítés hasznosítása a munkaidõ 10 százalékát igénybe vegye.
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Olyan munkaköri leírást kell tehát készíteni, ahol
· a munkaköri feladatok és a figyelembe vett további szakképesítések egymást feltételezik, és
· a további szakképesítéssel történõ munkavégzés mennyisége
is kiteszi a munkaidõ legalább 10 százalékát.
Mivel az egyéb munkakörökre általában nincs jogszabályban elõírt végzettség, szakképesítés, a munkáltató a kinevezésben történõ feltüntetéssel dönt arról, hogy mit tart szükségesnek az egyes
munkaköri feladatok ellátásához. Nyilvánvaló azonban, hogy
a munkaköri feladatoknak megfelelõ szakirányú szakképesítést
el kell fogadni.
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A Kjt. felhatalmazást ad a miniszternek arra, hogy azokban az
esetekben, amikor a további szakképesítés mértéke nem határozható meg, szabályozza az illetménynövekedés feltételeit. Ezen
a felhatalmazáson alapul a Vhr. 14/A §-a.

Figyelem!
A hasznosítás mértékétõl függetlenül a kinevezésben feltüntetett további szakképesítés, szakképzettség után a következõ
esetekben illeti meg illetménynövekedés a pedagógust:
ß ha magasabb vezetõi, vezetõi megbízást kapott, vagy felsõoktatási intézmény által fenntartott gyakorló nevelési-oktatási intézményben vezetõtanári (gyakorlatvezetõ óvónõi,
tanítói) feladatot lát el, és a besorolás alapjául szolgáló felsõfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett
— óvodapedagógusi, tanítói, tanári,
— gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta),
— konduktori, gyógytestnevelõ,
— felsõoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelõ és oktató munkához kapcsolódó bármilyen,
— továbbá számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pedagógiai, pedagógia szakos elõadói, szociálpedagógiai,
nevelõtanári szakképzettséggel rendelkezik,
ß az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban foglalkoztatott pedagógust akkor, ha az óvodapedagógusi, tanítói,
tanári végzettsége mellett pedagógiai, pedagógia szakos
elõadói, szociálpedagógiai, nevelõtanári szakképzettséggel rendelkezik,
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Figyelem! (folytatás)
ß a kollégiumi nevelésben, napközis és tanulószobai foglalkozáson akkor, ha a besorolás alapjául szolgáló felsõfokú
iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett pedagógiai,
pedagógia szakos elõadói, szociálpedagógiai, nevelõtanári
vagy másik tanári szakképzettséggel rendelkezik,
ß szakképzésben akkor, ha a pedagógus a képzés szakirányának megfelelõ felsõfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett tanári, felsõoktatási szakirányú továbbképzésben
szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
ß fogyatékos gyermek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában, kollégiumi nevelésben akkor, ha
a pedagógus a gyógypedagógiai tanári (terapeuta), konduktori végzettsége mellett óvodapedagógusi, tanári szakképzettséggel is rendelkezik,
ß az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásakor, ha
a könyvtárosi végzettség mellett tanári, tanítói szakképzettséggel rendelkezik,
ß a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén folyó óvodai nevelés,
iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés esetén az óvodapedagógusi, tanítói, tanári végzettség melletti, az óvodai
nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés nyelvének tanítására jogosító óvodapedagógusi, tanítói (nemzetiségi szakkollégiumi), tanári, nyelvtanári szakképzettséggel
rendelkezik,
ß az iskolapszichológusi feladatok ellátásánál a pszichológus szakképzettség mellett tanítói, tanári szakképzettséggel rendelkezik,
ß a gyógytestnevelési feladatok ellátásánál a testnevelõ tanári szakképzettség mellett gyógytestnevelõ szakképzettséggel rendelkezik.

A magasabb vezetõ és vezetõ beosztású pedagógust megilletõ illetménynövekedést alkalmazni kell a pedagógiai szakszolgálati
és pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények magasabb vezetõ
és vezetõ beosztású közalkalmazottai tekintetében is, valamint
a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben a pedagógus-munkakört ellátók, továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekben a pedagógiai szakértõ és a pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatottak esetében.
A szakképzésben, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelésben, oktatásban, az iskolapszichológusi, a könyvtárostanári- (-tanítói) munkakörben a törvény a munkakör betöltéséhez

Iskolavezetés 2005. február

C
4.1
23

Jogszabályok

írja elõ a kettõs szakképzettséget. Ez esetekben semmiképp sem
képezheti munkáltatói mérlegelés tárgyát az illetménynövekedésre jogosító további szakképesítés feltüntetése a kinevezésben, hiszen az egyben a munkakör betöltéséhez jogszabályban
elõírt szakképzettség.

4. A teljesítménypótlék
A közoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletének 2004.
szeptember 1-jén hatályba lépõ „Negyedik része” szabályozza a
teljesítménypótlék alkalmazását.
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A teljesítménypótlék tulajdonképpen csak elnevezésében
pótlék, mivel annak összegét minden olyan esetben számításba kell venni, amikor valamely juttatás számítási alapja
az illetmény vagy a személyi alapbér.
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A teljesítménypótlék egy adott intézménynél történõ bevezetését
meg kell elõznie a kollektív szerzõdés – annak hiányában
a szervezeti és mûködési szabályzat – kiegészítésének. A törvény ugyanis kimondja1, hogy a teljesítménypótlék összegét –
a jogszabályi alsó és felsõ határok között – a kollektív szerzõdésben kell szabályozni. Amennyiben az intézményben nem kötöttek kollektív szerzõdést, a szervezeti és mûködési szabályzatnak
kell tartalmaznia azokat az elveket, amelyek figyelembevételével
a teljesítménypótlék összegében meg lehet állapodni.
A teljesítménypótlék alkalmazása a munkáltató részére kedvezõ
lehetõséget biztosít a hatékonyabb munkaerõ-gazdálkodásra,
azonban a munkáltatót kötik azok a törvényi feltételek, melyek
szerint az alkalmazásra csak a pedagógussal létesített megállapodással, közös megegyezéssel, a kinevezés, munkaszerzõdés
módosításával kerülhet sor. Ilyen megállapodás csak a teljes
munkaidõben, heti 40 órában foglalkoztatott beosztott pedagógussal köthetõ.
A megállapodás arra irányul, hogy a pedagógus munkakörére a közoktatási törvényben meghatározott kötelezõ órát –
díjazás ellenében – megemeljék, amelynek mértéke legfeljebb heti hét óra lehet.

1

Negyedik rész 7. pont
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A megállapodásnak legalább egy nevelési évre, tanítási évre
kell szólnia, de lehet határozatlan idõtartamú is.
A teljesítménypótlék számítási alapja a közalkalmazott besorolás
szerinti illetménye, amelyet a Kjt. 1. számú mellékletének alkalmazásával kell megállapítani. A közalkalmazotti törvény végrehajtási rendelete kifejezett rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan,
hogy a számítási alap megállapításánál figyelembe kell venni a további szakképesítésért járó illetménynövekedés összegét is.1
A teljesítménypótlék havi mértéke a kötelezõ óraszám növelésével arányosan emelkedik a következõk szerint:
· heti egy órával történõ emelés esetén a számítási alap 5–8%-a
· heti két órával történõ emelés esetén a számítási alap 10–14%-a
· heti három órával történõ emelés esetén a számítási alap
15,5–21%-a
· heti négy órával történõ emelés esetén a számítási alap 22–28%-a
· heti öt órával történõ emelés esetén a számítási alap 29–36%-a
· heti hat órával történõ emelés esetén a számítási alap 37–44%-a
· heti hét órával történõ emelés esetén a számítási alap 45–52%-a

Önkontroll!
Mire kell tehát ügyelnünk?
o a kötelezõ óraszám heti egytõl heti hét óráig emelhetõ
o ebben a munkáltatónak és a pedagógusnak meg kell állapodni
o módosítani kell a kinevezést vagy munkaszerzõdést
o csak a teljes munkaidõben foglalkoztatott pedagógussal
köthetõ megállapodás
o egy nevelési évre, egy tanítási évre szólhat, de lehet határozatlan idejû is
o a teljesítmény számítási alapja a besorolás szerinti illetmény + illetménynövekedés
o mértékét a törvényi határok között kollektív szerzõdésben
kell meghatározni
o ha nincs kollektív szerzõdés, a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmaz elõírást a teljesítménypótlék megállapításához

1

Vhr. 16. § (11) bekezdés
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Teljesítménypótlék osztályfõnöki, tanszakvezetõi
(tagozatvezetõi, szakosztály-vezetõi) kollégiumi
tanulócsoport-vezetõi pótlék helyett
A közalkalmazotti kinevezés vagy a nem állami, nem önkormányzati
munkáltatóval létesített munkaszerzõdés közös megegyezéssel történõ módosításával lehetõség van arra, hogy általános iskolában,
középiskolában és szakiskolában az osztályfõnöki, az alapfokú mûvészetoktatási intézményben a tanszakvezetõi (tagozatvezetõi, szakosztályvezetõi), kollégiumban a tanulócsoport-vezetõi feladatot ellátó
pedagógus a – további szakképesítésért adott illetménynövekedést is
magában foglaló – besorolási illetmény 10–14 %-a közötti teljesítménypótlékban részesüljön.
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Az így megállapított teljesítménypótlék tartalmazza az osztályfõnöki (tanszakvezetõi, tanulócsoport-vezetõi) pótlékot. Az osztályfõnöki (tanszakvezetõi, tanulócsoport-vezetõi pótlék helyett teljesítménypótlékban részesülõ pedagógust azonban nem illeti meg
a feladat teljesítéséhez biztosított heti egy óra beszámítása a kötelezõ óraszámba.

5. A közalkalmazottak egyhavi külön juttatása
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 68. §-ának módosítása értelmében a 13. havi illetmény helyébe a külön juttatás
lépett a következõk szerint:
A közalkalmazott minden naptári évben – külön juttatásként –
egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll, kivéve, ha
· 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,
· gyermekgondozási segélyben, illetve
· gyermekgondozási díjban részesül.
A juttatás kifizetésérõl január 16-án kell rendelkezni. Amennyiben ez a nap szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követõ
elsõ munkanapon kell a kifizetésrõl szóló rendelkezést megtenni.
A juttatás mértékének alapja: a január hónapra irányadó illetmény.
A fentiek értelmében a külön juttatás nem a naptári évben közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idõhöz kapcsolódik, mert a törvény csupán a közalkalmazotti jogviszony január 1-jei fennállását kívánja meg. Ebbõl következõen az egyhavi juttatást megkapják azok is, akiknek a jogviszonyuk például január 31-én,
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a felmentési idõ lejártával megszûnik. A juttatás kifizetése alól
csak a törvényben meghatározott, fent ismertetett három eset
képez kivételt.

6. Jubileumi jutalom
A jubileumi jutalomról a közalkalmazotti törvény 78. §-a rendelkezik.

6.1 A jubileumi jutalom megállapításának feltételei
Jubileumi jutalom a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezõ közalkalmazottnak jár.

C
4.1

A jubileumi jutalom megállapításánál ismerni kell a közalkalmazotti törvénynek azt a szabályát, amely meghatározza, hogy mi
minõsül közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõnek.1

27

Figyelem!
Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõnek kell tekinteni:
ß a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
eltöltött idõt
ß a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött idõt
ß a szolgálati jogviszony idõtartamát
ß bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idõt
ß a hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban töltött idõt

A fentieken kívül be kell számítani a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõbe azt az idõt, amelyet a közalkalmazott azért nem
töltött munkaviszonyban 1990. május 2-ig bezárólag, mert politikai vagy vallási meggyõzõdése, munkavállalói érdekképviseleti
szervhez való tartozása, illetve ezzel összefüggõ tevékenysége mi-

1

Kjt. 87/A §

Iskolavezetés 2005. február

Jogszabályok

att megszüntették munkaviszonyát, ha ezt a tényt jogszabály,
kormányhatározat vagy bírósági ítélet megállapítja.
Nem számítható be jogszerzõ idõként az a munkaviszony, amelyet a közalkalmazotti törvény a fentieken kívül a fizetési fokozat
megállapításához lehetõvé tesz.1
Ez alól egy kivétel van: az, ha a munkaviszonyban töltött idõt
a közalkalmazott folyamatos áthelyezései alapján úgy kell tekinteni, mintha az adott munkahelyen töltötte volna el.2

6.2 A jubileumi jutalom összege
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A jubileumi jutalom
· 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
· 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
· 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi
illetménynek megfelelõ összeg.

6.3 A jubileumi jutalom kifizetése nyugdíjazáskor
A közalkalmazotti törvény 2000. május 25. napjától hatályos módosítása jelentõs változásokat hozott a jubileumi jutalom kifizetésére vonatkozó szabályokban.
A munkában töltött utolsó napon kell kifizetni annak a közalkalmazottnak a jutalmát, akinek közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szüntetik meg azon a jogcímen, hogy a felmentés közlésének,
de legkésõbb a felmentési idõ kezdetének napján nyugdíjasnak minõsül.3
Ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének évében – tehát akár a felmentési idõ letelte után is,
az adott év utolsó napjáig terjedõ idõben – kell jogosultságot szerezni a 25, a 30 és a letöltött 40 év közalkalmazotti
jogviszony utáni jubileumi jutalomra.

1
2
3

Kjt. 87/A § (3) bekezdés
Mt. 209. §
Kjt. 37/B § (1) bekezdés

Iskolavezetés 2005. február

Jogszabályok

A közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor kell kifizetni a 40 éves
jubileumi jutalmat a megszûnés idõpontjában legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezõ közalkalmazottnak akkor,
ha legkésõbb a megszûnés idõpontjában nyugdíjasnak minõsül.1
Ez utóbbi rendelkezések alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges a Kjt. 37/B § (1) bekezdésének ismerete.
Eszerint:
(1) „E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minõsül nyugdíjasnak, ha
a) a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve
b) az a) pontban említett korhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) elõrehozott (csökkentett összegû elõrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
e) szolgálati nyugdíjban, vagy
f) korengedményes nyugdíjban, vagy
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá esõ nyugellátásban, illetõleg
h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül.
(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b)–h) pontjaiban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították.
(3) A közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés alá esik.”

Csak javasolni lehet minden munkáltatói jogkörgyakorlónak,
hogy a félreértések, viták elkerülése érdekében a jogerõs nyugdíjmegállapító határozatot kérjék „tájékoztatásul”.

7. A 65. életév betöltése mint a közalkalmazotti
jogviszony megszûnésének jogcíme
A közalkalmazotti törvénynek a közalkalmazotti jogviszony eseteit megállapító 25. §-a (1) bekezdése kiegészült egy következõ e)
ponttal, amely szerint a közalkalmazotti jogviszony megszûnik a 65. életév betöltésével, kivéve, ha más törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik.

1

Kjt. 37/B § (1) bekezdés
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Megjegyezzük, hogy ez a korhatár a törvény szerint 70 év a MTA rendes és
levelezõ tagjai, az MTA doktorai, illetve az akadémiai törvény 28. §-a alapján ezekkel egyenértékû tudományos fokozattal rendelkezõk esetében.

Elsõ ízben történõ végrehajtás
A Kjt. módosítására a 2005. évi költségvetésrõl szóló törvény –
záró rendelkezései között – külön1 elõírást tartalmaz, amelynek
értelmében annak a közalkalmazottnak, aki
· 65. életévét az új megszûnési jogcím 2005. január 1-jei hatálybalépését megelõzõen betöltötte, vagy
· a 65. életévét 2005. július 1-jéig tölti be,

C
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közalkalmazotti jogviszonya 2005. július 1-jén megszûnik.
Ismert, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszûnése eseteihez
(határozott idõ lejárta, közalkalmazott halála, a munkáltató jogutód nélküli megszûnése, a munkáltató átkerülése az Mt. vagy a
köztisztviselõi törvény hatálya alá és a 65. életév betöltése) nem
kapcsolódik a munkavégzés alóli mentesítés, mert az a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történõ megszüntetése esetén
kötelezõ legalább a felmentési idõ felének megfelelõ idõtartamra.
A 65. életév betöltése jogcímén történõ közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor nem kerülhet sor a végkielégítésre
sem, hiszen a Kjt.2 kimondja, hogy a nyugdíjasnak minõsülõ
közalkalmazottnak nem jár végkielégítés. (A nyugdíjasnak
minõsülés eseteit a 6.3 pontban felsoroltuk.)
A munkáltatónak a jogviszony megszûnésére meghatározott törvényi feltétel, a 65. életév bekövetkeztekor természetesen írásban kell intézkednie a megszûnésrõl. Az elszámolásnál a ki nem
adott szabadságot kell kifizetni. Nincs akadálya annak, hogy a
jogviszony megszûnése elõtt, vagyis 2005. július 1-jét megelõzõen, a feltételek megléte esetén a közalkalmazott jutalmat kapjon,
vagy a munkáltató közös megállapodással a munka törvénykönyve 107. §-ának h) pontja alapján indokolt esetben és mértékben az érintettet mentesítse a munkavégzés alól.

1
2

2004. évi LXXXV. tv. 120. § (3) bekezdés b) pont
37. § (2) bekezdés
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Melléklet
Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti
munkakörökrõl
Munkakör
megnevezése

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

G

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

H

I

J

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

H

I

J

*

*

*

*

I.
Közoktatási intézmények
Pedagógus-munkakörök
óvodapedagógus
tanító
tanár
napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást)
tartó pedagógus
gyógypedagógus (terapeuta)
konduktor
logopédus
kollégiumi nevelõ
pszichológus
szociálpedagógus
könyvtárostanár (tanító)
szakoktató, gyakorlati oktató (beleértve a gyors- és
gépírást tanító, a szakmai
alapozó, szakmai elõkészítõ,
szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végzõ, munkába állást
elõkészítõ ismereteket oktató, tanórán kívüli foglalkozást tartó, mûvészetoktatásban gyakorlatot és elméletet oktató pedagógust)

*

*

Munkakör
megnevezése

*

*

*
*

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

G

I.
Közoktatási intézmények
Nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ munkakörök
Szakorvos
(gyermekpszichiáter)
gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõs

*

*

*
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Munkakör
megnevezése

Fizetési osztályok
A

C
4.1
32

gyógytornász
családgondozó
gyermek- és ifjúsági
felügyelõ
védõnõ
ápoló
gyógypedagógiai
asszisztens
szabadidõ-szervezõ
szociális munkás
mûszaki vezetõ
hangszerkarbantartó
úszómester
pedagógiai asszisztens
dajka
gondozónõ

B

C

D

E

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

A

B

C

Munkakör
megnevezése

*
*
*
*
*
*

G
*
*

*

F
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

H

I

J
*
*

*
*

*
*

*
*

H

I

J

*

*

*

Fizetési osztályok
D

E

F

G

I.
Közoktatási intézmények
Egyéb munkakörök
ügyintézõ szakértõ, pedagógiai szakértõ
iskolatitkár (óvodatitkár)
ügyintézõ, pedagógiai elõadó
munkaügyi, személyzeti
elõadó
gazdasági dolgozó
mûszaki dolgozó
laboráns
oktatástechnikus
számítógép-kezelõ
számítógép-rendszerprogramozó
ügyviteli gépkezelõ
ügyviteli dolgozó
könyvtáros technikus
könyvtáros asszisztens
kisegítõ dolgozó
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*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
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Munkakör
megnevezése

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

II.
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények
Pedagógus-munkakörök
nevelõ

*

*

*

*

*

*

utógondozó

*

*

*

*

*

*

családgondozó

*

*

*

*

*

*

nevelõszülõ-tanácsadó

*

*

*

*

*

*

munkaoktató

*

pszichológus

*

*

*

logopédus

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

*

*

*

*

*

A pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítésével kiegészíthetõ szakirányú továbbképzési szakok
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

mentálhigiénés [9/1997. (II. 18.) MKM-rendelet]
nyelv- és beszédfejlesztõ [10/1997. (II. 18.) MKM-rendelet]
felnõttoktatási szakértõ [12/1997. (II. 18.) MKM-rendelet]
tehetségfejlesztés [29/1997. (IX. 16.) MKM-rendelet]
diáktanácsadás [39/2001. (X. 24.) OM-rendelet]
tanító, fejlesztési (differenciáló) [28/1997. (IX. 16.) MKM-rendelet]
óvodapedagógus, fejlesztési [28/1997. (IX. 16.) MKM-rendelet]
óvodapedagógusi gyógytestnevelés [4/1998. (II. 13.) MKM-rendelet]
tanítói gyógytestnevelés [4/1998. (II. 13.) MKM-rendelet]
szakpszichológusi [5/1998. (IX. 29.) OM-rendelet]
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus [6/1998. (III. 25.) MKM-rendelet]
fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája [7/1998.
(III. 25. MKM-rendelet]
drámapedagógia [8/1998. (XII. 1.) OM-rendelet]
mozgókép- és médiakultúra [9/1998. (III. 25.) MKM-rendelet]
szupervizor [13/1998. (III. 25.) MKM-rendelet]
tanulási és pályatanácsadás [3/1999. (II. 1.) OM-rendelet]
társadalom- és állampolgári ismeret [18/1999. (IV. 21.) OM-rendelet]
pályaorientációs tanár [19/1999. (IV. 21.) OM-rendelet]
tánc- és drámapedagógia [20/1999. (IV. 21.) OM-rendelet]
család- és gyermekvédelem [33/1999. (VIII. 24.) OM-rendelet]
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·
·
·
·
·
·
·
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játék- és szabadidõ-pedagógus [25/1999. (VII. 6.) OM-rendelet]
fizika szakirányú tanári [21/1999. (V. 3.) OM-rendelet]
Montessori-pedagógia [34/1999. (VIII. 24.) OM-rendelet]
múzeumpedagógia [35/1999. (VIII. 24.) OM-rendelet]
hagyományismeret-oktató [20/2000. (VIII 3.) OM-rendelet]
roma társadalom ismerete [21/2000. (VIII. 3.) OM-rendelet]
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó [36/2000. (XII. 27.)
OM-rendelet]
· ember-, erkölcs- és vallásismeret [16/2001. (V. 25.) OM-rendelet]
· humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak oktatási
menedzsment szakirányon [7/1999. (II. 1.) OM-rendelet]
· óvodai környezeti nevelõ (9/1998. (XII. 1.) OM-rendelet)
(A kézirat zárásakor közvetlen megjelenés elõtt állt az a jogszabálymódosítás, amely lehetõvé teszi a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítését az óvodai környezeti nevelõ szakirányú továbbképzési szakon a képzési idõ meghosszabbításával.)

Az 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú melléklete
A fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,valamint a fizetési fokozatokhoz
tartozó legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétõl
Fizetési
fokozatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A
57 000
1,025
1,050
1,075
1,100
1,125
1,150
1,175
1,200
1,225
1,250
1,275
1,300
1,325

Fizetési osztályok
B
C
D
60 200
62 400
64 500
1,04
1,04
1,04
1,08
1,08
1,08
1,12
1,12
1,12
1,16
1,16
1,16
1,20
1,20
1,20
1,24
1,24
1,24
1,28
1,28
1,28
1,32
1,32
1,32
1,36
1,36
1,36
1,40
1,40
1,40
1,44
1,44
1,44
1,48
1,48
1,48
1,52
1,52
1,52
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E
75 000
1,04
1,08
1,12
1,16
1,20
1,24
1,28
1,32
1,36
1,40
1,44
1,48
1,52
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Fizetési
fokozatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fizetési osztályok
F
107 200
1,04
1,08
1,12
1,17
1,22
1,27
1,32
1,37
1,42
1,47
1,52
1,57
1,62

G
112 600
1,04
1,08
1,12
1,17
1,22
1,27
1,32
1,37
1,42
1,47
1,52
1,57
1,62

H
115 200
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

I
128 600
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

J
142 000
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

A fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,valamint a fizetési fokozatokhoz
tartozó legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétõl
Fizetési
fokozatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fizetési osztályok
C
D

A

B

59 600

62 900

65 200

67 400

78 400

E

1,025

1,04

1,04

1,04

1,04

1,050

1,08

1,08

1,08

1,08

1,075

1,12

1,12

1,12

1,12

1,100

1,16

1,16

1,16

1,16

1,125

1,20

1,20

1,20

1,20

1,150

1,24

1,24

1,24

1,24

1,175

1,28

1,28

1,28

1,28

1,200

1,32

1,32

1,32

1,32

1,225

1,36

1,36

1,36

1,36

1,250

1,40

1,40

1,40

1,40

1,275

1,44

1,44

1,44

1,44

1,300

1,48

1,48

1,48

1,48

1,325

1,52

1,52

1,52

1,52
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Fizetési
fokozatok

C
4.1
36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fizetési osztályok
G
H
I

F

J

112 000

117 700

120 400

134 400

148 400

1,04

1,04

1,06

1,06

1,06

1,08

1,08

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,18

1,18

1,18

1,17

1,17

1,24

1,24

1,24

1,22

1,22

1,30

1,30

1,30

1,27

1,27

1,36

1,36

1,36

1,32

1,32

1,42

1,42

1,42

1,37

1,37

1,48

1,48

1,48

1,42

1,42

1,54

1,54

1,54

1,47

1,47

1,60

1,60

1,60

1,52

1,52

1,66

1,66
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Több munka, több pénz?
A pótlékrendszer szabályozása

Dr. Varga Mária Beáta

A közoktatási intézmények dolgozói részére járó, illetõleg adható
pótlékokat a munka törvénykönyve (Mt.), a közalkalmazotti törvény (Kjt.), valamint – felhatalmazás alapján – annak végrehajtási
rendelete (Vhr.) állapítja meg.1
A Kjt. módosítását követõen 1997. február 1-jétõl megváltoztak –
többek között – a Vhr.-nek a pótlékokra vonatkozó rendelkezései
is. Az ezt követõ módosítások közül kiemelendõ a munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel
összefüggõ törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2003. évi XX. törvény.
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1992. évi XXII. törvény, 1992. évi XXXIII. törvény, 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet
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A következõkben összefoglaljuk a pótlékrendszer szabályozásával kapcsolatos tudnivalókat, és megválaszoljuk a felhasználók
körében tipikusan jelentkezõ kérdéseket.

1. Pótlékok
A Kjt. meghatározza

C
4.2
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· a magasabb vezetõ beosztású, valamint a vezetõ beosztású
közalkalmazott vezetõi pótlékát,
· a fõtanácsost, a fõmunkatársat, a tanácsost, a munkatársat
megilletõ címpótlékot,
· az egészségkárosodás kockázatával járó munkavégzés, vagy
egyéni védõeszköz használatával megvalósítható védelem esetén járó illetménypótlékot, valamint
· az idegennyelv-tudási pótlékot.
Az utóbbi két esetben a pótlékra jogosító munkaköröket, illetõleg
idegen nyelveket és munkaköröket a kollektív szerzõdésben kell
szabályozni, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.
Nem jár idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanároknak a munkakörök ellátásához szükséges idegen nyelv használata
alapján.1
Jogosult viszont a pótlékra az a pedagógus, aki más tantárgyat
(például matematikát, biológiát) idegen nyelven oktat.
A Vhr. az illetménypótlékokat egyrészt kötelezõ jelleggel írja elõ,
másrészt lehetõségként.

Önkontroll!
Melyek a kötelezõ illetménypótlékok?
o osztályfõnöki pótlék
o diákönkormányzatot segítõ pedagógus pótléka
o munkaközösség-vezetõi pótlék
o gyógypedagógiai pótlék

1

1997. június 30. után lásd még az 50/1996. (X. 30.) AB-határozatot a Magyar Közlöny 1996. évi 92. számában!
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Önkontroll! (folytatás)
o gyakorló óvodai, gyakorló iskolai pótlék
o nemzetiségi pótlék
o területi pótlék
o számítástechnikai pótlék (1997. szeptember 1-jétõl)
o különleges szakértelmet igénylõ munka utáni pótlék (a pedagógiai szakszolgálat pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársainak, a pedagógiai intézetek pedagógiai
szakértõinek, pedagógiai elõadóinak)

Adható illetménypótlékok
· felzárkóztatási pótlék
· kollégiumi pótlék
· különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni
pótlék
· összevont osztályban, csoportban tanítók pótléka
· címzetes óvodavezetõi, címzetes igazgatói pótlék
A magasabb vezetõ, vezetõ beosztásúak pótlékának minimális
mértékét – a Kjt.-ben meghatározott „tól–ig” határok között – tételesen meghatározza a Vhr. Ettõl – a maximális mértékig –
a munkáltató eltérhet.
A pótlék megilleti a közalkalmazottakat, ha határozatlan
vagy határozott idõre, illetve részmunkaidõben alkalmazzák. Nem teljes munkaidõre szóló foglalkoztatásnál a pótlék
összegét (arányát) az döntheti el, ellátja-e teljes egészében
a pedagógus a pótlékkal díjazott tevékenységet. Nem jár automatikusan a pótlék a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottaknak.
A pótlékok – amennyiben a pedagógus több, pótlékkal díjazott
feladatot is ellát – együttesen is adhatók azzal a korlátozással,
hogy a Vhr.-ben megállapított kötelezõ pótlékok együttes összege
nem haladhatja meg a közalkalmazotti pótlékalap 75 százalékát.1
A gyógypedagógiai pótlék, a felzárkóztatási, a kollégiumi és a különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék
az oktató-nevelõ munkát segítõ munkakörökben foglalkoztatot-

1

E korlátozást nem kell alkalmazni, ha a többletköltségeket a fenntartó saját
forrásból biztosítani tudja.
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taknak is jár, illetve adható (például gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõs, szabadidõ-szervezõ, dajka).
Végül ennél a tárgykörnél említjük meg a délutáni, illetve éjszakai mûszakpótlékot.
Az Mt. szerint a több mûszakos munkaidõ-beosztásban, illetve a
megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott dolgozónak
délutáni, illetõleg éjszakai mûszakpótlék jár.
Több mûszakos a munkarend, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalók idõszakonként rendszeresen, egy
napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.
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Ebbe a körbe sorolható a portás és a fûtõ munkaköre. Ilyen munkakörök lehetnek továbbá a kollégiumokban, diákotthonokban.
Indokolt az intézmény kollektív szerzõdésében meghatározni ezeket a munkaköröket.

2. Rendkívüli munkaidõben végzett munka
Lényegesen megváltoztak és tovább szigorodtak a rendkívüli
munkavégzésre (túlmunkára) vonatkozó jogszabályi elõírások.
A rendkívüli munkavégzés elrendelésének lehetõségeit vizsgálva
a munka törvénykönyvébõl kell kiindulunk.
Az Mt. rendkívüli munkavégzésnek minõsíti
·
·
·
·

a munkaidõ-beosztástól eltérõ,
a munkaidõkereten felüli, illetve
az ügyelet alatti munkavégzést, továbbá
a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre
érkezéstõl a munkavégzés befejezéséig – ha a munkavállalónak
több helyen kell munkát végeznie, az elsõ munkavégzési helyre
érkezéstõl az utolsó munkavégzési helyen történõ munkavégzés
befejezéséig – terjedõ idõtartamot.

A Kjt. szabályozza azt a szigorítást, amely az állami, önkormányzati közoktatási intézményekben alkalmazottakra is kiterjed.
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Az elrendelhetõ túlmunka felsõ határa naptári évenként
200, a kollektív szerzõdés eltérõ rendelkezése esetén legfeljebb évi 280 óra lehet. Ezen a rendes munkaidõn felül
ellátott tanítási órát kell érteni.
A Vhr. tételesen meghatározza azt is, mely esetben lehetséges
a rendes munkaidõn belül és a rendkívüli munkaidõben történõ
tanítás.
Egy másik pedagógusnak a tanításban való helyettesítésére
ugyancsak a többletmunka – rendkívüli munkaidõben végzett
munka – szabályai vonatkoznak.
A közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. törvény legutóbbi
módosítását1 követõen a teljes munkaidõben – napi 8, heti
40 óra – végzett tanítás nem minõsül rendkívüli munkavégzésnek annak ellenére sem, hogy a törvényben az adott
munkakörre megállapított kötelezõ óraszámnál többet tanít a pedagógus.
Az új szabályozás különbséget tesz a többlettanítás elrendelésének feltételei között aszerint, hogy az elrendelés következtében
a pedagógus túllépi-e – a kötelezõ órákkal együtt – a rendes (teljes) munkaidejét vagy sem. Ennek megfelelõen más-más a többletórák díjazásának számítási módja.
A rendes (teljes) munkaidõn belüli többlettanítás elrendelése
esetén az óradíjszámításnál a besorolás szerinti illetményen túl
· a gyógypedagógiai pótlékot,
· a nemzetiségi pótlékot,
· a területi pótlékot,
a nem kötelezõ pótlékok közül
·
·
·
·

a felzárkóztatási,
a kollégiumi pótlékot,
a különlegesen nehéz körülmények között dolgozók, illetõleg
az összevont osztályt tanítók pótlékát

kell figyelembe venni.
Abban az esetben, ha a pedagógus heti kötelezõ óraszáma eléri
vagy meghaladja a 27 órát, a számítás alapja az illetmény és az
elõzõekben felsorolt pótlékok együttes összegének (számítási alap)

1

2003. évi LXI. törvény
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egy órára jutó része, megnövelve az Mt. szerinti 50%-os bérpótlékkal. A számítási alap egy órára jutó részét 175-ös osztószámmal
kell megállapítani.
Ha az elrendelés következtében a pedagógus a munkakörére elõírt heti kötelezõ óraszámnál a rendes munkaidõn belül heti tíz
órával többet tanít, a tíz órát meghaladó tanítás óradíját huszonöt
százalékkal meg kell emelni. Ha a többlettanítás rendkívüli munkaidõben (heti 40 órán túl) történik, az óradíjat ötven százalékkal
meg kell növelni.
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A közoktatásról szóló törvény 1. sz. mellékletének Negyedik része
szabályozza a teljesítménypótlékkal díjazott többlettanítást.
A rendelkezés 2004. szeptember 1-jén lép hatályba a beosztott
pedagógusok, 2005. szeptember 1-jén – fokozatosan – az intézményvezetõk tekintetében.
A teljesítményszorzóval elismert többlettanítás lényege az, hogy
a törvényben elõírt heti kötelezõ óraszámon túl – legfeljebb heti
hét óra tekintetében – a munkáltató és a pedagógus megállapodása alapján az adott nevelési, tanítási évben meghatározott heti
többlettanítást vállal a pedagógus. Ennek díjazása a teljesítményszorzó.
A szabályozás rövid ismertetése itt azért lényeges, mert a jelzett
többlettanítási órák után elrendelt tanítás esetén más, kedvezõbb az óradíj számítási módja. Nevezetesen:
· az óradíj számításánál a teljesítménypótlék összegét is figyelembe kell venni, továbbá
· az osztószámot az elrendelés alapján ellátott pedagógus-munkakörre elõírt kötelezõ óraszám és a megállapodásban kikötött
óraszám összege adja.

3. Ügyelet, készenlét
A munka törvénykönyvének legutóbbi módosítása1 lényegesen
megváltoztatta az ügyelet és a készenlét fogalmát.
Ügyeletnek minõsül, ha a munkavállaló, közalkalmazott a munkáltatója által meghatározott helyen és ideig áll rendelkezésre
munkavégzésre.

1

2003. évi XX. törvény 129. § (1) bekezdés
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Készenlét, ha a dolgozó az általa megjelölt helyen és ideig áll készenlétben esetleges munkavégzés céljából.
A rendkívüli munkavégzés idejébe az ügyelet és a készenlét alatti munkavégzés idõtartamát be kell számítani. Ennek a túlmunka-korlátozás miatt van jelentõsége.
Az Mt. általános szabályozásától eltérõen a közoktatási intézményekben az ügyelet után a munkáltatónak nem kell pihenõidõt
biztosítania, ha az ügyeletet
· kollégiumban,
· a pedagógiai programban elõírt kiránduláson vagy
· más, nem az iskolában, kollégiumban szervezett programon
teljesíti, továbbá
· ha az ügyelet alatt nem kellett munkát végezni,
· ha a készenlét alatt nem kellett munkát végezni.
Az ügyelet kötelezõ elrendelésének az Mt.-ben felsorolt lehetõségei közül kiemeljük azt az esetet, amikor az ügyeletre baleset,
elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi
épséget fenyegetõ veszély megelõzése, elhárítása érdekében van
szükség.
A közoktatásban ezen túl ügyelet és készenlét rendelhetõ el:
· a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez a kollégiumban,
· a pedagógiai programban meghatározott tanulmányi kirándulás vagy más, nem az iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósításához.
Az ügyelet, készenlét díjazása
Az ügyeletért és a készenlétért a munkavégzésre való rendelkezésre állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló
átalánydíjazás illeti meg a közalkalmazottat.
Mérhetõ idõtartamú (tényleges) munkavégzéssel járó ügyelet
esetén az átalánydíj mértéke az óradíj1 ötven százaléka, heti pihenõnapon, munkaszüneti napon hatvan százaléka.

1

Vhr. 16. § (2)–(3) bekezdés
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Nem mérhetõ idõtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén
az átalánydíj mértéke az óradíj hatvan százaléka, heti pihenõnapon és munkaszüneti napon
· ha a közalkalmazott kap másik pihenõnapot, az óradíj száz
százaléka,
· ha nem kap másik pihenõnapot, az óradíj százötven százaléka.
Készenlét esetén az átalánydíj mértéke az óradíj húsz százaléka,
heti pihenõnapon és munkaszüneti napon harminc százaléka.
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Ha a készenlétet, ügyeletet pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott látja el, az óradíj számításakor azt a pedagógus-munkakört kell figyelembe venni, amelyben – rendes munkaideje keretében – a kötelezõ óraszámát teljesíti.
Részben vagy egészben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak (például pedagógiai felügyelõ, szabadidõ-szervezõ, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs) óradíját ez esetben harminc órával számolva kell megállapítani.

4. Tipikus kérdések
Az óraadó nevelõnek jár-e a területi pótlék?
Válasz:
A pótlékok csak a közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógusnak járnak. Amennyiben megbízási szerzõdés keretében foglalkoztatják a pedagógust, részére a pótlék nem jár.
Nemzetiségi nyelvet oktató óvodában dolgozó pedagógus részére
jár-e a nemzetiségi pótlék, illetve ha ez nem, akkor nyelvpótlék?
Ha nem jár egyik sem, kötelezhetõ-e a nyelv oktatására?
Válasz:
Nemzetiségi pótlék annak a pedagógusnak jár, aki kötelezõ órájának legalább 50%-ában nemzetiségi nyelven végzi oktató-nevelõ munkáját.
Idegennyelv-tudási pótlékra a Kjt. 74. §-a értelmében jogosulttá
válhat. Ezt a kérdést helyileg, a kollektív szerzõdésben, ennek hiányában a munkáltatóval történõ megállapodás alapján kell rendezni.
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A 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet szabályozta többek között
a kötelezõ és adható illetménypótlékokat is. Az adható pótlékok
között szerepel:
„…összevont osztályban, csoportban nevelõ, oktató pótléka annak, aki állandó jelleggel, kötelezõ órájának legalább ötven százalékában összevont iskolai osztályban, illetõleg eredetileg nem
vegyes korcsoportonként szervezett óvodában összevont óvodai
csoportban végez nevelõ- és oktatómunkát.”1
Kérheti-e az az óvodapedagógus ezt a pótlékot, aki kétcsoportos
óvodában dolgozik, és a csoportok megosztása a következõ:
1. csoport: kis-középsõ
2. csoport: nagy-középsõ
Kérheti-e az a pedagógus ezt a pótlékot, aki kettõ vagy több osztályból kialakított napközis csoportban végzi a munkáját?
Ki dönt ezen pótlékok bevezetésérõl, hiszen ezek nem kötelezõ jellegûek?
Ki állapítja meg a pótlék mértékét?
Válasz:
A jelzett óvodai csoportok nem összevont, hanem vegyes csoportok, az itt dolgozó óvónõk a pótlékra nem jogosultak.
Ugyanez vonatkozik a napközi otthonos csoportokra is.
Az összevont osztályban, csoportban nevelõk és oktatók pótléka
nem kötelezõen adandó pótlék, bevezetését és mértékét a fenntartó önkormányzat engedélyezheti.
Egy általános iskolában nemzetiségi és kétnyelvû oktatás is zajlik. Az iskolában tanító tanítók, tanárok idegen nyelvi tanítói, illetve megfelelõ állami nyelvvizsgával rendelkeznek, a nemzetiségi
oktatásban való részvétel miatt nemzetiségi pótlékot kapnak.
Jár-e ez esetben – vagy adható-e, amennyiben a kollektív szerzõdésben úgy rögzítjük – azoknak a pedagógusoknak idegennyelvi
pótlék, akik a két tannyelvû oktatás keretében az alsó és felsõ tagozaton nem nyelvi tárgyakat (ének, történelem, földrajz) tanítanak?
Válasz:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
74. §-ában szabályozott idegennyelv-tudási pótlék és a 138/1992.
1

15. § (4) bekezdés e) pont
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(X. 8.) kormányrendelet 15. § (2) bekezdés f) pontjában szabályozott nemzetiségi pótlék nem zárják ki egymást. A nemzetiségi
pótlék kötelezõen adandó pótlék, amennyiben a jogszabályban
meghatározott feltételek fennállnak. Az idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultság feltételeinek ugyancsak megfelelnek a
nemzetiségi iskolában nem idegen nyelvet, hanem más tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok. A pótlékra jogosító idegen nyelveket, illetõleg munkaköröket a kollektív szerzõdés,
ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.

C
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Minek nevezzelek?
Minõségi helyett kiemelt

Sipos János

C
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2000-ben újra módosult a kiemelt munkáért járó keresetkiegészítésrõl szóló szabályozás. Az ok prózai: ebbõl kell támogatnunk
azokat, akik részt vesznek az intézmény minõségbiztosítási rendszerének kidolgozásában. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a cikk
utolsó pontjában találhatók.
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1. Elõzmények
A magyar iskolák vezetõi az 1998/99-es tanév megkezdése elõtt
számukra szokatlan feladatra ítéltettek: központilag elõírt keretek között, helyben kitalált, elfogadott(?) szempontrendszer alapján pedagógusaik egy részének differenciált bért kellett adniuk.

1.1 Hogyan mûködött ez az új rendszer?

C
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Voltak (vannak?) iskolák, amelyek vezetõi és/vagy tanárai féltek
(félnek?) mindenféle belsõ értékeléstõl, önértékeléstõl. Sok helyen még mindig szokatlan dolog az, hogy az igazgatói vállveregetésen kívül („Ez igen, ez szép mûsor volt, Mancika!”) az értékelésnek kézzelfogható következménye is van. Vagy például az is, hogy
mi, pedagógusok állandóan értékeljük tanítványainkat, és most
hirtelen õk is véleményt mondhatnak a mi munkánkról…
Ezen intézményekben gyakran elintézték a dolgot azzal, hogy
a pedagógus munkáját nem lehet mérni. De azért nekik is differenciáltan kellett szétosztani a rendelkezésükre álló összeget,
csak hát ha nem voltak elõre elfogadott alapelveik, értékelési
szempontjaik, nem mûködött a helyi érdekegyeztetés, akkor
megmérgezõdött a légkör, ráment a tantestületi béke. (De
milyen béke volt ez korábban? Kinek az érdekeit szolgálta? Mi
volt az ára?)
Voltak iskolák – ilyen volt a bajai III. Béla Gimnázium is –, amelyek vezetõi fontosnak tartották, hogy már a pedagógiai programba is bekerüljenek a pedagógusok helyi értékelésének
alapelvei, szempontjai. Ezen igazgatók számára már „csak” az
volt a feladat, hogyan lehet az elfogadott szempontokat „forintosítani”.
Több tantestületi értekezlet keretében, a tantestület tagjai elõtt
kellett színt vallani arról, hogy ki mit tekint értéknek. (Mindenki
számára világosan kiderült, hogy mások is egyetértenek vele,
vagy adott esetben kisebbségben van a véleményével, és most
meg kell hajolnia a többség akarata elõtt.)
Ki értékelje a tanárokat az egyes szempontok alapján? Hogyan
lehet az egyes szempontok teljesülését egyáltalán mérni? Versenyeredmény, felvételi eredmény, érettségi eredmény, nyelvvizsga még viszonylag könnyen számosítható, de sok gond is
adódott: például ki és mi alapján értékelje a mindenki által
egyik legfontosabbnak ítélt tanórai munkát? Az az igazgató,
aki egy tanévben jó esetben a tanárok egy-egy óráját látogatja
meg, vagy az a munkaközösség-vezetõ, aki esetleg be sem tud
menni egy adott tanár óráira, mert a csoportbontások miatt vele
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párhuzamosan tanít? Vagy maradnak a „Mari néni azt mondta
a fodrásznál, hogy…” típusú értékelések?
Az „értékelni csak tényanyag birtokában lehet” alapelvünkbõl egyenesen következett, hogy figyelembe kell venni annak a tanulónak a véleményét is, aki például azt a 100 matematikaórát
végigüli.
Így került be már a pedagógiai programba is, hogy kétévenként minden diák értékeli minden tanárának a munkáját
egy olyan kérdõív segítségével, amelyet a diákönkormányzat és a tantestület közösen állít össze.
(Az elsõ ilyen értékelés meg is történt, és rendkívül korrekten
nyilvánítottak véleményt a tanulók.)
Heves viták után szavaztuk meg a minõségi bérpótlékról szóló,
a mi – tehetséges diákokkal dolgozó – elitgimnáziumunkban számunkra elfogadható szabályzatunk végleges változatát, amelyet
a fejezet végén, a mellékletben közlünk.
Elõzetes kalkulációink szerint az akkori helyzetben (amikor is
a pénznek minimum a felét elvitték az MKM-versenyek országos
döntõibe és a nemzetközi diákolimpiára kijutott tanulók felkészítõ tanárai) egy korrekt – anyagi és erkölcsi elismerést egyaránt
jelentõ – differenciáláshoz az 1998. szeptemberi összeg háromszorosára lett volna szükség. Egyéb forrásokból (költségvetés,
alapítvány…) a hiányzó összeg felét tudtuk pótolni, így joggal reménykedtünk abban, hogy legalább majd 1999. szeptember 1-jétõl
– amikor is a tavalyi központi finanszírozás mértéke a duplájára
nõtt volna –, lesz egy elfogadhatóan mûködtethetõ pedagógusértékelési rendszerünk.
Azt kevés fenntartó merte felvállalni, hogy törvény adta lehetõségével élve a rendelkezésére álló összeget differenciáltan ossza
szét intézményei között. A helyzet szokatlanságához a felkészületlenségük is társult.
Úgy, ahogy az iskolák többségében nem volt egy korrekt pedagógusértékelési rendszer, ugyanúgy az intézményfenntartóknak sem volt (többnyire ma sincs) egy, az érintettek
által is elfogadott intézményértékelési rendszere.
Létrehozása meghaladta a fenntartói kapacitásokat, sõt több
esetben a helyi iskolák látszólagos ellenérdekeltségén bukott
meg mindjárt az elején. (Talán a következõ években egy jó minõségbiztosítási rendszer lehetõvé teszi egy mûködõ, helyi intézményértékelési rendszer kidolgozását is.)
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2. Változások
Az 1999-es évre szóló Költségvetési törvény a Közoktatási törvényt a következõképpen módosította1:
A minõségi bérpótlékról szóló korábbi szabályozás helyett:
118. § (10) bekezdés:
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A közoktatási intézmény vezetõje keresetkiegészítéssel ismerheti el a meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve – a helyettesítést kivéve – az
átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztõ tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minõségi munkavégzést (a továbbiakban kiemelt munkavégzésért
járó keresetkiegészítés). A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés
megállapítható – a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére –
egy alkalomra, illetõleg meghatározott idõre. A meghatározott idõre szóló
keresetkiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítés egy nevelési évnél, tanítási évnél hosszabb
idõre nem szólhat, de több alkalommal is megállapítható. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételeit a kollektív szerzõdésben, ennek
hiányában a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni.
118. § (11) bekezdés:
Az intézményfenntartó valamennyi közoktatási intézményét figyelembe
véve megtervezi a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés fedezetét. Az összeg meghatározásának számítási alapja az éves költségvetésrõl szóló törvényben egy fõre meghatározott összeg és a nevelési-oktatási intézményekben, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást ellátó
intézményekben pedagógus-munkakörben, a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatottak létszámának szorzata.
118. § (12) bekezdés:
A fenntartó a (11) bekezdés szerint meghatározott összeget az érintettek
létszámának megfelelõen osztja szét az intézmények között.

Emlékeztetõül a régi, 1999 augusztusáig még érvényes változat:
A munkáltató a nevelési-oktatási intézményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás, a pedagógiai fejlesztõ tevékenység keretében átlagon felüli munkateljesítményt havi rendszerességgel ismeri
el (a továbbiakban: minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés).

1

Lásd az 56. §-t, valamint a 128. § (1) bekezdés h) pontját.
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Az eddigi minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésre történõ átkeresztelése nem csak elnevezésében hasonlít kísértetiesen egymásra, hanem a részletesebb szöveg tartalma sem jelent semmi
újat a gyakorlatban. (A minõségi szótól való félelem, illetve ennek
a kiemelt kifejezésre cserélése azért is érthetetlen, mert a jelenlegi kormány programjába bekerült a minõségbiztosítás bevezetése.)

2.1 Melyek a tényleges változások?
· Nem kötelezõ havi rendszerességgel, egyenletesen fizetni, lehet
egy összegben, egy alkalomra is.
· A több intézményt mûködtetõ fenntartó, ha esetleg akarna, akkor sem differenciálhatna az intézményei között.
· Nem pedagógus alkalmazottak is részesülhetnek belõle.
· Iskolán belül nem kötelezõ differenciálni. (Bár már az is differenciálásnak minõsül, hogy a nem pedagógus alkalmazottaknak adunk vagy nem adunk ebbõl az összegbõl.)
· Az egy pedagógusra átlagosan jutó összeg nagysága ahelyett,
hogy az e tanévi összeg 200%-ára nõtt volna, inkább 44%-ára
csökkent. (Tavaly 3375 Ft jutott havonta átlagban egy pedagógusra. Ez az összeg 1999. szeptember 1-jétõl 7500 Ft-ra nõtt
volna, ehelyett 1500 Ft/hó/pedagógus lesz.)

2.2 Mi maradt változatlan?
· A keresetkiegészítésre csak a pedagóguslétszám után jár központi finanszírozás.
· Az igazgatóknak, a tantestületeknek célszerû differenciáltan
elosztani a kevés pénzt.
· Egyszerre legfeljebb egy tanévre adható.

2.3 A változások közül mi tekinthetõ elõnyösnek mindenki
számára?
· Az adott költségvetési évben akár egy összegben is odaadható
az összeg, nem kell elaprózni.

2.4 Ezen felül mely réteg(ek) kerülhet(nek) elõnyös helyzetbe?
· A nem pedagógus dolgozók.
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2.5 Melyik változás érinti hátrányosan valamennyi iskolát?
· Az összeg nagysága jelentéktelen mértékûre zsugorodott.

2.6 Mely réteg(ek) kerülhet(nek) hátrányos helyzetbe?

C
4.3
6

· Azon iskolák pedagógusai, amelyek az azonos fenntartóhoz
tartozó intézmények közötti differenciálásnak köszönhetõen
az átlagosnál nagyobb finanszírozásban részesültek.
· Az OM-versenyek országos döntõjébe és a nemzetközi diákolimpiára kijutott tanulók felkészítõ tanárai nem részesülnek
automatikusan ebbõl az összegbõl.
· Az elmúlt évben – valószínûleg nem érdemtelenül – kiemelt mértékû minõségi pótlékot kapott pedagógusok túlnyomó többsége
– a januári béremelés ellenére – 1999. szeptember 1-jétõl kevesebb pénzt fog keresni, mint 1998-ban.

3. Mit tehetünk, mit kell tennünk?
Egy biztos: ezt a kevés pénzt is szét kell osztanunk. (Bármilyen
kevés is, azért mégiscsak van.)

3.1 Hogyan osszuk szét?
Javaslom kiindulópontnak a minõségi bérpótlékról szóló, már
meglévõ helyi szabályzatot, hiszen – jó esetben – az már átesett
egy kemény helyi érdekegyeztetésen.

3.2 Mit célszerû változtatni rajta?
A már meglévõ szempontokat nem feltétlenül.
Valószínûleg sok helyi szabályzatból hiányzik még az intézményi önértékeléssel, a belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos1 plusz
feladatok figyelembevételének módja. A kerettantervekhez való
lehetõ legésszerûbb alkalmazkodás és ez a terület lesz az, ami
a következõ években a legtöbb, nevelés-oktatás melletti feladatot
jelenti az iskolák életében.

1

A Közoktatási törvény tervezett módosítása szerint a pedagógiai programokat ki kell majd egészíteni ilyen fejezetekkel, de ez az intézményi munka minõségének fejlesztése szempontjából egyébként is rendkívül fontos.
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Ennek a munkának a minõség, az eredményesség és a hatékonyság értelmezésével kell kezdõdnie.
Jó lenne, ha az iskolák ehhez több segítséget kapnának, mint
amennyiben a pedagógiai programok készítésekor részesültek.
Az összeg nagyságán mindenképpen változtatni kell. A mi meglévõ szabályzatunkban szereplõ 5400 Ft-os egység most például
valószínûleg 1500 Ft-ra csökken.
Amennyiben ezt szavazná majd meg a tantestület, akkor ez ugye
csak egy esetben jelent minden tanárnak havi 1500 Ft-ot:
· ha a szempontrendszer alapján mindenki azonos számú egységet gyûjt össze, és
· a nem pedagógus alkalmazottak nem részesülnek díjazásban
ebbõl a keretbõl.
Minden más esetben lesz olyan, aki 1500 Ft-nál többet, és olyan
is, aki kevesebbet kap.
Az összeg alsó határát mindenképpen célszerû helyileg szabályozni, mert annak nem sok értelmét látom, hogy valaki havonta
bruttó 100 Ft keresetkiegészítésben (két gombóc fagyi ára…) részesüljön „átmeneti többletfeladatainak” ellátásáért.
Az összeg felsõ határát is érdemes szabályozni, mert általában
– fõleg egy nagy létszámú tantestületben – az sem szerencsés, ha
csak 1-2 ember kap ilyen keresetkiegészítést.
Ezenkívül célszerû élni azzal az új lehetõséggel, hogy az adott
költségvetési évben felhasználható iskolai keretbõl egy-egy alkalommal elért kiemelkedõ teljesítmény (például nagyobb iskolai
rendezvény szervezése, országos versenyeredmény) esetén azonnal, egy összegben kerüljön kifizetésre a megállapodás szerinti
keresetkiegészítés.
Mégiscsak kézzelfoghatóbb a megfelelõ idõpontban egy
összegben átadni nettó 12 000 Ft-ot, mint helyette havonta 1000 Ft-ot, amit szinte észre sem vesz a pedagógus.
Az is helyi alku tárgya lesz, hogy az adott intézményben nem pedagógus munkakörben dolgozók milyen körülmények között
kaphatnak kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést. (Nehezíti az ilyen jellegû kiterjesztést, hogy az intézmény normatív
alapon csak a pedagóguslétszámnak megfelelõen kapja a finanszírozást.)
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Egy biztos: minden intézménynek saját magának, helyben
kell eldöntenie, hogy az adott gyerekanyaggal, adott feltételek között dolgozók körében mi és milyen mértékben
számít külön díjazandó feladatnak.
Nevezzük bár 1999. szeptember 1-jétõl a minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésnek, ettõl még az elosztás problémája megmaradt,
sõt az összeg jelentõs csökkenése miatt csak növekedett.
Reménykedjünk viszont abban, hogy közben az elmúlt egy évben
az igazgatók és a nevelõtestületek bölcsessége is nõtt.
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Melléklet
A Kollektív Szerzõdés
6. számú melléklete
A pedagógusok minõségi munkavégzéséért járó
keresetkiegészítés helyi szabályozása

A minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés havi minimális összege (a továbbiakban egysége) a rendelet szerint az 1998/99-es tanévben
bruttó 5400 Ft.
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I. Alapelvek:

· Az OM által meghirdetett versenyek országos döntõjébe jutott tanulók tanárainak a minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés –
szabályzatunktól függõ mértékben – a fenntartói támogatás nagyságától függetlenül automatikusan jár.

· Ha az elfogadott szabályzatunk alapján a tanárok egyéb címeken járó
minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítésének összege meghaladja az elõzõ pont teljesítése után a fenntartótól kapott járandóság fennmaradó részét, akkor az elért egyéni sorrend szerint azok
kapják meg, akiknek a legtöbb jár.

· A szabályzatunk szerinti mértékben minõségi munkavégzésért járó
keresetkiegészítésre jogosult, de a szûkös keretek miatt abban esetleg
nem részesülõ tanárok jogosultságuk arányában más forrásokból –
költségvetés, alapítvány… – kapnak a lehetõségek szerint díjazást.

II. A minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés szempontjai:
1. Versenyeredmények

· Az MKM által meghirdetett versenyek országos döntõbe jutott minden
diák – csapatverseny esetén minden csapat – után automatikusan jár
a tanár részére minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés.
(Mértékét a tanulók versenyen elért helyezése, a tantárgyak, a csoportok és az évfolyamok különbözõsége is befolyásolja.)

· Ugyanazért a versenyeredményért iskolán belüli eredményességi prémiumot (lásd SZMSZ) és minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést a tanár egyszerre nem kaphat.

Iskolavezetés 1999. június

9

Jogszabályok

· Az 1998. január 1. után elért versenyeredményekért – eseti elbírálással – több éven át is adható minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 1-1 évre.

· Több felkészítõ tanár esetén eseti elbírálással döntünk a konkrét versenyeredmény után õt megilletõ minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés felosztásáról.

· A nevelõtestület eseti elbírálással dönti el, hogy az MKM által meghirdetett versenyeken kívül melyik versenyeken, milyen eredmény esetén jár a pedagógusnak az elõzõ pontoknak megfelelõen minõségi
munkavégzésért járó keresetkiegészítés.
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2. Tanórai munka
A tanórai munkáért legfeljebb a tantestület 20%-a kaphat minõségi
munkavégzésért járó keresetkiegészítést. A pedagógiai programban elfogadott szempontok alapján meghozott döntésnél az iskolavezetés,
a munkaközösség-vezetõ és a tanulók véleményét (ez utóbbit a közösen
kidolgozott kérdõív válaszai alapján) egyaránt figyelembe kell venni.

3. Nyelvvizsgaeredmények
Ha a végzõs csoport 60-64%-a sikeresen nyelvvizsgázott (C típusú, legalább középfokú nyelvvizsga vagy DSD), akkor egy egység, 65-69% esetén 1,1 egység, 70-74% esetén 1,2 egység stb… minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést kap a csoport tanára a következõ tanévben.
(A 2. idegen nyelv esetén 40%-ról indul a díjazás ugyanilyen módon.)

4. Felvételi eredmények
A felvételi eredményekért – egyéni elbírálás után – kimagasló felvételi
arány esetén jár minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés a csoportot tanító tanárnak, mely összeg az alapórás tanár és a fakultációs tanár között megoszlik.

5. Érettségi eredmények
Az érettségi eredményekért az elért átlagok alapján – a csoporttal a gimnáziumban elért fejlõdést is figyelembe véve – legfeljebb a tantestület
20%-a kap egy-egy egység minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést.
(Ugyanazon csoport esetén a felvételi eredmény és az érettségi eredmény közül csak egy címen jogosult a tanár a minõségi munkavégzésért
járó keresetkiegészítésre.)
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6. Az iskolai élet
Az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetõk véleménye alapján a következõ címeken legfeljebb 3-3 tanár kap egy-egy egység minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést:

· munkafegyelem
· az iskolai élet feladataiból való vállalás mértéke
· konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz
· a kapcsolatkialakítás képessége (a dolgozói kollektívával, a diákokkal, a szülõkkel)

· iskolán kívüli közéleti szerep vállalása
· szakmai önfejlesztés igénye
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Ha a pályázat írója, kivitelezõje az iskola tárgyi, dologi feltételeinek javítására nyert összeg 10%-át személyi kifizetésként nem kapta meg a pályázat keretében bruttó összegként, akkor a különbözetet minõségi
munkavégzésért járó keresetkiegészítésként kapja meg.

8. Tudományos tevékenység
Tudományos tevékenységért egyéni elbírálás alapján jár minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés.

9. Munkaközösség vezetése
Újraválasztása esetén a munkaközösség-vezetõnek az iskolavezetés javaslata alapján jár egy egység minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés.

10. Osztályfõnökség
Az osztályfõnöknek az ötödik osztályfõnöki évétõl kezdve a munkaközösség-vezetõ és az iskolavezetés javaslata alapján jár egy egység minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés.

11. Fakultáció, specializáció, tagozat
Az a tanár, akinél a tagozatos, a specializációs és a fakultációs órák
összege eléri a heti 10 tanítási órát, egy egység minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést kap.
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III. Kizáró okok
Fegyelmi eljárás elmarasztaló ítélete, vagy az iskolaszéknél történt feljelentést követõ vizsgálat elmarasztalása esetén a következõ tanévben
nem kaphat minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést a pedagógus. (Ez alól csak a miniszteri rendelet alapján az automatikus járandóság kivétel.)

IV. Munkaviszony-változás

C
4.3
12

Amennyiben a dolgozó közalkalmazotti jogviszonya tanév közben megszûnik, a következõ hónaptól kezdve nem jár neki minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés. A tanév közben esetlegesen ilyen módon
fennmaradó összeg felosztásáról az igazgató dönt.

V. Döntési hatáskör
A pedagógusok és az igazgatóhelyettesek minõségi munkavégzésért járó
keresetkiegészítésérõl az igazgató dönt.
Az igazgató minõségi bérpótlékáról a normatív alapon kapott összeg egy
részét – az 1998/99-es tanévben átlagosan 7,33%-át – erre a célra fordítva a polgármester dönt.
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4. Újdonságok 2000-ben
Nagyobb az egy fõre jutó összeg
A költségvetésrõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 53. §-a szerint az
intézmény részére 2000. szeptember 1-jétõl járó kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés (továbbiakban KIMUKKI) számítási alapja (összege normatív alapon, az 1999. december 31-i
tényleges létszám alapján nevelõtestületi tagonként) 3000 Ft.
Akiknek kell belõle adni
Az oktatási miniszter 24/2000. (VIII. 29.) OM-rendelete a közoktatásról szóló törvény 118. §-a (10) bekezdésében foglaltak végrehajtására elrendeli, hogy KIMUKKI jár annak, „aki a nevelési, illetve pedagógiai programban szabályozott nevelõ-oktató munka
ellenõrzési, mérési, minõségbiztosítási rendszerének munkájában … részt vesz”, illetve „aki részt vesz a minõségbiztosítás
rendszerének kiépítésében, illetve vezeti ezt a tevékenységet”.
Az ezen a jogcímen járó KIMUKKI-t meghatározott idõre, a feladat
ellátásáig – legfeljebb egy nevelési, egy tanítási évre – kell meghatározni, és havi rendszerességgel kifizetni. A KIMUKKI több alkalommal is megállapítható.
Amennyi az elõzõ pontban leírt személyeknek (minimum) jár
A minõségbiztosítási rendszer vezetését ellátó személynek legalább a számítási alap háromszorosa, azaz legalább 9000 Ft.
A minõségbiztosítási rendszer irányításának munkájában közremûködõknek legalább a számítási alap kétszerese, azaz legalább 6000 Ft. A 10 fõnél kisebb létszámú nevelõtestületekben
a KIMUKKI rendelkezésre álló összegének legalább a felét a minõségbiztosítási rendszer munkájában közremûködõk díjazására kell fordítani.
Mi a teendõ?
Az intézményben meglévõ, az elmúlt két évben már „bejáratott”
pedagógusértékelési rendszer szempontjait – ha eddig nem tartalmazta – ki kell egészíteni a minõségbiztosítási rendszer
munkájában való részvétellel. (Ha esetleg még mindig nincs ilyen
pedagógusértékelési rendszer, akkor éppen itt van már az ideje
csinálni egy ilyent.)
Eldönteni (a nevelõtestülettel elfogadtatni) azon személyek körét, akik részt vesznek ebben a nevelõk számára még kevéssé ismert, szokatlan, sok helyen idegenkedve fogadott munkában.

Iskolavezetés 2000. november
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Bízni abban, hogy ez az összeg a következõ években jelentõsen
emelkedik. Mert a jelenlegi rendszerrel két gond is van. Az egyik
az, hogy amely intézmények nem pályáztak, vagy sikertelenül
pályáztak az Oktatási Minisztérium Comenius 2000 programjára, azok – tisztelet a kevés kivételnek – nem fogják önkéntesen az
év nagy részét ezzel a munkával eltölteni, és mégis ugyanabból
a keretbõl, ugyanolyan mértékben díjazhatják pedagógusaikat.
(Ennek az ellentmondásnak a feloldása csak úgy lenne lehetséges, ha legalább a Comenius 2000 program I vagy II modelljének
kiépítésében részt vevõ intézmények pedagógusai kapnának –
külön forrásból, a többi intézményt nem megrövidítve – jelentõsebb összeget.)
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A másik gond az, hogy – kiszámoltuk a bajai III. Béla Gimnáziumban – azért a 6000 Ft-ért legalább havi 30 órát fognak dolgozni az érintettek, és bizony ilyen tempóban nemhogy a nagyon alacsony pedagógus-túlóradíjat, hanem még a minimálbér arányos
részét sem keresik meg ezzel – az intézmény folyamatos fejlõdése
szempontjából egyébként igen jelentõs – munkával…
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A bizottság összeül
A fegyelmi eljárás

Háziné dr. Varga Mária

Míg a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá
tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban a munkavállalót
kevesebb munkajogi védelem illeti meg, mint azt, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozik, addig az Mt. nem ad lehetõséget
arra, hogy a munkáltató a munkavállalóval szemben fegyelmi eljárást folytasson le. A fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezések ezért csak a Kjt-ben találhatóak, az Mt. – eltérõen sok más
joghelyzettõl – nem alkalmazható.
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1. A fegyelmi vétség
A Kjt. általános szabályként kimondja, hogy az a közalkalmazott követ el fegyelmi vétséget, aki a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi.
Nincs tehát taxatív felsorolás, hogy mely cselekmények minõsülnek fegyelmi vétségnek.

Figyelem!
A fegyelmi vétség megvalósulásának több feltétele van:
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ß fegyelmi vétséget csak közalkalmazott követhet el
ß közalkalmazotti jogviszonyból eredõ kötelezettség megszegését jelenti a cselekmény
ß az ilyen kötelezettségszegés lényeges kötelezettségre valósul meg
ß a kötelezettséget vétkesen szegi meg a közalkalmazott

Mit is jelentenek ezek a feltételek?
A Kjt. szerint fegyelmi vétséget csak az követhet el, aki közalkalmazott. Ha az intézménnyel valaki nem közalkalmazotti,
hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vele
szemben fegyelmi eljárás nem folytatható le.
Így például a Polgári Törvénykönyvnek a szerzõdés megszegésére vonatkozó szabályai alkalmazandók akkor, ha az intézmény javító-karbantartó munkára egy kft.-vel vagy egyéb szervezettel kötött szerzõdést.

Közalkalmazotti jogviszonyból eredõ kötelezettségnek minõsül
mindaz a kötelezettség, amelyet a Kjt., a Munka Törvénykönyve,
továbbá egyéb – a munkáltató és a közalkalmazott közötti jogviszony szempontjából meghatározó – jogszabály, illetve amit ezek
alapján a munkáltató ír elõ.
Nem minõsül azonban közalkalmazotti jogviszonyból eredõ kötelezettség megszegésének az, ha a munkáltató és a közalkalmazott
között a Polgári Törvénykönyv és a szerzõi jogról szóló törvény szabályai szerint létrejött szerzõdést (például iskolai segédlet, jegyzet
megírása) nem teljesíti a közalkalmazott.
A fegyelmi vétség megvalósulásának fontos eleme, hogy a kötelezettségszegés lényeges kötelességre valósuljon meg. Ennek konkrét tartalmát nem adja meg a Kjt., ezt minden egyes esetben külön-külön kell megállapítani.
Iskolavezetés 2000. április
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Lényeges kötelezettségszegésnek minõsül például, ha a tanár testi fenyítést alkalmaz, vagy – neki felróható okból – nem tartja meg az óráit.
Ugyanígy lényeges kötelezettségszegésnek minõsül, ha a gazdasági vezetõ – saját érdekkörében felmerült okok miatt, úgymint késedelmes
rendelkezés – nem gondoskodik arról, hogy a közalkalmazottak a törvényes határidõben megkapják az illetményüket.

A fegyelmi felelõsség megállapításának alapjául szolgáló kötelezettségszegést szándékosan vagy gondatlanul lehet elkövetni.
Szándékos kötelezettségszegésnek minõsül egyrészt, ha a közalkalmazott elõre látja cselekménye következményeit és kívánja is
azt, másrészt, ha elõre látja cselekménye következményeit, s bár
nem kívánja azt, de belenyugszik a következményekbe. Gondatlan kötelezettségszegésnek minõsül egyrészt, ha a közalkalmazott elõre látja cselekménye következményét, de könnyelmûen bízik azok elmaradásában, másrészt az, ha azért nem látja elõre
cselekménye következményeit, mert elmulasztja a tõle elvárható
figyelmet vagy körültekintést.
Fegyelmi vétségrõl csak akkor beszélhetünk, ha megvalósult a fegyelmi vétség valamennyi feltétele.

2. A fegyelmi eljárás megindítása
A fegyelmi eljárás megindítására általában a kinevezési jogkör
gyakorlója jogosult. Magasabb vezetõ, vezetõ beosztású közalkalmazott tekintetében a megbízásra jogosult rendelheti el a fegyelmi eljárást.

Figyelem!
Mikor kötelezõ a fegyelmi eljárás megindítása?
ß jelentõs súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén
ß ha a fegyelmi eljárás lefolytatását a közalkalmazott kéri
maga ellen
Általában nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha
ß a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanújáról való tudomásszerzéstõl egy hónap vagy
ß a fegyelmi vétség elkövetésétõl egy év eltelt.
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Az itt leírtakból kitûnik, hogy a fegyelmi eljárás megindításának
szubjektív, illetve objektív határideje is van. A szubjektív határidõ mindig a tudomásszerzéstõl számít, az objektív határidõ pedig a fegyelmi vétség elkövetésétõl.
A szubjektív határidõ számításának módja
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· Az egy hónapos határidõ attól az idõponttól kezdõdik, amikor
a fegyelmi eljárás megindítására jogosult a fegyelmi vétség elkövetésérõl tudomást szerzett.
· Ha a kötelezettségszegés miatt büntetõ eljárás vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végzõdött felmentéssel, akkor
az egy hónapos határidõ a büntetõ- vagy szabálysértési eljárást lezáró határozatnak a munkáltatóval történõ közlésétõl
indul. (Ha a fegyelmi eljárás megindítására nem a munkáltató
a jogosult, akkor a munkáltató a büntetõ- vagy szabálysértési
határozat kézhezvételétõl számított öt napon belül köteles
a jogerõs határozatot a fegyelmi eljárás megindítására jogosult
részére megküldeni.)
· A külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén az egy hónapos határidõt a közalkalmazott hazaérkezésétõl kell számítani.
A szubjektív határidõ számításának speciális módja
A helyi önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) vagy a fõvárosi önkormányzat bizottsága, a fõpolgármester által megbízott magasabb vezetõ és a vezetõ beosztású közalkalmazott esetében az egy hónapos határidõt a polgármester (fõpolgármester),
illetve a megyei közgyûlés elnökének tudomásszerzésétõl kell
számítani.
Az objektív határidõ számításának módja
· Az egy éves határidõ a fegyelmi vétség elkövetésétõl számítandó.
· Ha a kötelezettségszegés miatt büntetõ eljárás vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végzõdött felmentéssel, akkor az
egy éves határidõ a büntetõ- vagy szabálysértési eljárás jogerõs
befejezésétõl indul. (A szubjektív határidõnél említett ötnapos
továbbküldési határidõ ez esetben is köti a munkáltatót!)
· A külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén az egy éves
határidõt a közalkalmazott hazaérkezésétõl kell számítani.
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Az objektív határidõ számításának speciális módja
· Magasabb vezetõ beosztású dolgozó esetén az egy éves határidõ három évre emelkedik.
· Vezetõ beosztású dolgozó esetén az egy éves határidõ két évre
emelkedik.
Ezek a határidõk jogvesztõ határidõk, tehát nem léphetõk
át, vagyis fegyelmi eljárás a határidõk letelte után nem indítható, illetve ha mégis megindult, azt meg kell szüntetni!
Különös gondossággal kell vizsgálni, hogy a fegyelmi vétséget mikor követte el a közalkalmazott. A határidõket ugyanis a fegyelmi
eljárás alapjául szolgáló cselekmény befejezésétõl kell számítani.
Ennek a kérdésnek akkor van jelentõsége, ha a cselekmény folyamatos vagy pedig, ha a fegyelmi vétség mulasztásban nyilvánul meg. Ha a cselekmény folyamatos, akkor a határidõket attól
az idõponttól kell számítani, amikor a cselekményt a közalkalmazott befejezte. Fegyelmi eljárás alapjául szolgálhat olyan kötelezettségszegés is, amely valamely kötelesség elmulasztásában
nyilvánul meg. Ilyenkor a határidõ attól az idõponttól számítandó, amikor a közalkalmazott még utoljára határidõben teljesíthette volna a kötelezettségét.
Ugyancsak különös gondossággal kell vizsgálni mind az objektív,
mind a szubjektív határidõt akkor, amikor a közalkalmazott kér
maga ellen fegyelmi eljárást. A munkáltató nem eshet abba a tévedésbe, hogy a határidõket a közalkalmazott fegyelmi eljárást megindító kérelmétõl számítja! A határidõ-számítás módja attól,
hogy a fegyelmi eljárás lefolytatását a közalkalmazott kérte,
nem változik. Ha tehát a munkáltató a fegyelmi vétségrõl 1999.
január 6-án tudomást szerzett, s a közalkalmazott 1999. márciusában kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, akkor azt a munkáltató
már nem teheti meg anélkül, hogy jogszabályt ne sértene.

3. A fegyelmi eljárás lefolytatása
3.1 A vizsgálóbiztos kijelölése
A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani. Ennek elsõ lépése,
hogy a fegyelmi eljárás megindítója vizsgálóbiztost jelöl ki. A vizsgálóbiztos a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló
közalkalmazottak közül kerülhet ki. A vizsgálóbiztos a fegyelmi
eljárás alá vont közalkalmazottnál magasabb beosztású vagy legalább magasabb besorolású közalkalmazott lehet. Ha a munkálta-
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tónál nincs ilyen, akkor az azonos beosztású, illetve az azonos
besorolású közalkalmazottak közül kell a biztost jelölni.
Ha ezek a feltételek sem biztosíthatók, akkor a vizsgálóbiztost –
a munkáltató kérésére – a munkáltató fenntartója, illetve felügyeleti szerve jelöli ki saját tagjai, illetve a fegyelmi eljárás alá
vontnál magasabb beosztású, illetve besorolású, ennek hiányában a fegyelmi eljárás alá vonttal azonos szintû iskolai végzettségû alkalmazottai közül (ezek az alkalmazottak akár köztisztviselõk is lehetnek).
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Ha a vizsgálóbiztos kijelölésére vonatkozó szabályokat az eljárás
során nem tartották be, akkor a fegyelmi határozat bíróság elõtti
megtámadása esetén alapos okkal lehet számítani arra, hogy a
bíróság a fegyelmi határozatot – lényeges eljárási szabályok megsértése miatt, az ügy érdemi vizsgálata nélkül – hatályon kívül
helyezi.

Figyelem!
Ki nem lehet vizsgálóbiztos?
ß a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs
egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelõszülõ, a testvér, az élettárs)
ß az, akitõl az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el
ß az, akit a vizsgálat során tanúként vagy szakértõként
meghallgatnak

A vizsgálóbiztost a fegyelmi eljárás megindításától számított öt napon belül ki kell jelölni.

Önkontroll!
Mire ügyeljünk a vizsgálóbiztos kijelölésekor?
o megfelelõ beosztású vagy besorolású legyen a vizsgálóbiztos
o ne álljon fenn összeférhetetlenség
o az eljárás megindításától számított öt napon belül történjen
meg a vizsgálóbiztos kijelölése
o írásban jelöljük ki a vizsgálóbiztost
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3.2 A vizsgálóbiztos eljárása
A vizsgálóbiztos az eljárása során köteles a fegyelmi eljárás alá
vont közalkalmazottat meghallgatni.
Az eljárás során közölni kell a közalkalmazottal, hogy
· milyen fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsítják (célszerû, ha
ez a közlés már a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítéssel együtt megtörténik, de nincs akadály annak sem, hogy
ezt a közalkalmazott a vizsgálóbiztostól tudja meg),
· tudomására kell hozni, hogy mikor mit tett, illetve mit nem
tett, s ez a cselekmény vagy mulasztás milyen jogszabály milyen rendelkezésével ellentétes, valamint
· közölni kell azt is, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, s azokat ismertetni kell.1
A közalkalmazottnak joga van arra, hogy védekezését elõadhassa.
A közalkalmazott által elõadott védekezésrõl és a lefolytatott bizonyításról jegyzõkönyvet kell felvenni.

Önkontroll!
Mit kell tartalmaznia a jegyzõkönyvnek?
o a felvétel keltét
o a vizsgálóbiztos és a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott nevét
o a vizsgálóbiztos által ismertetett tényeket, adatokat
o a közalkalmazott és – ha van – a jogi képviselõje által
elõadottakat
o a lefolytatott bizonyítási eljárást
o a vizsgálóbiztos és az eljárás alá vont közalkalmazott (és/vagy
jogi képviselõ), a jegyzõkönyvvezetõ aláírását
o tanúvallomásnál a tanú aláírását

1

Ilyen bizonyíték lehet például tanúvallomás, bármilyen irat, helyszíni szemlén készült jegyzõkönyv, szakértõi vélemény.
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A közalkalmazott a jegyzõkönyv aláírásával nem a terhére rótt
cselekmény elkövetését ismeri el, hanem azt, hogy a jegyzõkönyv a meghallgatáson elhangzottakat tartalmazza!
A közalkalmazott meghallgatását úgy kell kitûzni, hogy azon jogi
képviselõje jelen lehessen. Egyebekben, ha a közalkalmazott szóbeli meghallgatására tartós akadályoztatása (például tartós kórházi ápolás, külföldi tanulmányút) miatt a vizsgálat idõtartama
alatt nem kerülhet sor, akkor a kötelezettségszegéssel kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait írásban kell közölni. Egyúttal fel kell szólítani, hogy védekezését nyolc napon
belül hozza a vizsgálóbiztos tudomására.

C
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A vizsgálóbiztos a kijelölésétõl számított tizenöt napon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni.
Indokolt esetben a vizsgálat idõtartama egyetlen alkalommal és
legfeljebb tizenöt nappal hosszabbítható meg. Ilyen indokolt eset
lehet, ha valamelyik bizonyíték beszerzésére reális esély van, de
csak körülbelül az eljárás megindításától számított huszadik napon, vagy valamilyen külsõ vizsgálat eredményének bevárása látszik szükségesnek.
Itt kell említést tenni arról, hogy a kétszer tizenöt napos határidõ
nem jogvesztõ, annak túllépése önmagában tehát a fegyelmi határozat bíróság elõtti megtámadása esetén nem vonja maga után
automatikusan a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezését.

Önkontroll!
A vizsgálóbiztos eljárásának fontos szempontjai:
o befejezõdött-e a vizsgálóbiztos eljárása tizenöt (maximum
harminc) napon belül
o meghallgatta-e a vizsgálóbiztos a fegyelmi eljárás alá vont
közalkalmazottat
o a vizsgálat során közölte-e a vizsgálóbiztos az eljárás alá
vont közalkalmazottal, hogy
— milyen kötelesség megszegése miatt indult az eljárás
— milyen megállapításokat tett
— milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre
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Önkontroll! (folytatás)
o lehetõsége volt-e a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottnak arra, hogy
— az iratokat megtekinthesse,
— észrevételt tehessen,
— bizonyítási eljárást indítványozzon
o készült-e jegyzõkönyv a meghallgatásról
o ha van a közalkalmazottnak jogi képviselõje, az jelen lehetett-e a meghallgatáson

A bizonyítékok beszerzése, a meghallgatás lezárása után a vizsgálóbiztos összegzõ véleményt készít, amelyet nyolc napon belül
megküld a munkáltatói jogkör gyakorlójának és egyúttal eljuttatja az ügy összes iratát is.
A vizsgálóbiztos a fegyelmi eljárást nem fejezheti be, nem
zárhatja le, nem szüntetheti meg, nem szabhat ki fegyelmi
büntetést. A vizsgálóbiztos az ügy érdemét érintõ határozatot nem hozhat.

3.3 A fegyelmi eljárás megindítójának közbensõ eljárása
A vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás megindítója felfüggesztheti a fegyelmi eljárást akkor, ha
· a közalkalmazott tartós akadályoztatása miatt nem kerülhetett sor a meghallgatására, s észrevételeit írásban sem tudta
közölni1, vagy
· a kötelezettségszegés miatt büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indult, és ennek eredménye nélkül a tényállás nem tisztázható.2
A vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás megindítója a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottat állásából felfüggesztheti, ha
· a közalkalmazott jelenléte a tényállás tisztázását akadályozná
(például bizonyítékokat tudna megsemmisíteni), vagy

1
2

A felfüggesztés csak az akadály elhárultáig (például a közalkalmazott felépüléséig, hazatéréséig) tartható fenn.
A szabálysértési vagy a büntetõ eljárás jogerõs befejezéséig lehet az eljárást
felfügeszteni.
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· a kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytõl való távol
tartást indokolja (például ha a nevelõ tanár testi fenyítést alkalmazott, vagy eltulajdonította a felügyeletére bízott tanulók pénzét), vagy
· a fegyelmi eljárást azért függesztették fel, mert az ügyben büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indult (például sikkasztás
bûntette miatt).
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Az állásból felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, ha
annak indoka már nem áll fenn. Az állásból felfüggesztés
legfeljebb a fegyelmi eljárás befejezéséig tarthat. Az állásból felfüggesztés idõtartama alatt a közalkalmazott nem
végezhet munkát a munkahelyén.
Az elbocsátás fegyelmi büntetéssel a felfüggesztés a törvény erejénél fogva együtt jár (vagyis ez esetben az állásból felfüggesztésre nem a vizsgálóbiztos kezdeményezése, vagy a fegyelmi eljárás
megindítójának mérlegelési jogkörbe tartozó döntése alapján kerül sor). A felfüggesztés a határozat kimondásától a határozat
jogerõre emelkedéséig tart. Ilyen esetben a teljes távolléti díjat
vissza kell tartani. Ha az elbocsátás fegyelmi büntetést kimondó határozat jogerõre emelkedik, akkor a visszatartott
távolléti díjat tilos kifizetni! (Nem lehet kifizetni a visszatartott
összeget.)
Egyéb esetben az állásból történõ felfüggesztés idejére távolléti
díj jár. A fegyelmi eljárás megindítója dönthet úgy, hogy a felfüggesztés idejére járó távolléti díj ötven százalékát visszatartja.
A visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerõre emelkedése
után ki kell fizetni (kivéve az elõzõ bekezdésben említett esetet).
Ha az elbocsátást kimondó határozat nem emelkedik jogerõre, akkor a teljes visszatartott összeget ki kell fizetni.
Ha a jogerõs fegyelmi határozat jogszabály alapján adományozott címtõl való megfosztás, vagy magasabb vezetõ, vezetõ
beosztás fegyelmi hatályú visszavonása fegyelmi büntetést
mond ki, akkor a visszatartott összeg csak a pótlékok nélkül fizethetõ vissza.

3.4 A fegyelmi tanács
A fegyelmi tanács háromtagú.
A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás megindítója. A fegyelmi eljárás megindítója ezt a jogkörét átruházhatja az eljárás alá vont-
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nál magasabb beosztású vagy magasabb besorolású közalkalmazottjára, kivéve, ha a fegyelmi eljárás megindítására a munkáltatón kívüli szerv vagy személy jogosult.
A fegyelmi tanács két tagját a fegyelmi tanács elnöke jelöli ki
a munkáltatónak az eljárás alá vontnál magasabb, ennek hiányában azzal azonos beosztású, illetve besorolású közalkalmazottjai közül.
Ha ezen személyi feltételek egyike sem biztosítható, akkor a fegyelmi tanács tagjait a munkáltató kérésére a munkáltató fenntartója, illetve felügyeleti szerve jelöli ki saját tagjai, illetve a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb beosztású, illetve besorolású,
ennek hiányában a fegyelmi eljárás alá vonttal azonos szintû iskolai végzettségû alkalmazottjai közül (ezek az alkalmazottak akár
köztisztviselõk is lehetnek).
A helyi önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) vagy a fõvárosi önkormányzat bizottsága, a fõpolgármester által megbízott magasabb vezetõ, vezetõ beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében a fegyelmi tanács feladatainak ellátása és
a fegyelmi büntetés kiszabása a képviselõ-testület (közgyûlés)
hatáskörébe tartozik.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselõ-testület tagjai között mindenfajta – például foglalkozás, iskolai végzettség alapján történõ – megkülönböztetés kizárt, így a Kjt.
sem ír elõ erre az esetre beosztásra, besorolásra, iskolai végzettségre vonatkozó követelményt.

Figyelem!
Ki nem lehet a fegyelmi tanács elnöke, tagja, illetve ki nem vezethet az eljárás során jegyzõkönyvet?
ß az ügy vizsgálóbiztosa
ß a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs
egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és a
nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelõszülõ, a testvér, az élettárs)
ß az, akit a vizsgálat során tanúként vagy szakértõként
meghallgattak
ß az, akitõl az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el
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3.5 A fegyelmi tanács eljárása
A fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos elõterjesztésétõl számított tizenöt napon belül köteles tárgyalást tartani. A tárgyalás napját
úgy kell kitûzni, hogy a felek (a közalkalmazott és – ha van – annak jogi képviselõje, illetve a vizsgálóbiztos) az értesítést legalább
három munkanappal korábban megkapják.
A tárgyaláson a munkáltatót az ügy vizsgálóbiztosa képviseli.
Az eljárás alá vont közalkalmazott saját maga vagy jogi képviselõje útján járhat el. Nincs akadálya annak, hogy mindketten
jelen legyenek, s külön-külön gyakorolják a közalkalmazottat –
s így a jogi képviselõt is – megilletõ jogokat.

C
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A tárgyalás – fõszabályként – nyilvános. A fegyelmi tanács
köteles zárt tárgyalást elrendelni államtitok, szolgálati titok megõrzése érdekében, illetve az eljárás alá vont közalkalmazott kérésére. A zárt tárgyalásról sem zárható ki
a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott!

12

A tárgyalást megtartani, illetve az ügyet érdemben elbírálni általában csak a felek jelenlétében lehet. Kivétel ez alól, ha kétséget
kizáróan megállapítható, hogy a felek (a közalkalmazott és – ha
van – a jogi képviselõje, továbbá a vizsgálóbiztos) a tárgyalás kitûzésérõl szabályszerû (idõben megküldött s átvett) értesítést
kaptak. Megtartható a tárgyalás a felek távollétében akkor is, ha
kifejezetten erre irányuló szándékkal bejelentették (írásban vagy
jegyzõkönyvbe diktálva) távolmaradási szándékukat.
A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási
eljárást folytat le.
A bizonyítási eljárás eszközei lehetnek:
·
·
·
·

tanú meghallgatása
iratbeszerzés, -megtekintés
szakértõ meghallgatása
szemle tartása

A bizonyítási eszközök csak mint példák vannak felsorolva a Kjt.-ben.
Ez azt jelenti, hogy az itt felsoroltakon kívül más bizonyítási eszköz (például felismerésre bemutatás) is igénybe vehetõ a fegyelmi eljárás során.

Amennyiben az ügy az elsõ tárgyaláson nem tisztázható, nyolc
napon belül újabb tárgyalást kell tartani. Az errõl szóló értesítés
szabályszerûségére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint
az elsõ tárgyalásra szóló értesítésre.
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A fegyelmi tanács eljárását legkésõbb az elsõ tárgyalástól számított harminc napon belül be kell fejezni.

Önkontroll!
Hogyan kell elõkészíteni, illetve lefolytatni a tárgyalást?
o a tárgyalásról szóló értesítésnek legalább három munkanappal korábban meg kell érkezni a felekhez
o a közalkalmazott jogi képviselõt is igénybe vehet
o a tárgyalás nyilvános (van kivétel!)
o ellenõrizni kell, hogy jelen van-e a vizsgálóbiztos és a közalkalmazott és/vagy annak képviselõje
o meg kell állapítani, hogy ha nincs jelen valaki a felek
közül, megtartható-e a tárgyalás
o meg kell nézni, hogy igénybe vették-e a bizonyításhoz
szükséges bizonyítási eszközöket
o az eljárást harminc napon belül be kell fejezni

3.6 A fegyelmi tanács határozata
Az ügy érdemében a háromtagú fegyelmi tanács határoz.
A fegyelmi tanács a határozatot zárt ülésen hozza. Ezen az
ülésen (figyelem: ez nem fegyelmi tárgyalás!) csak a fegyelmi tanács tagjai vehetnek részt.
A fegyelmi határozatot írásba kell foglalni.
A határozat részei:
· rendelkezõ rész
· indokolás

Önkontroll!
Mi szerepel a rendelkezõ részben?
o a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott személyi adatai
o a megállapított fegyelmi vétség
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Önkontroll! (folytatás)
o a kiszabott fegyelmi büntetés
o utalás a jogorvoslatra
Mi szerepel az indokolásban?
o részletes kifejtése annak, hogy milyen bizonyítékok alapján,
milyen fegyelmi vétség elkövetését állapította meg a fegyelmi
tanács
o milyen szempontokra figyelemmel szabta ki a rendelkezõ
rész szerinti fegyelmi büntetést
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A fegyelmi tanács elkészítheti a határozatát és átadhatja a feleknek akár közvetlenül a fegyelmi tárgyalást követõen is, de azt is
megteheti, hogy a tárgyalást berekesztve késõbb készíti el határozatát, és postai úton vagy kézbesítõvel juttatja el azt a felekhez.

Figyelem!
Mit kell tudni a fegyelmi határozatról?
ß
ß
ß
ß
ß

a
a
a
a
a

határozatot a fegyelmi tanács hozza
fegyelmi tanács zárt ülésen határoz
fegyelmi tanács szótöbbséggel határoz
fegyelmi tanács a határozatát írásba foglalja
határozatot indokolni kell

A fegyelmi eljárás alá vontnak kézbesített határozatot nem kell
feltétlenül a fegyelmi tanács tagjainak is aláírni. Elégséges, ha
azt a fegyelmi tanács elnöke írja alá. Azt azonban, hogy a határozatot a fegyelmi tanács zárt ülésen, szótöbbséggel hozta – tehát
testületi döntés született – az eljárásról szóló jegyzõkönyvnek, az
abban foglalt vagy csatolt „kishatározatnak” kell bizonyítania,
amelyet viszont az eljáró fegyelmi tanács mindhárom tagjának
alá kell írnia.
A fegyelmi tanács határozata ellen a közalkalmazott a határozat
kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhat, s kérheti a határozat megváltoztatását, az eljárás megszüntetését.
Ha a közalkalmazottnak a fegyelmi eljárás során költségei merültek fel (például a jogi képviselõ díja) és a fegyelmi felelõsség jog-
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erõs megállapítására nem került sor, akkor a közalkalmazott követelheti a munkáltatójától költségei megtérítését.

4. A fegyelmi eljárás megszüntetése
A fegyelmi eljárás megszüntetésének vannak kötelezõ esetei, és
vannak olyan esetek is, amikor a fegyelmi tanács mérlegelési jogkörébe tartozó döntés alapján szûnik meg a fegyelmi eljárás.

4.1 A fegyelmi eljárás megszüntetésének kötelezõ esetei
Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt
a közalkalmazotti jogviszony megszûnik.
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Meg kell szüntetni az eljárást továbbá akkor is, ha annak megindítására az objektív vagy szubjektív határidõk valamelyikének
vagy mindkettõnek eltelte után került sor.
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Amíg a vizsgálóbiztosi eljárás folyik, addig a fegyelmi eljárás megindítója jogosult – és köteles – a fegyelmi eljárás fenti okok miatti
megszüntetésére.
A fegyelmi tanács eljárása alatt maga a tanács jogosult – és köteles – a fegyelmi eljárás elõbb részletezett okokból történõ megszüntetésére.

4.2 A fegyelmi eljárás megszüntetésének egyéb esetei
A vizsgálóbiztos nem jogosult a fegyelmi eljárás megszüntetésére.
A fegyelmi eljárás megindítója csak a fegyelmi eljárás kötelezõ
megszüntetésének eseteiben jogosult a fegyelmi eljárás megszüntetésére.
A fegyelmi tanács az elõzõ pontban írt kötelezõ megszüntetés
mellett a fegyelmi eljárás lefolytatása után is dönthet a fegyelmi
eljárás megszüntetésérõl, mégpedig akkor, ha megállapítja, hogy
· a közalkalmazott nem követte el a terhére rótt cselekményt,
· nem áll fenn a fegyelmi vétség megállapításának valamennyi
feltétele, vagy
· nem bizonyítható, hogy a közalkalmazott elkövette a fegyelmi
eljárás alapjául szolgáló cselekményt.
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5. A fegyelmi büntetések
A Kjt. taxatíve felsorolja, hogy milyen fegyelmi büntetések szabhatók ki. Másfajta büntetés megállapítása tehát tilos.
Így például nem lehet fegyelmi büntetésként megállapítani szabadságcsökkentést, munkaidõ-hosszabbítást, G12 fokozatból átsorolást A2 fokozatba.

Figyelem!
Melyek a kiszabható fegyelmi büntetések?

C
5.1
16

ß megrovás
ß elõmeneteli rendszerben történõ várakozási idõ legfeljebb
egy évvel történõ meghosszabbítása, vagyis a visszavetés
(a fegyelmi tanács ennél rövidebb idõt is megállapíthat;
célszerû persze, ha a meghosszabbítás idejét hónapokban
határozza meg)
ß jogszabály alapján adományozott címtõl való megfosztás
(a fegyelmi tanács jogköre természetesen csak a közalkalmazott munkáltatója által adományozott címtõl való megfosztást mondhatja ki)
ß magasabb vezetõ, vezetõ beosztás fegyelmi hatályú viszszavonása
ß elbocsátás (ennek a büntetésnek a jogerõre emelkedésétõl számított egy évig a közalkalmazott a Kjt. hatálya alá
tartozó munkáltatónál nem alkalmazható magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztásban)

Általában egy fegyelmi vétségért egy fegyelmi eljárás keretében
csak egy fegyelmi büntetés szabható ki. A visszavetés, a címtõl
való megfosztás, a magasabb vezetõ, vezetõ beosztás visszavonása azonban egymás mellett is kiszabható, mégpedig úgy,
hogy bármelyik bármelyikkel, illetve mindegyik egymás mellett.
A visszavetés és a címtõl megfosztás végrehajtása legfeljebb egy
év próbaidõre függeszthetõ fel.
A fegyelmi tanács a határozatában kimondhatja a fegyelmi büntetés próbaidõre történõ felfüggesztését. Ez esetben rendelkeznie
kell arról, hogy a próbaidõ meddig tart. A próbaidõ egy évnél
hosszabb nem lehet. Célszerû, ha a próbaidõ idõtartamát a fegyelmi tanács hónapokban határozza meg.
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Mit jelent a fegyelmi büntetés felfüggesztése?
Ha a fegyelmi tanács által meghatározott próbaidõ alatt
a közalkalmazott nem követ el olyan fegyelmi vétséget,
amelyért jogerõs fegyelmi büntetést szabnak ki, úgy kell tekinteni, mintha nem részesült volna fegyelmi büntetésben.
Tehát megtarthatja címét, illetve rendben elõre léphet az elõmeneteli rendszerben.
Ha viszont a próbaidõ alatt újabb fegyelmi vétséget követett el, és
ezért újabb jogerõs fegyelmi büntetést szabtak ki, akkor a próbaidõre felfüggesztett és az újonnan kiszabott büntetést is végre
kell hajtani.
A kiszabható büntetések közül a fegyelmi tanács saját belátása
szerint választ. Döntését az korlátozza, hogy a kiszabott fegyelmi
büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett fegyelmi vétség
súlyával.
A fegyelmi tanács a Kjt.-ben szabályozott fegyelmi büntetések alá
annyiban szállhat, hogy nem kell kiszabnia fegyelmi büntetést,
ha megállapította ugyan a fegyelmi vétség elkövetését, de tekintettel az elkövetés, a cselekmény és a közalkalmazott körülményeire a legenyhébb fegyelmi büntetés (megrovás) is indokolatlannak látszik.

6. A fegyelmi büntetés végrehajtása
A jogerõs fegyelmi határozat végrehajtható. A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott (bírósági) kereset jogerõs elbírálásáig végrehajtani nem szabad. A keresetnek tehát a fegyelmi büntetés
végrehajtására halasztó hatálya van!

Figyelem!
Mikor jogerõs a fegyelmi határozat?
ß ha a közalkalmazott a perindításra nyitva álló határidõ
alatt nem fordult bírósághoz
ß ha a közalkalmazott a perindításra nyitva álló tizenöt napos határidõ eltelte elõtt – írásban vagy jegyzõkönyvbe
mondva – bejelentette, hogy a fegyelmi határozatba belenyugszik

Iskolavezetés 2000. április

C
5.1
17

Jogszabályok

Az elbocsátást kimondó jogerõs fegyelmi határozatot a szülési
szabadság tartama alatt nem lehet végrehajtani. A szülési szabadság lejárta után a határozat végrehajtható, vagyis a közalkalmazott elbocsátható.
Ha a közalkalmazott elõmeneteli rendszerben történõ várakozási
idõ meghosszabbítása fegyelmi büntetését tölti, és a büntetés
idõtartamának letelte elõtt közalkalmazotti jogviszonya megszûnik, akkor a fegyelmi büntetése csak abban az esetben éled fel
(fejezhetõ be a végrehajtása), ha a büntetés végrehajthatóságától
számított egy éven belül a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál
helyezkedik el.
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7. A fegyelmi eljárás mellõzése
Lehetõség van a fegyelmi eljárás lefolytatásának mellõzésére.
Erre akkor kerülhet sor, ha
· a kötelezettségszegés lényeges ugyan – hiszen ez egyébként is
alapfeltétele a fegyelmi vétség megvalósulásának –, de ezen belül csekély súlyú, és
· a tényállás tisztázott.
Tisztázottnak tekinthetõ a tényállás, ha a rendelkezésre álló bizonyítékok kétséget kizáróvá teszik azt, hogy
· a közalkalmazott követte el a fegyelmi vétséget,
· a cselekmény közalkalmazotti jogviszonyból eredõ kötelezettség megszegését jelentette,
· lényeges kötelezettségszegés történt és
· a közalkalmazott a kötelességét vétkesen szegte meg.
A közalkalmazottat ilyen esetben is meg kell hallgatni. A közalkalmazott meghallgatása után csak és kizárólag a fegyelmi eljárás megindítója dönthet a fegyelmi eljárás mellõzése mellett.
Törvény erejénél fogva tilos így döntenie a fegyelmi eljárás megindítójának, ha
· a fegyelmi eljárás lefolytatása egyébként kötelezõ, vagyis, ha
jelentõs súlyú fegyelmi vétség alapos gyanúja áll fenn, illetve
· ha a fegyelmi eljárás lefolytatását a közalkalmazott kéri maga
ellen.
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Önkontroll!
Mikor lehet mellõzni a fegyelmi eljárást? Ha:
o fegyelmi vétség történt
o a fegyelmi eljárás megindítása egyébként nem kötelezõ
o a fegyelmi vétség csekély súlyú
o a tényállás tisztázott
o a közalkalmazott meghallgatása megtörtént
o fegyelmi eljárás megindítója dönthet a fegyelmi eljárás
mellõzésérõl
o fegyelmi büntetésként maximum megrovás büntetés szabható ki
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Iratminták
Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról

.......................................... (név)
Értesítem, hogy a mai napon fegyelmi eljárást indítottam Ön ellen. Alapos a gyanú, hogy Ön a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ lényeges
kötelezettségét .........................-kor, .............................................-val
(a cselekmény vagy mulasztás megnevezése) megszegte.
Tájékoztatom, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 47. § (1) bekezdés alapján .....................................-t
vizsgálóbiztosnak kijelöltem.
A további eljárási cselekményekrõl a vizsgálóbiztostól kap értesítést.
Tájékoztatom, hogy a fegyelmi eljárás során jogi képviselõt igénybe vehet.

Kelt: .................................

...............................................
a fegyelmi eljárás megindítója
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Vizsgálóbiztos kijelölése

........................................ (név)
Helyben
......................................... (név) ................................. (beosztás, besorolás) ellen indult fegyelmi eljárásban Önt vizsgálóbiztosnak kijelölöm.
A fegyelmi eljárás megindítására ............................... nappal1 ezelõtt
került sor.
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Vizsgálóbiztosnak történt kijelölésekor figyelemmel voltam arra, hogy
Ön a fegyelmi eljárás alá vontnál/tal magasabb/azonos2 beosztású, besorolású közalkalmazott, s nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 49. § (3) bekezdés b)–d) pontja szerinti
összeférhetetlenség.
Kérem, hogy a vizsgálatot tizenöt napon belül szíveskedjen lefolytatni.
Tájékoztatom, hogy ez a határidõ csak indokolt esetben hosszabbítható
meg (legfeljebb egy alkalommal és maximum tizenöt nappal).
A vizsgálat lezárásától számított legfeljebb nyolc napon belül szíveskedjen közölni az eljárás során kialakított véleményét, s kérem az ügy
összes iratának megküldését is.

vagy

A vizsgálat lezárásától számított legfeljebb nyolc napon belül szíveskedjen közölni az eljárás során kialakított véleményét a munkáltatói jogkör
gyakorlójával, s kérem az ügy összes iratának megküldését is.3
Kelt: .................................

...............................................
a fegyelmi eljárás megindítója

1
2
3

Maximum öt nap.
Ez utóbbi csak magasabb beosztású, besorolású közalkalmazott hiányában
történhet!
Ha a kinevezési jogkör gyakorlója és a munkáltató nem ugyanaz.
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Értesítés vizsgálóbiztosi meghallgatásról

...................................... (név)
Értesítem, hogy .............................................. (név, beosztás), fegyelmi
eljárást indított Ön ellen. Errõl – a rendelkezésemre álló iratok tanúsága
szerint – tájékoztatta Önt.
Alapos a gyanú, hogy Ön a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ lényeges
kötelezettségét ..........................-kor, ...........................................-val1
megszegte.
Tájékoztatom, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 47. § (3) bekezdésének alapján meghallgatást tartok,
amelynek

idõpontja: 200... ............................ hó ......... napja,
helye: ................(épület), ........ em. ......... szoba.

Tájékoztatom, hogy az általam lefolytatott eljárási cselekmények során
jogi képviselõt igénybe vehet, akit Önhöz hasonló jogok illetnek meg.
Amennyiben a megjelenésben tartósan akadályoztatott, úgy kérem, azt
haladéktalanul szíveskedjen közölni. Ez esetben a megállapításokat, tényeket, bizonyítékokat írásban közlöm Önnel.

Kelt: .............................

.........................................
vizsgálóbiztos

1

A cselekmény vagy mulasztás megnevezése.
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A vizsgálóbiztos eljárása során készült jegyzõkönyv1

Jegyzõkönyv

Készült:
A ................................................................. Általános Iskola hivatalos
helyiségében, 200.... ............................. hó ........... napján.
Jelen vannak:
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..................................... vizsgálóbiztos, .............................. beosztású,
besorolású eljárás alá vont közalkalmazott, .................................... jogi
képviselõ, ................................. tanú, .................................. jegyzõkönyvvezetõ.
A vizsgálóbiztos felkéri a tanút (tanúkat), hogy hagyják el a hivatalos helyiséget, s szólításra jöjjenek vissza.
A vizsgálóbiztos:2
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Eljárás alá vont közalkalmazott és/vagy jogi képviselõ:3
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Vizsgálóbiztos:4
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

1
2
3
4

Analóg módon alkalmazható a fegyelmi tanács jegyzõkönyvére is!
Ismerteti a kötelezettségszegéssel kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait, bemutatja az eljárás alá vont közalkalmazottnak az ügy iratait.
Észrevételt tehet az elhangzottakra, bizonyítási eljárást indítványozhat,
a bemutatott iratokkal kapcsolatban észrevételt, indítványt tehet.
Bekéreti a tanút és kérdést intéz hozzá.
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Tanú:1
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................
a tanú aláírása
Eljárás alá vont közalkalmazott és/vagy jogi képviselõ:2
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Vizsgálóbiztos:3
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

kmf
..........................................
vizsgálóbiztos

................................................
eljárás alá vont közalkalmazott
és/vagy jogi képviselõ

.........................................
jegyzõkönyvvezetõ

1
2
3

Elmondja az ügy szempontjából fontos információkat, amelyekrõl személyes tudomása van.
Kérdést intézhet a tanúhoz.
A meghallgatást berekeszti, s tájékoztatja az eljárás alá vont közalkalmazottat, hogy az ügy összes iratát – csatolva a vizsgálóbiztos saját véleményét –
nyolc napon belül megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
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Vizsgálóbiztos összegzõ tájékoztatója

............................................ (név)
........................ (beosztás)
Tájékoztatom Önt, mint ............................. (a fegyelmi eljárás alá vont
neve) munkáltatóját, hogy az ellene folyó fegyelmi eljárás vizsgálati részét lefolytattam.
Véleményemet az alábbiakban adom meg:
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Vizsgálati eljárásom során meghallgattam .............................. (név)
tanú(ka)t, továbbá beszereztem .............................. (név, szakértõi minõség) szakvéleményét.
A beszerzett bizonyítékok alapján egyértelmûen bizonyítottnak látszik,
hogy ................................. (név) ..............................-kor, azzal, hogy
........................................... (cselekmény vagy mulasztás ismertetése),
fegyelmi vétséget követett el. Figyelemmel az elkövetés és az elkövetõ
körülményeire, .......................................... (a Kjt. 45. § (2) bekezdés
........) pontja szerinti ........................................ fegyelmi büntetés kiszabását javasolom.

vagy

A beszerzett bizonyítékok alapján egyértelmûen bizonyítottnak látszik,
hogy .................................... (név) ....................................-kor, azzal
hogy ........................................... (cselekmény vagy mulasztás ismertetése) nem követett el fegyelmi vétséget, ezért javasolom a fegyelmi eljárás megszüntetését.

vagy

A beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg egyértelmûen,
hogy ...................................... (név) ....................................-kor, azzal
hogy ........................................... (cselekmény vagy mulasztás ismertetése) fegyelmi vétséget követett volna el, ezért a fegyelmi eljárás megszüntetését javasolom.
Valamennyi vonatkozó iratot mellékelem.
Kelt: .....................................
..............................................
vizsgálóbiztos
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Fegyelmi eljárás felfüggesztése

....................................... (név)
....................................... (cím)
Ön ellen ...................-án fegyelmi eljárást indítottam. Az ügyben kijelölt
.................................................... vizsgálóbiztos javaslatára az Ön ellen folyó

fegyelmi eljárást felfüggesztem.

A felfüggesztésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 47. § (7) bekezdésének a) pontja alapján került sor, mert Önnek
tartós akadályoztatása miatt nem nem volt módja sem szóbeli, sem írásbeli védekezésének elõterjesztésére.
Az eljárás felfüggesztése az Ön akadályoztatásának elhárultával egyidejûleg megszûnik.

vagy

A felfüggesztésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 47. § (7) bekezdésének b) pontja alapján került sor, mert a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt büntetõ-/szabálysértési eljárás indult, s annak befejezése nélkül a tényállás nem tisztázható.
A fegyelmi eljárás felfüggesztése a büntetõ-/szabálysértési eljárás jogerõs befejezésével egyidejûleg megszûnik.

Kelt: ............................................

...............................................
a fegyelmi eljárás megindítója
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Állásból felfüggesztés

.......................................... (név)
Ön ellen .........................-án fegyelmi eljárást indítottam. Az ügyben kijelölt .......................................... vizsgálóbiztos javaslatára Önt

állásából felfüggesztem.
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A felfüggesztésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 48. § (1) bekezdésének a) pontja alapján kerül sor, mert jelenléte
a tényállás tisztázását gátolná.
Indokaim:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
vagy
A felfüggesztésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 48. § (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, mert a kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytõl való távolmaradását indokolja.
Indokaim:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
vagy
A felfüggesztésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 48. § (1) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor, mert az Ön ellen folyó fegyelmi eljárást – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 47. § (7) bekezdésének b) pontjára – már felfüggesztettem.
Indokaim:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Kelt: ........................................
...............................................
a fegyelmi eljárás megindítója
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Fegyelmi határozat

Szám:

Határozat

A fegyelmi tanács a .......................................... (név) ellen lefolytatott
fegyelmi eljárás során megállapította, hogy a nevezett a közalkalmazotti
jogviszonyából eredõ lényeges kötelezettségét vétkesen megszegve
................................................................ fegyelmi vétséget követett el.
A fegyelmi tanács a nevezettet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 45. § (2) bekezdésének
.....) pontja szerinti
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........................................................................................

fegyelmi büntetéssel sújtja.1
E határozat ellen a Kjt. 51. § (3) bekezdése szerint a kézbesítéstõl számított tizenöt napon belül a ........................................................ bírósághoz keresettel lehet fordulni. A Kjt. 52. § (1) bekezdése értelmében a keresetnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A fegyelmi tanács a következõ tényeket állapította meg:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
A ténymegállapítások az alábbi bizonyítékokon alapulnak:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Az elõzõekben írtak alapján a fegyelmi tanács megállapította, hogy
............................................. (név) fegyelmi vétséget követett el, mert
közalkalmazotti jogviszonyából eredõ lényeges kötelességét vétkesen
megszegte.
1

Itt kell utalni a fegyelmi büntetés esetleges felfüggesztésére!
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A fegyelmi tanács a büntetés megállapításakor az alábbi körülményeket
vette figyelembe:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

C
5.1

(A fegyelmi tanács a büntetés felfüggesztése mellett döntött, mert .........
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
A felfüggesztés idejét ..................................................-ban állapította
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Hogyan védjük érdekeinket?
A munkaügyi vitáról

Háziné dr. Varga Mária
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A közalkalmazott és a munkáltatója, illetve az érdekvédelmi szervezetek és a munkáltatók között számtalan vita merül fel a jogok
és kötelességek teljesítésével kapcsolatban. Ezek a vitás helyzetek
gyakran csak bíróság elõtt oldódnak meg. A munkaügyi vitára vonatkozó szabályozás – követve a polgári perrendtartás módosulását – megváltozott. Ez az írás a jelenleg hatályos rendelkezéseket
ismerteti.
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A munkaügyi vita eljárási kérdéseirõl a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. tv.1 rendelkezik. A munkaügyi vita alapját
képezõ kérdésekre elsõsorban a Kjt. – illetve annak felhatalmazó
rendelkezései alapján az Mt. – rendelkezései adnak eligazítást,
azaz ezek tartalmazzák az anyagi jogszabályokat.
A munkaügyi vitának két fajtája van:
· kollektív munkaügyi vita
· munkaügyi jogvita
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1. A kollektív munkaügyi vita keletkezése
1.1 A munkaügyi jogvita fogalma

2

Kollektív munkaügyi vita akkor keletkezik, ha a munkáltató olyan intézkedést hoz, amely nem egy meghatározott
közalkalmazott, hanem a közalkalmazottak egy csoportjának érdekeit sérti.
A kollektív munkaügyi vita csak érdeksérelem miatt folyhat.
Amennyiben a felek között jogok és kötelezettségek kérdésében
merül fel vita, akkor az munkaügyi jogvita.
A felek között felmerült vita csak akkor minõsíthetõ kollektív munkaügyi vitának, ha az a közalkalmazotti jogviszonnyal áll kapcsolatban.
Ilyen vita alapját képezheti például az, ha a munkáltató az általában elvárható mértéken felül – az alapfeladatok körét érintõen is
– köt megbízási szerzõdéseket azért, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban állók számát az intézményben csökkentse.
A kollektív munkaügyi vita részesei:
Munkáltatói oldalról

Közalkalmazotti oldalról

munkáltató

közalkalmazotti tanács

és/vagy

és/vagy

a munkáltatói érdekképviseleti
szervezet

szakszervezet

1

A továbbiakban: Mt.
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1.2 Egyeztetés
Amennyiben a felek között kollektív munkaügyi vita keletkezett,
akkor a probléma mielõbbi rendezése érdekében egyeztetõ tárgyalásnak van helye. Az egyeztetés a legegyszerûbb módja a vita
lezárásának. Az egyeztetés a felek között közvetlenül folyik. Törvény kötelez arra, hogy a tárgyalást kezdeményezõ fél az írásba
foglalt álláspontját a másik fél részére átadja.
Az egyeztetés idõtartama alatt, de legfeljebb hét napig
a vita alapjául szolgáló intézkedést nem lehet végrehajtani.
Az egyeztetéshez szakértõt, illetve tanút lehet igénybe venni. Ha
a felek eltérõen nem állapodtak meg, akkor a szakértõ, illetve
a tanú költsége a munkáltatót terheli.
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1.3 Közvetítés
Amennyiben a felek egyeztetõ tárgyalásai nem vezettek közvetlen
eredményre, vagy elõre látható, hogy a felek egymás között külsõ
segítség nélkül nem tudnak megegyezni, akkor az Mt. lehetõvé
teszi, hogy a felek közvetítõt vegyenek igénybe.
A közvetítõt a felek közösen kérik fel, és csak olyan személy lehet, aki a konfliktusban nem érdekelt.
Célszerû a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat munkatársainak segítségét kérni.
A közvetítõ a felektõl tájékoztatást, illetve adatszolgáltatást kérhet. Ha ez megtörtént, akkor az egyeztetésre egyébként nyitva álló
hétnapos határidõ – mely alatt a vita alapjául szolgáló intézkedést
nem lehet végrehajtani – maximum öt nappal meghosszabbodik.
Ha a tájékoztatás, adatszolgáltatás öt napon belül megérkezik, akkor a végrehajtási tilalom csak azok beérkezéséig tart.
A közvetítõ az egyeztetés befejezésekor köteles az egyeztetés
eredményét írásba foglalni, és azt a feleknek átadni. Amennyiben
az egyeztetés nem vezetett eredményre, akkor a felek által külön-külön megadott álláspontot köteles az egyeztetõ a másik fél
számára eljuttatni.
Az egyeztetõ kötelessége, hogy a felek közötti egyezség létrehozását elõsegítse, a vitát eldönteni azonban nincs joga.
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1.4 Döntõbíráskodás
Ha a felek között rövid úton folyó egyeztetés nem vezet eredményre, vagy a felek közötti nézeteltérés mélysége indokolja, akkor
döntõbírót lehet igénybe venni. A döntõbíró személyében a felek
közösen állapodnak meg. Ajánlatos, hogy a döntõbíró az adott
szakterületet kiválóan ismerõ személy legyen. (Javasolt a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat igénybevétele.)
A döntõbíró saját belátása szerint, ha azt szükségesnek ítéli,
egyeztetõ bizottságot hozhat létre. Az egyeztetõ bizottságba a felek azonos számú képviselõt küldenek.
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Ha a felek elõzetesen arról megállapodtak, akkor a döntõbíró döntése a felekre nézve kötelezõ.
Az Mt. meghatározza azokat az eseteket is, amikor a döntõbíró eljárása kötelezõ. Ez esetben tehát nem a felek belátásától függ,
hogy kollektív munkaügyi vitájuk eldöntéséhez igénybe vesznek-e döntõbírót.
Kötelezõ döntõbírót igénybe venni, ha
· a vita a felek között azért folyik, mert a munkáltató nem biztosította annak lehetõségét, hogy a szakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos,
vagy más megfelelõ módon közzétegye,
· a munkáltató nem biztosítja, hogy munkaidõ után, illetve munkaidõben (a munkáltatóval történt megállapodás szerint) a szakszervezet a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti tevékenysége
céljából használhassa,
· a felek nem tudnak megállapodni a közalkalmazotti tanács választási és/vagy mûködési költségeinek a munkáltató által fedezendõ mértékében.
A döntõbíró a kötelezõ döntõbíráskodás esetén is létrehozhat
egyeztetõ bizottságot, amelybe a felek azonos számú képviselõt
küldenek.
A döntõbíráskodáshoz szakértõt, illetve tanút lehet igénybe venni. Ha a felek eltérõen nem állapodtak meg, akkor a szakértõ, illetve a tanú, valamint a döntõbíró költsége a munkáltatót terheli.
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1.5 A kollektív munkaügyi vita eredménye
A kollektív munkaügyi vita eldöntéséhez tehát, mint azt láttuk,
háromféle módon juthatnak el a felek:
· a felek közti közvetlen egyeztetéssel,
· közvetítõ igénybevételével létrejött egyeztetéssel,
· döntõbíró döntésével.
Az egyeztetés során létrejött megállapodás, valamint a döntõbíró döntése (ha igénybevétele kötelezõ vagy nem kötelezõ, de a felek elõzetesen írásban magukra nézve kötelezõnek elismerték) kollektív szerzõdés szerinti megállapodásnak minõsül, ezért az abban foglaltak végrehajtása a felek
részére kötelezõ, tehát az szükség esetén bírói úton is kikényszeríthetõ.

C
7.1
5

1.6 A kollektív munkaügyi vita folyamatábrája
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2. A munkaügyi jogvita keletkezése
2.1 A munkaügyi jogvita fogalma
Az elõzõ részben láthattuk, hogy a munkáltató és a kollektíva közötti érdekvitát kollektív munkaügyi vita során lehet rendezni.
A munkáltató és a közalkalmazottak, illetve a szakszervezet vagy
közalkalmazotti tanács között azonban nemcsak érdekvita merülhet fel, hanem jogvita is. Jogvita akkor keletkezik, ha a munkáltató közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt sért. Ez
történhet úgy is, hogy a munkáltató valamilyen jogszabályba ütközõ intézkedést tesz, vagy valamilyen, számára jogszabályban
kötelezõen elõírt intézkedést elmulaszt.
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Jogszabályba ütközõ intézkedés lehet például, ha az Mt. szerint
meghatározottnál hosszabb ideig kötelezik túlmunkára a közalkalmazottat, vagy a munkáltató nem adja ki a közalkalmazott
számára a Kjt. szerint neki járó szabadságot, illetve nem fizeti ki
a kinevezés szerinti illetményt.
Mulasztás miatti jogsértés lehet például az, ha a munkáltató a
várakozási idõ eltelte után nem sorolja át a közalkalmazottat,
vagy a szabadság kiadásánál nincs figyelemmel arra a szabályra,
hogy az alapszabadság egynegyedét a közalkalmazott kérésének
megfelelõ idõpontban kell kiadni.
A közalkalmazott eredményesen csak akkor kezdhet munkaügyi jogvitát, ha a munkáltató az Mt-be, a Kjt-be, a kollektív szerzõdésbe, a közalkalmazotti szabályzatba, illetve
egyéb, a munkavégzést szabályozó jogszabályba ütközõ intézkedést tett, vagy ezen jogszabályokban elõírt kötelezettségét mulasztotta el. A közalkalmazott jogvitát indíthat a közalkalmazotti jogviszonyból származó igényének
érvényesítése céljából is.
A munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben
fõ szabályként nem kezdeményezhetõ munkaügyi jogvita.
Ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat nem tartotta be, akkor viszont lehetõség van a bírói út
igénybevételére. Itt kell megjegyezni, hogy különféle – jogszabályban elõ nem írt – juttatások megszerzése érdekében a közalkalmazott nem kezdeményezhet jogvitát, de ha a munkáltatótól
valamilyen juttatásra ígéretet kapott, akkor azt már bírói úton
követelheti.
Példa:
Ha a pedagógusnak a kinevezésekor lakásépítéshez munkáltatói kölcsönt ígértek, akkor azt már peres úton is lehet követelni.
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A munkáltatónak is joga van arra, hogy a munkaviszonnyal,
közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igényének érvényesítése iránt munkaügyi jogvitát kezdeményezzen.
Ez a jog azonban csak akkor illeti meg, ha az Mt. vagy a Kjt. másképpen nem rendelkezik. Így például, ha a kollektív szerzõdés lehetõvé teszi a munkáltató számára azt, hogy a közalkalmazottat
közvetlenül kártérítésre kötelezze, akkor a kollektív szerzõdésben meghatározott összeghatár alatti kár megtérítését bírósági
úton kikövetelni nem lehet.

2.2 Eljárás munkaügyi jogvita esetén
A munkaügyi jogvita felmerülését követõen célszerû, de nem kötelezõ egyeztetés lefolytatása. Mint ismeretes, a korábbi szabályozás az egyeztetési eljárás lefolytatását kötelezõvé tette, s annak fõ szabályait is megadta.
A kollektív szerzõdés, a közalkalmazotti szabályzat vagy a jogvita
felmerülése után a felek kiköthetik békéltetõ igénybevételét.
A kollektív szerzõdésben értelemszerûen csak elõre történhet
meg a békéltetõ személyének kikötése a jövõbeni munkaügyi jogviták esetére. A munkáltató és a közalkalmazott között is létrejöhet megállapodás arról, hogy békéltetõt kérnek fel a köztük lévõ
munkaügyi jogvita rendezése érdekében.
Békéltetõ csak az lehet, akinek személyében a felek közösen állapodtak meg. A vitában érdekelt személy nem alkalmas a békéltetõi feladatok ellátására.
A Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat munkatársai ebben is segítséget tudnak nyújtani.
Ha a kollektív szerzõdés, a közalkalmazotti szabályzat vagy a felek megállapodása alapján megtörtént a békéltetõ személyének
kijelölése, akkor célszerû a békéltetõnél egyeztetést kezdeményezni.
A békéltetõ a vitát nem döntheti el, tehát nem döntõbírói minõségben jár el. Ha a felek között a békéltetés során egyezség jött
létre, akkor az egyezséget a békéltetõ köteles írásba foglalni. A felek között létrejött egyezség kötelezõ erejû, ezért az abban
foglaltak végrehajtása kötelezõ.
A békéltetés megindítására, illetve az eredménytelen békéltetés
utáni bírósági kereset indításra nyitva álló határidõre – a következõkben ismertetendõ néhány kivételtõl eltekintve – az általános elévülési szabályok az irányadóak. Az elévülési idõ fõsza-
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bályként három év. Kezdõ idõpontja a sérelmezett intézkedés
napja, mulasztás esetén pedig az azt követõ nap, amelyen még
utoljára lehetett volna jogszerûen teljesíteni. Ha az intézkedés
írásban történt, akkor a határidõ a kézbesítéstõl számítandó.
A következõ fejezetben láthatjuk, hogy mely esetekben kell a keresetet a sérelmezett intézkedéstõl számított harminc napon belül benyújtani.
Ezekben az esetekben a békéltetést úgy kell megindítani
és lefolytatni, hogy a kereset benyújtására még a törvényi
harminc napon belül sor kerülhessen.
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Ezek lesznek tehát azok a kivételes esetek, amikor a békéltetésre
és az egyeztetésre nem az általános elévülési szabályok az irányadóak.

8
3. Bírói út igénybevétele
Munkaügyi jogvita esetén bírósághoz lehet fordulni. Fõszabályként ezt a sérelmes intézkedéstõl számított elévülési idõn belül
lehet megtenni. Vannak azonban kivételek. Ezek a következõk:
A sérelmes intézkedést követõ harminc napon belül lehet keresetet elõterjeszteni:
· a munkáltató egyoldalú intézkedésével végrehajtott munkaszerzõdés-módosítással,
· a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével – ideértve a közös megegyezésen alapuló megszüntetést is –,
· a fizetési felszólítással,
· a kártérítésre kötelezõ határozattal,
· a leltárhiány – kollektív szerzõdés szerinti mértéken belüli –
megtérítésére kötelezõ határozattal
kapcsolatban felmerült munkaügyi jogvitákkal kapcsolatban.
A fegyelmi határozat ellen a közalkalmazott a kézbesítéstõl számított tizenöt napon belül fordulhat bírósághoz.
Minden egyéb esetben az általános elévülési idõn (fõ szabályként három év1) belül lehet a keresetet benyújtani.

1

Mt. 11. §.
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A kereset benyújtásának – néhány kivételtõl eltekintve –
nincs halasztó hatálya. Ez azt jelenti, hogy az adott intézkedést akkor is végre lehet hajtani, ha az ellen a közalkalmazott keresetet nyújtott be.
Ezzel szemben – ha keresetet nyújtottak be – nem lehet végrehajtani
·
·
·
·

azt az intézkedést, amely ellen a szakszervezet kifogást emelt,
a fizetési felszólítással kapcsolatos határozatot,
a kártérítésre kötelezõ határozatot,
a leltárhiány – kollektív szerzõdés szerinti mértéken belüli –
megtérítésére kötelezõ határozatot,
· a fegyelmi határozatot.
A bírósághoz az intézkedést sérelmezõ fél fordulhat keresettel.
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Önkontroll!
Mit tartalmazzon a keresetlevél?
o az eljáró bíróságot
o a feleknek, valamint a felek képviselõinek nevét, foglalkozását, lakóhelyét és perbeli állását (felperes vagy alperes)
o az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló
tényeket és ezek bizonyítékait
o azokat az adatokat, amelyekbõl a bíróság hatásköre és
illetékessége megállapítható
o a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti
kérelem)

3.1 Amit a bírósági eljárásról tudni kell
A bíróságok elõtt munkaügyi perek indíthatók akkor, ha a munkaügyi jogvita nem oldódik meg a felek között.
Munkaügyi perben jár el a bíróság, ha
· a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ jogvita keletkezett,
· a kereset a kinevezést megelõzõ tárgyalásra, a közalkalmazotti
jogviszony megszûnését követõen a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ jog érvényesítésére irányul,
· a kollektív szerzõdés kötésére jogosult felek, ezek és harmadik
személy között a kollektív szerzõdés fennállására alapított
igény érvényesítésére vonatkozik a kereset,
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· a kollektív szerzõdésbõl eredõ jogvita esetén,
· a sztrájkkal, egyéb munkaharccal vagy a szervezkedési szabadsággal kapcsolatos jogellenes magatartás miatt.

3.2 Az elsõ fokú eljárás
A munkaügyi perben munkaügyi bíróság jár el.
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A munkaügyi vitában történõ eljárásra a munkáltató székhelye szerinti, illetõleg a munkáltató azon telephelye szerinti
munkaügyi bíróság az illetékes, ahol a közalkalmazott a kinevezésében, munkaszerzõdésében foglaltak szerint munkát
végez vagy végzett.
Tipikusan ki nyújthat be keresetet?
(Felperes)

Ki ellen?
(Alperes)

közalkalmazott

munkáltató

munkáltató

közalkalmazott

szakszervezet

munkáltató

közalkalmazotti tanács

munkáltató

A felperes a keresetétõl – az alperes hozzájárulása nélkül
is – bármikor elállhat.
A szakszervezet jogosult a tagját – erre vonatkozó meghatalmazás
alapján – annak munkaügyi perében a bíróság elõtt képviselni.
Szintén meghatalmazás alapján jogosult a munkáltatói érdekképviseleti szervezet saját tagját képviselni munkaügyi perben.
A bíróság a tárgyalást a keresetlevél bírósághoz történt megérkezésétõl számított tizenöt napon belül kitûzi. Ennél távolabbi idõpontra is kitûzhetõ a tárgyalás, ha külön intézkedésre van szükség. (Ilyen külön intézkedés lehet például az iratbeszerzés.)
A bíróság megteheti azt is, hogy az alperest a tárgyalásra szóló
idézéssel együtt felszólítja, hogy a keresetlevélre a bíróság által
megadott idõn belül írásban nyilatkozzon.
A tárgyaláson a felek személyesen vagy képviselõik útján jelenhetnek meg. A tárgyalás a felek közötti kötelezõ egyeztetéssel indul. Ez az egyeztetés tulajdonképpen egy, a bíró által irányított vita. Fegyelmi határozat miatt indított perben nincs helye
egyeztetésnek!
Ha a kötelezõ egyeztetés nem vezetett eredményre, akkor a bíróság a tárgyalást nyomban megtartja.
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A bíróságnak eljárása során joga van arra, hogy a megtámadott határozat vagy intézkedés végrehajtását indokolt esetben felfüggessze.
(Ez nem azonos azokkal az esetekkel, amikor a határozat, intézkedés
a törvény erejénél fogva egyébként sem hajtható végre!)
Ezen túlmenõen a bíróság ideiglenes intézkedést is tehet. Ha
a fél kéri, akor a bíróság különös méltánylást érdemlõ esetekben ideiglenes intézkedésként elrendelheti a munkabér
megfizetését, illetve a munkáltatói igazolás kiadását. Ilyen
ideiglenes intézkedés iránti kérelmet csak a keresetlevél benyújtása után lehet elõterjeszteni. Az ideiglenes intézkedés tárgyában
a bíróság soron kívül határoz.

3.3 A másodfokú eljárás
Akár végzéssel, akár ítélettel (vagyis határozattal) zárult az eljárás, fellebbezésnek van helye. A közléstõl számított 15 napon belül lehetõség van a fellebbezés írásban történõ benyújtására is,
és arra is, hogy a fellebbezést a felek a bíróságon jegyzõkönyvbe
mondják.

Önkontroll!
Mit tartalmazzon a fellebbezés?
o melyik bíróság határozata ellen irányul a fellebbezés
o milyen számú határozat ellen irányul a fellebbezés
o a határozat melyik része ellen irányul a fellebbezés
o milyen módon kívánja a határozat megváltoztatását
o mi az oka a fellebbezésnek
o van-e újabb tény, bizonyíték, s ha igen, mi az
o van-e olyan, a fellebbezõ által fontosnak tartott tény, bizonyíték, amelyet az elsõ fokú bíróság mellõzött

A fellebbezést a munkaügyi bíróság székhelye szerinti megyei bíróság bírálja el.
A jogerõs határozat végrehajtható.
A határozat akkor jogerõs, ha azt a fellebbezésre rendelkezésre
álló idõ alatt egyik fél sem fellebbezte meg, vagy a fellebbezésrõl a
felek lemondtak. A másodfokú bíróság ítélete jogerõs, az ellen fellebbezésnek helye nincs.
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3.4 A perújítás
A munkaügyi bíróság jogerõs ítélete vagy a jogerõs végzésével jóváhagyott egyezség ellen az általános szabályok szerint perújításnak van helye.

Önkontroll!
Milyen esetekben van lehetõség a jogerõs ítélet elleni perújításra?
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o A fél olyan tényre vagy bizonyítékra, illetõleg olyan jogerõs
bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet
a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az – elbírálás
esetén – reá nézve kedvezõbb határozatot eredményezhetett
volna. Ezen ok alapján a felek bármelyike csak akkor élhet
perújítással, ha az ott említett tényt, bizonyítékot vagy
határozatot a korábbi eljárás során önhibáján kívül nem
érvényesíthette.
o A fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek
vagy másnak bûncselekménye miatt a törvény ellenére lett
pervesztes. Ilyenkor az eredményes perújítás elõfeltétele,
hogy a perújítás okaként megjelölt bûncselekmény elkövetését jogerõs bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet
hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok (például büntethetõséget kizáró ok) zárta ki.
o A perben hozott ítéletet megelõzõen ugyanarra a jogra
nézve már korábban jogerõs ítéletet hoztak.

A perújítási kérelem elõterjesztésének határideje hat hónap.
Ezt a határidõt a megtámadott ítélet jogerõre emelkedésétõl kell
számítani. Ha azonban a perújítás okáról a fél csak késõbb szerzett tudomást, vagy csak késõbb jutott abba a helyzetbe, hogy
perújítással élhessen, ettõl az idõponttól kell számítani a hat hónapot.
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése ellen a perújításnak
hat hónapon túli megindítása esetén a közalkalmazott nem követelheti közalkalmazotti jogviszonyának helyreállítását és az eredeti munkakörben vagy munkahelyen történõ továbbfoglalkoztatását. Ez esetben a perújítás iránti kérelem benyújtását megelõzõ
hat hónapon túli idõre a közalkalmazott munkabér-követelést sem
támaszthat.
Perújítással nemcsak jogerõs ítélet ellen lehet élni, hanem bíróság által jóváhagyott egyezség ellen is.
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A perújítási kérelmet a perben eljárt elsõ fokú bíróságnál kell
írásban benyújtani, vagy bármely helyi bíróságnál jegyzõkönyvbe mondani.

Önkontroll!
Mit tartalmazzon a perújítási kérelem?
o meg kell jelölni azt az ítéletet, amely ellen a perújítás
irányul (az eljáró bíróság megnevezése, a határozat száma,
kelte)
o a perújítás alapjául szolgáló tényeket
o a perújítás alapjául szolgáló tények bizonyítékait
o ha a perújítási kérelmet a megtámadott ítélet jogerõre
emelkedésétõl számított hat hónap eltelte után terjesztik
elõ, akkor ennek indokait is ismertetni kell

3.5 A felülvizsgálat
Ha törvény másként nem rendelkezik a jogerõs ítélet felülvizsgálatát a Legfelsõbb Bíróságtól – jogszabálysértésre hivatkozva –
az alperes, a felperes, a beavatkozó vagy az kérheti, akire nézve
az ítélet rendelkezést tartalmaz (például a szakértõ a szakértõi
díjat megállapító rendelkezés ellen).

Figyelem!
Nincs helye felülvizsgálatnak
ß az elsõ fokon jogerõre emelkedett határozat ellen,
ß ha a fél a fellebbezési jogával nem élt, és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az elsõ fokú határozatot helyben hagyta,
ß ha azt törvény egyébként kizárja, illetve
ß ha a határozatot a Legfelsõbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozta.

A felülvizsgálati eljárásban a kérelem elõterjesztõje jogi
képviselõvel (ügyvéd, jogtanácsos) köteles eljárni!
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A felülvizsgálati kérelmet az elsõ fokú határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétõl számított hatvan napon belül kell benyújtani, kettõnél több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt. A felülvizsgálati kérelem benyújtására elõírt határidõ
elmulasztása esetén az elmulasztott határidõ utolsó napjától
számított harminc nap elteltével igazolásnak akkor sincs helye,
ha a mulasztás csak késõbb jutott a fél tudomására, vagy az akadály késõbb szûnt meg.
A felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni. A kérelem
azonban mindaddig visszavonható, amíg a Legfelsõbb Bíróság
határozathozatal céljából vissza nem vonult.
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Mennyit változott?
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Az ellátáshoz való jog a társadalombiztosítás útján és a szociális
intézmények rendszerével valósul meg.1
A szociális ellátások kategóriáját gyûjtõfogalomként használja
a magyar szakirodalom. Idetartozónak tekintik a társadalom keretei között megszervezett összes olyan tevékenységet, melynek
az a rendeltetése, hogy – a társadalom tagjai (vagy azok bizonyos
csoportjai) által megtermelt anyagi javak egy részének elvonásával képzett alapból – támogatást adjon mindazon személyeknek,
akik (önhibájukon kívül) nem tudnak saját megélhetésükrõl gondoskodni (reprodukciós zavarral küzdenek), vagy akik – a társadalom fennmaradása érdekében, a társadalom által elismert –
többletterheket vállalnak magukra.
A szociális ellátás – közgazdasági tartalmát tekintve – a megélhetéshez szükséges javak redisztribúciójaként (a javak összegyûjtése és az elsõdleges elosztás rendszerétõl eltérõ elvek alapján való
újraelosztása) fogható fel.
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A társadalombiztosítás az állam által mûködtetett szociális
ellátási rendszer része. Lényeges vonása: a rendszer hatálya alá
vont tagokat mindaddig, amíg képesek önmagukról saját munkájukkal gondoskodni, tartalékképzésre kötelezik. (Az általuk megtermelt javak egy részét hozzájárulások formájában egy központi
alapba fizetik be.) Ennek fejében a forrásból betegségük, munkaképtelenségük idején, eltartójuk elvesztésekor, valamint a kockázatok elõre meghatározott egyéb eseteiben jogosultak lesznek
(ugyancsak elõre rögzített módon megállapított mértékû) ellátásokat igénybe venni.
A társadalombiztosítási jog azokat a társadalmi viszonyokat szabályozza, amelyekben a társadalombiztosítási szerv a biztosítottaknak (egyes esetekben: hozzátartozóknak, továbbá más, egyes
ellátásra jogosult személyeknek) meghatározott jövõbeli körülmények bekövetkezte esetén jogszabályban rögzített mértékû ellátásokat nyújt, s amelynek keretében a társadalombiztosítási
szerv a biztosítottól és munkáltatójától, valamint egyéb személyektõl és szervektõl bizonyos szolgáltatásokat kap.
A társadalombiztosítási törvény és annak végrehajtási rendelete
hatályos szabályozásából következik, hogy a társadalombiztosítási
ellátáshoz való jog elsõdlegesen a munkavégzéshez és járulékfizetéshez kapcsolódik. A jelen társadalombiztosítási jogrendszerben
a biztosítási jogviszony mellett a szolidaritás elvén alapuló szociális
és segélyezési elvek is megtalálhatók. Következésképpen a társada1

70/E § (1)–(2) bekezdés
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lombiztosítás nem kizárólagosan a biztosítás, azaz a kockázatarányosság elve szerint mûködik, bár a „vegyes rendszerû” társadalombiztosítás meghatározó eleme jelenleg is a biztosítási
jelleg.

1. A társadalombiztosítás jogi szabályozása
A jogi szabályozás törvények és végrehajtási jogszabályok segítségével történik.

1.1 Törvényi szabályozás
Az 1998. január 1-jétõl hatályban lévõ törvények:
· a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
· a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tny.)
· a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi
LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)
· a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Ebt.)
A törvények évente módosultak, így csak az egységes szerkezetû
jogszabály használható!
Az említett törvényekre vonatkozó legutolsó módosítások az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó
egyes törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvényben
találhatók meg, amelyet az Országgyûlés 2002. november 12-i ülésnapján fogadott el. A törvény a Magyar Közlöny 2002. évi 141. számában jelent meg. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvényt a 2003. évi IV. törvény (amely egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szól) módosította.
A felsorolt törvényeken kívül jelentõs szerepe van az alábbi törvényeknek:
· Az 1998. évtõl kezdõdõen az adózás rendjérõl szóló 1990. évi
XCI. törvénynek (Art.), amelynek hatályát a társadalombiztosítás területére is kiterjesztették.
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· Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvénynek1, amely a tételes hozzájárulás mellett bevezette a százalékos mértékû hozzájárulási kötelezettséget is. Ehhez a törvényhez végrehajtási kormányrendelet nem kapcsolódik.
· Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és
az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl
szóló 1997. évi LXXIV. törvénynek.2

1.2 Végrehajtási jogszabályok
A társadalombiztosítási törvények végrehajtására vonatkozó szabályok a következõ kormányrendeletekben találhatók:
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· A Tbj.-törvény végrehajtására vonatkozó szabályok a 195/1997.
(XI. 5.) kormányrendeletben. Ezt a 294/2002. (XII. 27.) kormányrendelet módosította, amely a Magyar Közlöny 2002. évi
164. számában jelent meg.
· A Tny.-törvény végrehajtására vonatkozó szabályok a 168/1997.
(X. 6.) kormányrendeletben, amelyet a 13/2003. (II. 12.) kormányrendelet módosított.
· Az Mpt.-törvény végrehajtására vonatkozó szabályok a 169–
174/1997. (X. 6.) kormányrendeletekben, amelyeket a 294/
2002. (XII. 27.) és a 298/2002. (XII. 27.) kormányrendeletek
módosítottak.
· Az Ebt.-törvény végrehajtására vonatkozó szabályok a 217/1997.
(XII. 1.) kormányrendeletben, amelyet a 295/2002. (XII. 27.) kormányrendelet módosított.

1.3 A társadalombiztosítás szabályozási rendszere
1997. évi LXXX. törvény a tb ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl (Tbj.)
·
·
·
·

1
2

biztosítottak köre
járulékok alapja és mértéke
járulékfizetés szabályai
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

A továbbiakban: Eho.
A továbbiakban: Aik.
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1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
(Ebt.)
· egészségügyi szolgáltatás
· pénzbeli ellátások:
— táppénz
— terhességi-gyermekágyi segély
— gyermekgondozási díj
· baleseti ellátások
I. Pillér
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
(Tny.)
· saját jogú nyugellátások
· hozzátartozói nyugellátások
II. Pillér
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (Mpt.)
· Egészségbiztosítás
· Nyugdíjbiztosítás

2. A társadalombiztosítás rendszere
A társadalombiztosítás a Magyar Köztársaság állampolgárait,
illetve – az 1997. évi LXXX. törvényben foglalt követelmények teljesítése esetében – a Magyar Köztársaság területén
tartózkodó más természetes személyeket felölelõ társadalmi
kockázatközösség, amelyben törvényben megállapított szabályok szerint a részvétel kötelezõ.
A kötelezõ társadalombiztosítási rendszerben a biztosítási elv,
a társadalmi szolidaritás és a tulajdonhoz fûzõdõ jogok alkotmányos keretek közötti korlátozása együttesen érvényesül.
A társadalombiztosítási ellátások igénybevételére való jogosultságot a biztosítási jogviszonyban történõ társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alapozza meg.
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A biztosítási jogviszony a személyes munkavégzéshez vagy valamilyen tevékenységi formához kötõdõen létrejövõ, „valamilyen”
munkavégzésre irányuló alapjogviszony, amely lehet
·
·
·
·
·

munkaviszony, közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati jogviszony,
gazdasági társasági tagsági viszony,
megbízási és vállalkozási jellegû jogviszony,
egyéni vállalkozói jogviszony,
szövetkezeti tagsági viszony,

és ezzel egyidejûleg, ennek következményeként kialakul – kötelezõen – a társadalombiztosítási jogviszony, azaz a biztosítás.
Az alapjogviszony megkötésével létrejött biztosítás határozza meg
a társadalombiztosítási jogokat és kötelezettségeket is.
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A magyar társadalombiztosítási rendszer jellemzõje tehát, hogy
a biztosítási jogviszony a személyes közremûködés alapján, kötelezõ jelleggel jön létre. (Akire nem terjed ki a kötelezõ biztosítás,
az megállapodást köthet a társadalombiztosítási szervvel.)
A társadalombiztosítási jogviszony szereplõi:
· a tevékenységet végzõ biztosított
· a foglalkoztató
· az igazgatási szerv
Az állam a társadalombiztosítási rendszer mûködésérõl és a nemzetgazdaság lehetõségeivel összhangban álló fejlesztésrõl az alábbiakkal gondoskodik:
· megállapítja, hogy a társadalombiztosítási rendszerben mely
ellátásokat nyújtsák
· meghatározza azon fizetési kötelezettségeket, amelyek az ellátások fedezetére a foglalkoztatókat és a biztosítottakat terhelik
· olyan szabályokat alkot meg, amelyek az ellátások igénybevételére, a hozzájárulás és a járulék közteherként való megállapítására, bevallására, befizetésére és beszedésére, valamint nyilvántartására vonatkoznak
· szabályozza az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenõrzõ rendszert
Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor
is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket meghaladják.
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Figyelem!
A Tbj.-törvény rendelkezik
ß a társadalombiztosítási ellátásra jogosultak körérõl (a kötelezõen biztosítás hatálya alá tartozó személyi körrõl),
ß a társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátásokról,
ß a társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultakról,
ß a magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokról,
ß az ellátások fedezetére fizetendõ járulékokról,
ß a társadalombiztosítási nyilvántartásokról,
ß az adatszolgáltatási kötelezettségrõl.

A járulékok bevallására és befizetésére vonatkozó szabályozás
2000. január 1-jétõl az adózás rendjérõl szóló törvényben (Art.)
található. A járulékot adónemként kezeli az APEH.
A törvény célja, hogy az egyéni felelõsség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelõen
· szabályozza
— a társadalombiztosítás keretében létrejövõ jogviszonyokat,
— a foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos kötelezettségeit,
— a biztosítottnak a társadalombiztosítás rendszerében való
részvételi kötelezettségét,
— a foglalkoztatók és a biztosítottak fizetési kötelezettségét
és ennek a közteherviselésnek megfelelõ teljesítését,
· meghatározza
— a társadalombiztosítási ellátások körét és
— a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat.

2.1 A biztosítottak köre
A társadalombiztosítási törvény alkalmazásában biztosítottnak nevezzük azt a természetes személyt, aki járulékfizetés
ellenében a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosult, illetõleg akire tevékenysége, munkavégzése alapján
a társadalombiztosítás kötelezõen kiterjed.
Kizárólag a biztosítás fennállása esetén van járulékfizetési kötelezettség, de ebbõl következõen csak az jogosult a társadalombiz-
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tosítás ellátásaira, aki biztosítottnak minõsül, azaz aki járulékfizetésre kötelezett, és utána a munkáltatója is fizeti a társadalombiztosítási járulékot.
A biztosítottak körét a Tbj.-törvény 5. §-a tartalmazza.
A biztosítottak körének, azaz a társadalombiztosítási törvény
személyi hatályának meghatározásánál a törvényi szabályozás
rendezõ elve az egységes, diszkriminatív megkülönböztetésektõl
mentes szabályozásra való törekvés volt. E személyi kör az évek
folyamán gyakran változott, annak megfelelõen, hogy az alapjogviszonyt érintõ törvények változtak-e.
Kikbõl áll az oktatás területén, az oktatási intézményekben a biztosítottak köre?
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· A közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati jogviszonyban álló
személy, tekintet nélkül arra, hogy
— teljes vagy
— részmunkaidõben történik a foglalkoztatása.
· A szövetkezet tagja – ide nem értve az iskolai szövetkezet (szövetkezeti csoport) nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját –, ha
a szövetkezet tevékenységében munkaviszony vagy vállalkozási
jellegû jogviszony keretében személyesen közremûködik. A szövetkezeti tag biztosítását a munkavégzést megalapozó jogviszonyra (munkaviszonyra vagy vállalkozási jogviszonyra) irányadó szabályok szerint kell elbírálni.
· A tanulószerzõdés alapján szakképzõ iskolai tanulmányokat
folytató tanuló.1
· A keresetpótló juttatásban, munkanélküli-járadékban: nyugdíj elõtti munkanélküli-segélyben, azaz munkanélküli-ellátásban részesülõ személy.
· A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében – bedolgozói, megbízási, felhasználási szerzõdés alapján,
egyéni vállalkozónak nem minõsülõ, vállalkozási jellegû jogviszonyban, segítõ családtagként – személyesen munkát végzõ személy, amennyiben az e tevékenységbõl származó, tárgyhavi járulékalapot képezõ jövedelme eléri a tárgyhónapot megelõzõ hónap
elsõ napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetõleg naptári napokra annak harmincadrészét.2

1
2

Tanulószerzõdés a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény szerint.
A cikk írásának befejezésekor (2003. március) 50 000 Ft a minimálbér.
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A megelõzõen leírtakon túl munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzõ személynek kell tekinteni azt is, aki
· alapítvány, társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, társasházközösség, egyesület, közterület, közhasznú
társaság, kamara, biztosítási önkormányzat, gazdálkodó szervezet – ide nem értve a gazdasági társaságok társas vállalkozónak minõsülõ üzletvezetõit, ügyvezetõit – választott tisztségviselõje, továbbá
· a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az
önkéntes kölcsönös biztosítópénztáraknak, a magánnyugdíjpénztáraknak választott tisztségviselõje, a helyi (települési) önkormányzat választott képviselõje (tisztségviselõje), társadalmi
megbízatású polgármester, amennyiben járulékalapot képezõ
jövedelemnek minõsülõ tiszteletdíja (díjazása) eléri a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér havi
összegének harminc százalékát, illetõleg naptári napokra annak harmincadrészét.
· 2003. január 1-jétõl bõvült a biztosítottak köre. Ezen idõponttól a Tbj. alapján biztosítottnak minõsül ugyanis a katonai
szolgálatot teljesítõ tartalékos katona, ami azt is jelenti, hogy
ezekre a személyekre a biztosítás és a járulékfizetési kötelezettség az általános szabályok szerint áll fenn.
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény módosítása kapcsán 2003. július 1-jétõl hatályba lépõ rendelkezések szerint új munkanélküli-ellátás,
mégpedig az álláskeresést ösztönzõ juttatás bevezetésére kerül sor. Ennek következtében bõvül a biztosítottak köre azzal
a személlyel, aki álláskeresést ösztönzõ juttatásban részesül, következésképpen az adott személy az ellátás után nyugdíjjárulék
fizetésére kötelezett.
A biztosítás – amennyiben a Tbj.-törvény eltérõen nem rendelkezik – az ennek alapját képezõ jogviszony kezdetétõl annak megszûnéséig áll fenn.

2.2 A foglalkoztató
A Tbj.-törvény II. fejezetében a fogalmak és értelmezõ rendelkezések között sorolja fel a foglalkoztatókat. Így foglalkoztatónak minõsülnek:
· az
—
—
—

alábbi szervezetek, ha biztosítottat foglalkoztatnak:
bármely jogi és természetes személy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság
egyéb szervezet
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— költségvetés alapján gazdálkodó szerv
— bármely személyi egyesülés
· a tanulószerzõdés alapján szakképzõ iskolai tanulmányokat
folytató esetén a szerzõdést kötõ gazdálkodó szervezet vagy
egyéni vállalkozó
· társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás, amely a Tbj.-törvény megfogalmazásában lehet:
— közkereseti társaság
— betéti társaság
— korlátolt felelõsségû társaság
— közhasznú társaság
— közös vállalat
— egyesülés
— szabadalmi ügyvivõi társaság
— gépjármûvezetõ-képzõ munkaközösség
— oktatási munkaközösség
— ügyvédi iroda
A társas vállalkozások közül az elsõ hat pontban felsoroltak tagjaikat nemcsak tagsági jogviszonyban foglalkoztathatják, hanem
munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban is.
A Tbj.-törvény ugyancsak foglalkoztatónak nevezi a következõ
szerveket:
· a munkanélküli-ellátásban részesülõ biztosítottnak minõsülõ
személy esetén az ellátás folyósítóját
· a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesülõ személyek esetén a segélyt, támogatást, díjat folyósító szervet
· a TÁH (Területi Államháztartási Hivatal, a TÁKISZ utódja)
számfejtési körébe tartozó munkáltató esetében a járulékfizetési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése szempontjából a TÁH-t

2.3 Társadalombiztosítási ellátások
A biztosított a társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátásokat az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás keretében veheti igénybe.
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Egészségbiztosítási ellátások
természetbeni
ellátások

pénzbeli ellátások

baleseti ellátások

egészségügyi
szolgáltatás

táppénz

baleseti egészségügyi szolgáltatás

–

terhességi-gyermekágyi segély

baleseti táppénz

–

gyermekgondozási
díj

baleseti járadék

Nyugdíjbiztosítási ellátások
társadalombiztosítási
saját jogú nyugellátás

hozzátartozói nyugellátás

öregségi nyugdíj

özvegyi nyugdíj

rokkantsági nyugdíj

árvaellátás

baleseti rokkantsági nyugdíj

szülõi nyugdíj

–

baleseti hozzátartozói
nyugellátás

2.4 Magánnyugdíj keretében járó szolgáltatások
A magánnyugdíj keretében a biztosított és a kedvezményezett
· nyugdíjjárulékra vagy
· egyösszegû szolgáltatásra
szerezhet jogosultságot a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben meghatározott
feltételek szerint.
A biztosítottak mindaddig jogosultak a társadalombiztosítási ellátásokra, amíg a biztosítás alapját képezõ jogviszony fennáll,
azaz annak kezdetétõl a megszûnéséig, ha a jogszabály másként
nem rendelkezik.

2.5 Az ellátások fedezete
A társadalombiztosítási ellátások (kiadások) fedezetére a foglalkoztatónak és a biztosítottnak járulékot kell fizetnie, a biztosítottak és a hozzátartozóik pedig ennek fejében társadalombiztosítási ellátásokra szerezhetnek (szereznek) jogosultságot.
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A Tbj. 18. és 19. §-a tartalmazza a társadalombiztosítási ellátások fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségeket és azok mértékét. Így:
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· a biztosított egészségbiztosítási (3%) és nyugdíjjárulékot (8%),
magánnyugdíjpénztár tagja nyugdíjjárulékot (2%) és tagdíjat
(6%), együttesen 11% egyéni járulékot,
· a foglalkoztató egészségbiztosítási (11%) és nyugdíjbiztosítási
járulékot (18%), együttesen társadalombiztosítási járulékot
(29%),
· a kiegészítõ tevékenységet folytatónak minõsülõ egyéni vállalkozó, illetõleg társas vállalkozó után a társas vállalkozás baleseti járulékot (5%),
· az 1998. évi LXVI. törvény alapján a foglalkoztató, egyes esetekben a magánszemély egészségügyi hozzájárulást (százalékos és tételes lehet),
· a Tbj. 39. §-ának (2) bekezdésében említett személy egészségbiztosítási járulékot fizet (11%).
A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hozzájárul.
A járulékokat a járulékalapot képezõ jövedelem kifizetésekor
irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni.
Év

Társadalombiztosítási járulék
nyugdíjbiztosítási járulék

egészségbiztosítási járulék

18%

11%

2003

Egyéni járulék
Év
2003

egészségbiztosítási
járulék
3%

nyugdíjjárulék
mnyp. nem tag

mnyp. tag

8,5%

1,5%

magán-nyugdíjpénztári tagdíj
7%

A foglalkoztatók a foglalkoztatottjaik (biztosítottak) járulékalapot
képezõ jövedelmei után fizetendõ nyugdíjbiztosítási járulékot
a Nyugdíjbiztosítási Alapba fizetik.
Mi a társadalombiztosítási járulék alapja?
A Tbj.-törvény 20. §-a szerint társadalombiztosításijárulékköteles a foglalkoztató által a foglalkoztatott biztosított részére
a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem.
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Lényeges szabály, hogy csak a biztosítási jogviszony alapján adott adóköteles jövedelem esik járulékfizetési kötelezettség alá.
Ha például a dolgozó a munkáltatónak (foglalkoztatónak) bérbe
ad egy garázst, akkor õ ugyan biztosított a munkahelyén, a kapott bérleti díj is adóköteles jövedelem, csak éppen nem a munkaszerzõdésbõl származik, hanem bérleti szerzõdésbõl. Társadalombiztosítási járulékot tehát nem kell a bérleti díj után fizetni.
A társadalombiztosítási járulékot a biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszony megszûnését követõen kifizetett (elszámolt), járulékalapot képezõ jövedelem után is meg kell fizetni.
Mi a járulékalapot képezõ jövedelem?

Figyelem!
A járulékalapot képezõ jövedelem a Tbj.-törvény 4. § k) pontja
szerint:
ß az szja-törvény szerinti, az összevont adóalapba tartozó,
az önálló és nem önálló tevékenységbõl származó bevételnek az a része, amelyet az adóelõleg-számításnál jövedelemként kell figyelembe venni
ß az szja-törvényben szabályozott, kis összegû kifizetésbõl
származó jövedelem
ß az szja-törvény 69. §-a szerinti természetbeni juttatás
adóalapként meghatározott értéke, kivéve az (5) bekezdésének b) pontjában szereplõ ajándékot, valamint a reprezentáció címén adott terméket és nyújtott szolgáltatást
ß a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére
levont (befizetett) tagdíj
ß a tanulószerzõdésben meghatározott díj
ß a hivatásos nevelõszülõi díj

Mivel a három utolsó jogcím nem szerepel az adóelõleg alapjában,
ezért a járulékalap meghatározásánál nevesíteni kellett. (A tanulószerzõdésnél ez csak a díj kötelezõ mértékére vonatkozik.)
2001. január 1-jétõl a Tbj.-törvény 4. § k) pontjának 2. alpontja
kibõvült a „szerzõdésben meghatározott díj” szöveggel. Így járulékalapot a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végzõk, valamint a tisztségviselõk esetében is meg lehet állapítani.
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Mely kifizetések járulékmentesek?
A Tbj. 21. §-a tartalmaz néhány kivételt, amely után 2003-ban
sem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni. Sem társadalombiztosítási, sem nyugdíjjárulékot, sem egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetni a következõk után:

D
1.1
14

· A foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelõ összege (például táppénz, családi pótlék).
· Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba a tag javára havonta fizetett tagdíj összegének mentességére vonatkozó szabály 2001. január 1-jétõl változott. A Tbj.-törvény szerint az szja-törvény 7. §
(2) bekezdésének a) pontja szerint tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett foglalkoztató által fizetett tagdíj
összegének csak az a része járulékmentes, amely havonta nem
haladja meg a tárgyhónap elsõ napján érvényes minimálbér
összegét. [Havonta fizetett tagdíjnak minõsül az szja-törvény 7. §
(2) bekezdésének c) pontja szerint tagdíjként jóváírt összeg is.]
Az szja-törvény e szövegében csak munkáltató szerepel, tehát
a járulékmentesség is csak a munkaviszonyban lévõ pénztártagokra vonatkozik. 2003-ban tehát a fõfoglalkozású jogviszonyban álló dolgozó munkáltatója 50 000 Ft havi tagdíjat fizethet járulékmentesen. A hozzájárulás több hónapra elõre
egy összegben átutalható, de a munkáltatónak dátum szerint
rendelkeznie kell a pénztár felé, hogy az egyes hónapokban milyen összegû tagdíjat kell jóváírnia. Csak ebben az esetben lehet adó- és járulékmentesen a minimálbér feletti hozzájárulást
egy összegben átutalni.
· A felsõoktatási törvényben felsorolt felsõoktatási intézményben hitelesített, iskolai rendszerû elsõ alapképzésben részt
vevõ nappali tagozatos hallgatónál a képesítési követelményekben meghatározott képzési idõ alatt végzett munkájáért
az említett intézménytõl kapott díj – de legfeljebb a nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatási normatíva adott évi központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott összegének kétszerese –, feltéve, hogy a munkavégzés az errõl szóló
kormányrendelet szerinti munkalehetõség keretében történik,
és hogy a díjazás alapjául szolgáló munkavégzés abban az intézményben történik, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll. A feltételeket a 144/1996. (IX. 17.) kormányrendelet
tartalmazza.
· A szerzõi jogvédelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzõk oltalma, mintaoltalom alatt álló
mû, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerzõdés alapján a va-
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gyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának
ellenértékeként kifizetett díj.
Mint már említettük, azok után az elszámolt vagy kifizetett
összegek után, amelyekbõl adóelõleget nem kell levonni, járulékot sem kell fizetni, hacsak a jogalkotó közvetlenül be
nem vonta a járulék alapjába.
Az adózás alá nem esõ juttatások:
· adómentes juttatások (például az szja-törvény 1. melléklet
8.17. pontjában havi 2000 Ft-ig az étkezési utalvány)
· olyan egyébként adóköteles jövedelmek, amelyek után a számított adót nem kell megfizetni (például a gyermekgondozási
segély)
· olyan juttatás, amelyet az szja-törvény 7. §-a szerint a jövedelem számításánál nem kell figyelembe venni (nem bevétel, például a munkáltató által a magánnyugdíjpénztárba befizetett
tagdíj-kiegészítés).
Az ilyen kifizetések tehát a Tbj.-törvény külön felsorolása nélkül
sem járulékkötelesek.
Általában milyen járulékköteles jövedelmek (juttatások) fordulhatnak elõ a társadalombiztosítási járulék alapjaként?
A módosított törvény nem tartalmaz felsorolást arról, hogy milyen jogcímen szerzett jövedelmet kell figyelembe venni a tbjárulék alapjánál. Az elbírálásnál abból kell kiindulni, hogy csak
a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett összegek képezhetik a járulék alapját. A következõ szempont az, hogy csak
olyan jövedelem jöhet szóba, amelybõl személyi jövedelemadóelõleget kell levonni.
A továbbiakban nézzük – a teljesség igénye nélkül –, hogy a munkaviszonyban lévõ biztosítottaknál milyen adóköteles kifizetések
fordulhatnak elõ:
· a munkabér
· a munkadíj (idõbér, teljesítménybér, havidíj, túlmunkadíj, bérpótlék, bérkiegészítés, ügyeleti díj, helyettesítési díj)
· az illetmény és ilyen jellegû egyéb kifizetés (juttatás), ideértve
a végkielégítés összegét, a természetbeni munkabért, juttatást, és ezek pénzbeli megváltását (értékét) is
· a prémium
· a jutalék
· a jutalom
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·
·
·
·
·
·
·

a tizenharmadik havi illetmény
a jubileumi jutalom
a hûségjutalom
az év végi részesedés
az eredménytõl függõ részesedés
a betegszabadság idejére járó összeg
a szabadság idejére járó távolléti díj
a szabadságmegváltás címen adott díjazás
a költségtérítés adóelõleg-köteles része (például saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használatáért kapott költségtérítés adóköteles része)
a munkáltató által viselt, a biztosított (kedvezményezett) javára kötött szja-köteles biztosítás díja
a devizában fizetett napidíj, valamint a tartós külföldi kiküldetésben lévõk devizaellátmányának az adóelõleg alapját képezõ
része (ha nem minõsül egyéb jövedelemnek)
a szerszámhasználatért fizetett összeg
a különélési díj
az albérleti hozzájárulás
a ruhapénz
az adóköteles segély összege
az újítási díj
a találmányi díj

A munkavállalók, a biztosítottak egyéni járulékfizetési
kötelezettsége
Az egyéni járulék egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból áll.
Mi az egyéni járulék alapja?
Az egyéni járulék alapja azonos a foglalkoztató (a munkáltató) által fizetett társadalombiztosítási járulék alapjával az alábbi eltérésekkel:
Az adóköteles természetbeni juttatások után csak társadalombiztosítási járulékot kell fizetni, ami a foglalkoztatót terheli. Így az
szja-törvény 69. §-ában szereplõ juttatások után a biztosítottnak
nincs járulékfizetési kötelezettsége.
A másik lényeges eltérés, hogy a társadalombiztosítási járuléknak nincs felsõ határa, de az egyéni járulékon belül a nyugdíjjáruléknak van.
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A biztosított egészségbiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége
Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felsõ határa.
Továbbra is érvényben van az a szabály, hogy ha a biztosított
több biztosítási jogviszonyban áll, és egyik jogviszonyában
a foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, akkor a további jogviszonyokból származó járulékalapot képezõ jövedelme után
már nem kell egészségbiztosítási járulékot fizetnie.
Abban az esetben azonban, ha a foglalkoztatás egyik jogviszonyban sem éri el a heti 36 órát, akkor mindenhol köteles a biztosított a teljes járulékalapul szolgáló jövedelme után a 3%-os egészségbiztosítási járulékot fizetni.

Figyelem!
A foglalkoztatott 2003. január 1-jétõl nem fizet egészségbiztosítási járulékot
ß
ß
ß
ß
ß
ß

a jubileumi jutalom,
a végkielégítés,
az újrakezdési támogatás,
a titoktartási (hallgatási díj),
a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás és
a határozott idõtartamú jogviszony megszüntetése esetén
a munka törvénykönyve 88. § (2) bekezdése alapján kifizetett összeg után.

A biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsége
A nyugdíjjárulékot (és magánpénztári tagdíjat) csak a járulékfizetési felsõ határig kell megfizetni.
A Tbj.-törvény 24. §-a szerint a járulékfizetés felsõ határának
naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény állapítja meg.
A felsõ határ a 2003. évben napi 10 700 Ft, éves szinten 3 905 500 Ft.
Ha a biztosított egyidejûleg több biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyban áll, minden jogviszonyban mindaddig köteles nyugdíjjárulékot fizetni, amíg a foglalkoztatók elõtt nem igazolja, hogy
a naptári éven belül együttesen már megfizette a nyugdíjjárulékot
a felsõ határig.
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Amennyiben nyugdíjjárulék-túlfizetés keletkezik, azt a foglalkoztató köteles az igazolások benyújtását követõ 15 napon belül
a biztosítottnak visszafizetni. A túlfizetés rendezéséhez nincs
szükség önellenõrzésre, azt a foglalkoztató a tárgyhavi elszámolásnál rendezheti. A foglalkoztató köteles igazolást kiadni a biztosított részére, amely tartalmazza a túlvonás miatt visszafizetett
nyugdíjjárulék és tagdíj összegét.
Lehetõség van továbbra is arra, hogy a túlfizetést a biztosított
a személyi jövedelemadó-bevallásán igényelje vissza.
A járulékfizetési felsõ határt évente január 1-jétõl – év közben
kezdõdõ jogviszony esetén a kezdet napjától – az adott év december 31. napjáig kell számítani. Év közben megszûnõ jogviszony
esetén a felsõ határt az utolsó biztosításban töltött nappal bezárólag kell számítani.

D
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A járulékot az éves összeghatár eléréséig kell levonni. Az évi
összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat az
idõtartamokat, amelyre a foglalkoztatott személynek járulékalapul szolgáló jövedelme nem volt.
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Ilyen nem díjazott idõ, amikor a foglalkoztatott
·
·
·
·
·

táppénzben,
baleseti táppénzben,
terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben

részesül,
·
·
·
·

katonai (polgári) szolgálatot teljesít,
fizetés nélküli szabadságon van,
fogvatartott,
munkavégzési kötelezettsége szünetel, és díjazásban nem részesül.

A magánnyugdíjpénztár tagjának tagdíja
A Tbj.-törvény 4. §-a magánnyugdíjpénztár tagjainak két csoportját különbözteti meg:
· a tagságra kötelezett (pályakezdõ), és
· a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személyt.
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Tagságra kötelezett pályakezdõ:
· Az a természetes személy, aki elsõ ízben 1998. július 1-je és
2001. december 31. között hatályos rendelkezések értelmében
tagságra kötelezett pályakezdõnek minõsült.
· Az a természetes személy, aki elsõ ízben 2002. december 31-ét
követõen létesít az 5. §-ban meghatározott jogviszonyt, és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az alapés középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsõoktatási intézményben nappali rendszerû képzés keretében tanulmányokat
folytató tanuló, hallgató a tanulói, hallgatói jogviszonyát követõen elsõ ízben létesített biztosítási jogviszonya tekintetében
minõsül pályakezdõnek.
· Az a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ természetes személy, aki tankötelezettsége megszûnését követõen az 5. § szerinti biztosítási jogviszony hiányában 2002. december 31-e után elsõ ízben a 34. § (1) bekezdése szerinti
megállapodás megkötésével szerez társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultságot, és a megállapodás megkötése idõpontjában még nem töltötte be a 42. életévét.
Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: az a természetes személy, aki
· 1998. június 30-át megelõzõen vált az 5. § szerint biztosítottá,
továbbá nyugellátásra jogosító idõ szerzésére e törvény szerint
megállapodást kötött,
· 2003. január 1-jén még nem töltötte be 30. életévét,
· pénztártagsági jogviszonyát a Tny. szerinti rokkantsági nyugellátása miatt önkéntes döntéssel megszüntette, ha rokkantsági
nyugellátásra jogosultsága állapotjavulása miatt megszûnik.
Annak a biztosítottnak, aki magánnyugdíjpénztár tagja, a 2003. évben a 11,5%-os egyéni járulékából a nyugdíjjárulék rész megoszlik,
1,5% nyugdíjjárulékra és 7% tagdíjra. A foglalkoztató csak az
1,5%-nak megfelelõ összeget fizeti be a Nyugdíjbiztosítási Alapba,
a tagdíjat pedig az illetékes magánnyugdíjpénztár részére utalja át.
A tagdíj alapja is a járulékköteles jövedelem összege. A tagdíjat
a tag kiegészítheti a járulékalap 10%-áig. A munkáltató is kiegészítheti a munkavállaló tagdíját. Ez utóbbi esetben nem keletkezik
a munkavállalónak ez után az összeg után szja- és járulékkötelezettsége, mert az szja-törvény szerint ezt az összeget a jövedelem
számításánál nem kell figyelembe venni.
Adó- és járulékmentesen csak a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett munkáltató egészítheti ki a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat.
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2.6 Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra
Megállapodások részben nyugellátással, részben egészségügyi
szolgáltatással összefüggésben köthetõk.
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ, nagykorú személy, aki
·
·
·
·

nem saját jogú nyugdíjas és
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetõleg
akire a Tbj. 11. §-a szerint a biztosítás nem terjed ki, valamint
akinek a biztosítása a Tbj. 8. §-a alapján szünetel,

megállapodást köthet nyugellátásra jogosító szolgálati idõ és
nyugdíjalapot képezõ jövedelem szerzése céljából, nyugdíjbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett.
Megállapodás köthetõ
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· fizetés nélküli szabadság,
· a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje – ha munkabér (illetmény), távolléti díj, táppénz kifizetése nem történt –,
· az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivõ kamarai tagsága szüneteltetésének
idõtartamára.
A járulékfizetés alapja a megállapodást kötõ által meghatározott jövedelem, ami nem lehet kevesebb a megkötés
napján érvényes minimálbér összegénél, és nem lehet több
a járulékfizetési felsõ határ naptári hónapra számított
összegénél.
Amennyiben a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a járulékokat
a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg
alapján megfizetni.
A járulék mértéke a minimálbér százalékában
Év
2003

Év
2003

Magánnyugdíjpénztár tagja esetén
nyugdíjbiztosítási

nyugdíjjárulék

összes

18

1,5

19,5

Nem pénztártag esetén
nyugdíjbiztosítási

nyugdíjjárulék

összes

18

8,5

26,5
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A megállapodás szolgálati idõre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthetõ meg.
A 11%-os egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személy
az egészségbiztosítási ellátások megszerzése végett 14%-os mértékû egészségbiztosítási járulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.
A járulékfizetés alapja az elõzõ pontban szereplõ járulékalap.1
Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megkötését
követõ hónap elsõ napjától kezdõdõ hatállyal, az elsõ hónapra
esedékes járulék egyidejû befizetése mellett köthetõ. Ezt követõen a járulékot havonta elõre, a tárgyhónapot közvetlenül megelõzõ hónap 12. napjáig kell megfizetni.
A befizetés elmulasztása a megállapodás megszûnését vonja maga
után. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszûnésének napjáig áll fenn.
Nem kell megfizetni a járulékot arra az idõtartamra, amely alatt
a megállapodást kötõ személy
·
·
·
·
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táppénzben,
baleseti táppénzben,
terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban

részesül.
Szolgálati idõ szerzése érdekében megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki a felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
folytatott tanulmányoknak a Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehetõ
idejét (ideértve a doktoranduszképzést is) kívánja szolgálati idõként
elismertetni.
Ugyancsak szolgálati idõ szerzése érdekében köthetõ megállapodás
· a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz elõírt 20 év
szolgálati idõ, illetõleg az igénylõre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén az
öregségi résznyugdíjhoz elõírt 15 év szolgálati idõ elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetõleg
· öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó
szolgálati idõ, legfeljebb azonban öt naptári év megszerzésére.

1
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Tbj.-törvény 34. § (3) bekezdés
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A fizetési kötelezettség alapja e két utóbbi esetben a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér, mértéke pedig megegyezik a fenti táblázatban foglalt mértékkel.
A megállapodás alapján fizetendõ nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék alapja mindkét esetben
· a szolgálati idõként elismerhetõ idõszak naptári napjainak és
· a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének a szorzata.
Ha a felsõfokú oktatási intézmény hallgatója megállapodását
a minimálbér alapján kötötte, és a minimálbér változik, a fizetendõ járulékokat a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.
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Az öregségi teljes nyugdíjra, valamint az öregségi résznyugdíjra
való jogosultsághoz szükséges 20, illetve 15 évbõl hiányzó szolgálati idõ megszerzésére kötött megállapodás esetén a megállapodás
megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott elsõfokú
határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idõ lejártáig kezdeményezhetõ. Ebben az esetben a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követõ 30 napon belül egy
összegben kell megfizetni. A járulékfizetés határideje indokolt
esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
Szolgálati idõ szerzése érdekében megállapodás köthetõ a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély
összege alapján a 8,5%-os, magán-nyugdíjpénztári tag esetén
1,5%-os mértékû nyugdíjjárulék megfizetésével
· az 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével megegyezõ
otthoni gondozás idejére, valamint
· arra az idõtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvény alapján a gyermekgondozási segély nem jár.
Az elsõ esetben a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek alapján, a megállapodás megkötését követõ 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.
A második szerint megkötött megállapodás esetén, ha változik
a gyermekgondozási segély összege vagy a nyugdíjbiztosítási és
nyugdíjjárulék mértéke, a járulékokat a változást követõ hónap
12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.1
A Tbj. 11. §-a hatálya alá tartozó személy, a külön törvény alapján letelepedési-tartózkodási engedéllyel rendelkezõ külföldi ál1

Tbj. 34. § (8)–(9) bekezdés
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lampolgár, továbbá a devizakülföldinek minõsülõ magyar állampolgár megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élõ
gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.
A megállapodás alapján fizetendõ járulék havi összege a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 75%-a, ha nagykorú állampolgár javára kötik, és 30%-a, ha 18 évesnél fiatalabb
gyermek javára kötik a megállapodást.1
A Magyar Köztársaság területén oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
(OEP) a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér
30%-ának megfelelõ havi összegû egészségbiztosítási járulék fizetésének vállalásával megállapodást köthet.2

3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)
Az Országgyûlés megalkotta az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében
az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényt.3
E törvény alapján – a külön törvényben – meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az Eht.-ben meghatározott egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. A fizetési kötelezettséget az Eht. kiterjeszti
olyan jövedelmekre, amelyeken nincs társadalombiztosítási teher.
Az egészségügyi hozzájárulás 1999. január 1-jétõl százalékosan és
tételesen meghatározott adó jellegû fizetési kötelezettség.
A százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) szerinti munkáltatót, illetõleg kifizetõt terheli az általa az szja-törvény (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) szerint belföldi
illetékességû magánszemélynek juttatott, EHO-alapot képezõ jövedelem után. Abban az esetben, ha az egyébként EHO alapját
képezõ jövedelem nem munkáltatótól, kifizetõtõl származik, vagy
a kifizetõt e jövedelem után nem terheli jövedelemadó- (adóelõleg-) megállapítási kötelezettség, akkor az EHO-t a jövedelmet
szerzõ magánszemély állapítja meg, vallja be, és fizeti meg.

1
2
3

Tbj. 34. § (10)–(11) bekezdés
Tbj. 34. § (12) bekezdés
A továbbiakban: Eht.
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Például ha a magánszemély igazolja, hogy õstermelõ vagy egyéni vállalkozó, akkor az e tevékenységét igénybe vevõ kifizetõt nem terheli
EHO, ezt a magánszemélynek kötelessége bevallani és befizetni.
A százalékos mértékû EHO az alapját képezõ jövedelem
11%-a. Alapja az olyan adóelõleg-fizetési kötelezettséggel
terhelt jövedelem, amely után a társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni.
Ezen túl az EHO alapját képezi még:
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· a társadalombiztosítási járulék alapját nem képezõ természetbeni juttatások, különösen az szja-törvény 69. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti ajándék, reprezentáció címen adott
termék és nyújtott szolgáltatás
· a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke,
azonban az szja-törvény 69. §-a (7) bekezdésének rendelkezései szerint számított összeg után az egészségügyi hozzájárulást
nem kell megfizetni
· kamatkedvezménybõl származó jövedelmek
· egyösszegû járadékmegváltások
· kis összegû kifizetések, ha azokat nem biztosított kapja, vagy
nem minõsül alkalmi munkavállalónak
Mentes a százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetése alól
az a jövedelem, természetbeni juttatás, amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel a társadalombiztosítási szabályok szerint járulékfizetési kötelezettség keletkezik.
E rendelkezés alkalmazásában a biztosítási jogviszony alapján
fennálló járulékfizetéssel azonos elbírálás alá esik a baleseti járulék fizetésére fennálló kötelezettség is.
Abban az esetben, ha a kifizetés a magánszemély önálló tevékenységére tekintettel vagy költségtérítés címén történik, és a magánszemély bármely bevételébõl az adóelõleg megállapításánál a magánszemély nyilatkozata alapján figyelembe vett költség nagyobb,
mint az adóbevallásban elszámolt tényleges, igazolt költség, akkor
a különbözet után a magánszemély köteles a 11%-os mértékû
EHO-t megfizetni. Ha a költségkülönbözet nem haladja meg az
adóelõleg(ek) megállapításánál figyelembe vett költség 5%-át, akkor nem kell a 11%-os mértékû EHO-t megfizetni.
Az Eht. alkalmazását nézve a biztosítás és a járulékalapul szolgáló jövedelem egymástól nem választható el.
Például a kifizetõ egy belföldi illetékességû személynek megbízási jogviszonya alapján a minimálbér 30%-ánál nagyobb összegû juttatást adott,
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amely az szja-törvény szerint az összevont adóalapba tartozik, és adóelõleget kellett utána megállapítani. Ekkor a kifizetõnek nem kell EHO-t
fizetnie, mert a juttatás a társadalombiztosítási járulék alapját képezi.
Viszont ha a kifizetett juttatás az adott hónapban vagy arányos idõszakra kevesebb volt, mint a minimálbér 30%-a, akkor nem lehet biztosítást
megállapítani (nem jött létre biztosításra kötelezett jogviszony), s így
a jövedelem után társadalombiztosítási járulékot fizetni nem kell, de
a 11%-os mértékû EHO-fizetési kötelezettség fennáll.

További, de a 11%-tól eltérõen meghatározott EHO-fizetési
kötelezettség:
· magánhasználatra adott cégautó adójának 25%-a
· az átalányadózást választó mezõgazdasági kistermelõk által fizetendõ átalányadó-elõleg 25%-a
· a tételes költségelszámolást választó, egyszerûsített bevallási
nyilatkozatot benyújtó õstermelõ bevétele 5%-ának a 15%-a
· fizetõvendéglátással foglalkozó magánszemély által fizetendõ
tételes átalányadó 20%-a, ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minõsül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak
Nem kell 11%-os mértékû EHO-t fizetni a következõ jogcímeken keletkezõ jövedelmek után:
· táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermeknevelési támogatás
· az adóterhet nem viselõ járandóság, a magánnyugdíjpénztár és
az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által szolgáltatásként
kifizetett összeg, a kedvezményezett részére a pénztártag felhalmozási idõszakban bekövetkezett halála esetén az egyösszegû kifizetés, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszûnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári
kifizetés, valamint a volt pénztártagnak a társadalombiztosítási nyugdíj rendszerébe történõ visszalépése miatt visszafizetett
magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés
· a kifizetõ által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetõt terhelõ összege
· az szja-törvény 7. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
kifizetõ által az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba a tag javára havonta fizetett tagdíj összegének az a része, amely havonta
nem haladja meg a tárgyhónap elsõ napján érvényes minimálbér
összegét, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által
a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány
· a felsõoktatási intézmény által – az iskolai rendszerû elsõ alapképzésben részt vevõ nappali tagozatos hallgatójának az elõírt
képzési idõ alatt végzett munkájáért – kifizetett díj, de legfel-
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jebb a nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatási normatíva
adott évi meghatározott összegének kétszerese, feltéve, hogy
a munkavégzés az errõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint történt
A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának idõtartama alatt 2003. január 1-jétõl havi 3450 Ft (naptári naponként 115 Ft).
Ha a hozzájárulás-fizetési kötelezettség alapjául szolgáló jogviszony nem áll fenn a hónap teljes idõtartama alatt, akkor a hozzájárulást naptári napokra kell megfizetni.
A munkáltatót, a kifizetõt az alább felsorolt jogviszonyok
esetén terheli a tételes EHO-megfizetési kötelezettség:
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· munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, bírósági, ügyészségi, szolgálati jogviszony, valamint a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományának szolgálati jogviszonya, a fegyveres erõk szerzõdéses állományának jogviszonya
· tagi jogviszony (kivéve az iskolai szövetkezetnek, szövetkezeti
csoportnak a nappali tagozatos tanulóval, hallgatóval fennálló
jogviszonyát), ha ennek alapján a tag a kifizetõ tevékenységében személyesen közremûködik (idetartoznak a gazdasági társaságban személyesen közremûködõ nyugdíjas és nem nyugdíjas tagok is)
· bedolgozói, megbízási, vállalkozási jellegû, illetõleg felhasználási szerzõdésen alapuló, valamint a segítõ családtagi jogviszony, ha a természetes személy e jogviszonyából származó jövedelme eléri a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján
érvényes minimálbér havi összegének 30%-át, illetõleg naptári
napokra számítva annak harmincadrészét
· választott tisztségviselõi jogviszony (ideértve a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselõt is), ha a választott tisztségviselõ e tevékenységébõl származó jövedelme
eléri a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér havi összegének 30%-át, illetõleg naptári napokra
számítva annak harmincadrészét
(Az utolsó két bekezdés említett jogviszonyaiban, amennyiben
a jövedelem eléri a minimálbér havi összegének 30%-át, tételes
egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ha a jövedelem a minimálbér 30%-át nem éri el, akkor a tételes EHO-fizetési kötelezettség nem áll fenn, helyette 11%-os mértékû EHO fizetendõ.
Ha ugyanis a jövedelem a minimálbér 30%-át nem éri el a szóban forgó jogviszonyokban, nem lehet a Tbj. alapján biztosítást

Iskolavezetés 2003. május

Társadalombiztosítás

megállapítani, így a jövedelem után nem kell 31%-os társadalombiztosítási járulékot fizetni, csak a százalékos EHO-t.)
· a munkanélküli-járadék, illetve a keresetpótló vagy álláskeresést ösztönzõ juttatás folyósítása
· a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósítása
(a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósítása
alapján a tételes EHO-t a települési önkormányzat fizeti meg)
alapján kell megfizetni.
Tételes EHO-t kell fizetni az után a középfokú nevelési-oktatási
vagy felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató tanuló, hallgató után, aki nemzetközi szerzõdés vagy az
Oktatási Minisztérium által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyt. (Az EHO-t az Oktatási Minisztérium fizeti meg.)
Az szja-törvény szerinti egyéni vállalkozót csak abban az esetben terheli a tételes EHO, ha nem áll egyéb jogviszonyban.
A társadalombiztosítási szempontból kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozóra nem terjed ki a havi tételes EHO fizetésének
kötelezettsége. Amennyiben egy társas vállalkozás (gazdasági társaság) tevékenységében a kiegészítõ tevékenységet folytató (nyugdíjas)
tag személyében közremûködik, õutána már a társas vállalkozás fizeti az EHO-t.
A nyugdíjas foglalkoztatása esetén is tételes EHO-t kell fizetni.
Nem kell megfizetni a tételes EHO-t:
· a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az ápolási díj, a gyermeknevelési
támogatás folyósítása alatt (kivéve, ha a folyósításban részesülõ az ellátás folyósítása alatt munkát végez)
· a keresõképtelenség (ide nem értve a betegszabadságot), a fizetés nélküli szabadság, az igazolatlan távollét idõtartama, valamint a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli
mentesítés idõtartama alatt, kivéve, ha a mentesítés idejére
munkabér- (illetmény-) vagy távollétidíj-fizetés történt
· a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása, a 10 évesnél fiatalabb, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek gondozása, valamint a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni
ápolása miatt engedélyezett fizetés nélküli szabadság alatt
· sorkatonai (polgári) szolgálat teljesítése alatt
· a fogvatartás idõtartama alatt
· annak az egyéni vállalkozónak, aki vállalkozói tevékenységét
saját jogú nyugdíjasként vagy a reá irányadó öregséginyug-
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díj-korhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülõ személyként folytatja
A tételes EHO megfizetése egyidejûleg fennálló több jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy után változatlanul csak
egy jogviszonyban kötelezõ. Hogy hol, annak eldöntése az alábbi
sorrendben történik:
1. ahol legalább a heti 36 órás munkaideje van
2. ha egyikben sem éri el, akkor ott, ahol többet dolgozik
3. ha egyforma a munkaidõ, akkor ott, ahol magasabb bért kap
4. ha a bér is egyforma, akkor ott, amelyikben elõbb kezdõdött
a jogviszony
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Az EHO megfizetésére kötelezett kifizetõ a természetes személynek
errõl – kérelmére – igazolást ad. Az igazolásnak tartalmaznia kell
a kiállító és a természetes személy megnevezését, adóazonosító jelét,
valamint a kiállító nyilatkozatát arról, hogy a hozzájárulást megfizeti.
Az igazolás alapján a természetes személlyel meghatározott jogviszonyban álló más kifizetõ mentesül az EHO megfizetése alól.
A természetes személy köteles a kifizetõt tájékoztatni arról, ha az
igazolást kiállító kifizetõvel a hozzájárulás-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonya megszûnt. Ha ezt a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, akkor a meg nem fizetett hozzájárulást õ,
a természetes személy fizeti meg a személyi jövedelemadó-bevallás részeként.
Példák az EHO-fizetési kötelezettségre
a) Nyugdíjas heti 36 órás foglalkoztatottsága mellett folyamatos megbízási szerzõdéssel dolgozik bruttó 15 000 Ft juttatás ellenében. A heti
36 órás foglalkoztatásában a munkáltatója fizet utána tételes EHO-t,
azaz havi 3450 Ft-ot.
A megbízási jogviszonyában nyilatkoznia kell, van-e költségelszámolásra lehetõsége. Ha nem nyilatkozik, akkor a 15 000 Ft 90%-a képezi az
adóalapot. A kapott 13 500 Ft után a kifizetõ nem fizet társadalombiztosítási járulékot, mert a kifizetett összeg kisebb a minimálbér 30%-ánál,
így csak a százalékos EHO-t kell fizetnie.
Ha nyilatkozik, hogy például 50%-os költségelszámolása van, akkor a kifizetõ 7500 Ft-ot tekint szja-alapnak és járulékalapnak. Mivel ez az összeg
nem éri el a minimálbér 30%-át, ezért a 7500 Ft nem járulékköteles, nem
kell utána 29% tb-járulékot fizetni, de a százalékos (11%) EHO-t igen.
b) Választott tisztségviselõ folyamatos megbízási szerzõdéssel látja el
a feladatát. Nincs lehetõsége költségelszámolásra. A kifizetõtõl kap például havi bruttó 15 000 Ft-ot. Ez az összeg az adóalap, és egyben járulékköteles; fizetnek utána 29% tb-járulékot, de a kifizetõnek nem kell
11%-os EHO-t fizetni.
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Ki kapja?
A tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermekeket és az őket nevelő szülőket
megillető kedvezmények

Horváth Erzsébet

A megváltozott, új családtámogatási rendszerben változatlanul
méltányosan rendelkeznek a beteg, súlyos testi és értelmi fogyatékos gyermekek családon belüli nevelésének támogatásáról. A
továbbiakban a szóban forgó gyermekek szüleit megillető, az
általánostól eltérő támogatási mértékekkel, módokkal foglalkozunk.
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Figyelem!
Tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos
➟ az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, testi vagy értelmi
fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre,
gondozásra szorul, illetve
➟ az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik – továbbtanulás esetén a huszadik – életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag egy évig
fennáll.
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A tartós betegséget és fogyatékosságot a jogszabályban foglaltak
szerint kell megállapítani.1

2
1. Családi pótlék
1.1 Családi pótlékra való jogosultság
1996. április 1-jétől a családi pótlékra való jogosultság a szülők
jövedelmi helyzetétől függ.
Az általános szabálytól eltérően 1996. áprilisától továbbra
is alanyi jogon, jövedelemtől függetlenül, emelt összegben
jár a családi pótlék a tartósan beteg, testi vagy értelmi
fogyatékos gyermeket nevelő szülőnek, valamint a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetek (GYIVI) által nevelőszülőkhöz kihelyezett, állami gondoskodás alatt álló intézeti vagy
állami nevelt, illetőleg ideiglenes hatállyal beutalt gyermekeket nevelő szülőnek.
A módosított családi pótlékról szóló törvény új eleme, hogy a
személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermek után a családi pótlék az intézmény vezetőjét illeti meg,
aki azt köteles az intézmény költségvetésétől elkülönítve kezelni,

1

Lásd a 17/1990. (V. 8.) SZEM-rendeletet.
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és biztosítani az érintett gyermek javára szóló személyes
felhasználást.
Személyre szóló felhasználásnak minősül
• a térítési díj,
• a zsebpénz biztosítása, valamint
• egyéb személyes szükséglet kielégítése.
Abban az esetben, ha a szülő az intézményben gondozott beteg
gyermekét összefüggően 30 napot meghaladó időre a saját háztartásában gondozza, az intézmény vezetője a családi pótlék
időarányos részét a szülőnek készpénzben kifizeti.
A szülő háztartásában élő tartósan beteg, testi vagy értelmi
fogyatékos személy után életkorára való tekintet nélkül jár
a családi pótlék.
Ha a szülők gondozásra képtelen állapotuk miatt nem képesek
beteg gyermeküket gondozni, ápolni, akkor családi pótlékra az a
személy jogosult, aki a tartós beteg gyermeket saját háztartásában ápolja, gondozza, ugyanis ebben az esetben az illető nevelőszülőnek minősül.
Ha a beteg gyermek (személy) tizennyolcadik életévét betöltötte, a
magasabb összegű családi pótlék csak abban az esetben jár, ha
az Országos Orvosszakértői Intézet Orvosi Bizottsága igazolja,
hogy a munkaképesség-csökkenés mértéke legalább 67%-ot
elér.
Ha a szülők halála esetén a tartósan beteg, testi vagy értelmi
fogyatékos személyt személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos
szociális intézményben helyezik el, úgy az intézmény vezetője
részére kell a családi pótlékot folyósítani. Ha nem kerül sor
intézményi elhelyezésre, de részére gondnokot rendelnek ki, a
gondnok abban az esetben jogosult utána családi pótlékra, ha
saját háztartásában ápolja, gondozza. Nem jár a beteg nagykorú
személy után családi pótlék a gondnoknak, ha az a beteg házastársa.
Ha a tartósan beteg, testi vagy szellemi fogyatékos személy bármely
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében elért keresete, jövedelme
három egymást követő hónapban meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét: a családi pótlékot a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg a kereset, jövedelem ennél az összegnél magasabb.
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1.2 A családi pótlék összege
A jogszabályban felsorolt betegségekben és fogyatékosságok valamelyikében1 szenvedő gyermek után a szülő magasabb összegű
családi pótlékra jogosult.2
Annak a szülőnek, aki tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermekét neveli, jövedelmi korláttól függetlenül
• a tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermek után
korhatárra való tekintet nélkül 6600 Ft,
• kétgyermekes családban a további gyermekre 4200 Ft,
• kétgyermekes egyedülálló esetén a további gyermekre 4800 Ft
összegű családi pótlék jár.
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Intézményi elhelyezés esetén a tartósan beteg, testi vagy értelmi
fogyatékos gyermek után 6600 Ft, az ideiglenes hatályú beutalt
és állami nevelt gyermek után 4800 Ft összegű családi pótlék illeti
meg az intézmény vezetőjét.

4
2. Gyermekgondozási segély
A megváltozott családtámogatási rendszerben 1996. április 15től megszűnt a gyermekgondozási díj. Szerepét az új gyermekgondozási segély vette át.
Az új gyermekgondozási segély független a biztosítástól, illetőleg
a biztosításban töltött időtől. A jogosultság a család jövedelmi
helyzetétől függ. Az új gyermekgondozási segélyre vonatkozó
rendelkezéseket az 1996. április 15-én vagy azt követően született
gyermekek gondozásának esetén lehet alkalmazni.
A tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermeket
nevelő szülőnek a gyermekgondozási segély a család jövedelmi
helyzetétől függetlenül jár a gyermek tizedik életévének betöltéséig. Erre az időtartamra a gyermek gondozása címén a
munkáltató köteles fizetés nélküli szabadságot engedélyezni.
Nem folyósítható a gyermekgondozási segély, ha a gyermekgondozási segélyre jogosító gyermek állami gondoskodás keretében

1
2

Lásd a 17/1990. (V. 8.) SZEM-rendelet 1. sz. mellékletét.
A súlyosan fogyatékossá minősítés kritériumait a 15/1990. (IV. 23.) SZEM-rendelet
sorolja fel.

Iskolavezetés 1997. szeptember

Társadalombiztosítás

ideiglenes hatályú beutalt, intézeti vagy állami nevelt lesz, illetőleg ha személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményben
kerül elhelyezésre, vagy más okból a szülő háztartásából kikerül.
A gyermekgondozási segély abban az esetben sem folyósítható,
ha a jogosult külföldön tartózkodik, mivel a gyes csak a Magyar
Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárt illeti
meg. Továbbá akkor sem folyósítható, ha a gyermek napközbeni
ellátásban, bölcsődei, óvodai vagy napközi otthoni elhelyezésben
részesül, kivéve ha a jogosult a gyes mellett végezhető kereső
tevékenységet folytat, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatos hallgatója.

Figyelem!
A gyermekgondozási segély folyósításának nem akadálya, ha
a gyermek napközbeni ellátása
➟ rehabilitációs (habilitációs) célú foglalkoztatásra irányul,
illetőleg
➟ szociális intézményben történő elhelyezése a 30 napot nem
haladja meg, továbbá
➟ az sem akadály, ha a fogyatékos gyermek oktatása (habilitációja) hetes iskolában vagy nevelőotthonban történik.

A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével1, amely független a
gyermekek számától.
A gyermekgondozási segély folyósításának időtartama szolgálati
időnek minősül.
Az új gyes összege után a jogosult 6%-os nyugdíjjárulék fizetésére
kötelezett, amelyet a folyósító szerv köteles levonni.
A tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermek gondozása
címén a megyei (fővárosi) Egészségbiztosítási Pénztár vezetője
engedélyezheti a gyermekgondozási segély meghosszabbítását
legfeljebb a gyermek tizennegyedik életéve betöltéséig.

1

Ez az összeg 1997. áprilisában havi 11 500 Ft.
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3. Ápolási díj
Az ápolási díj – mint szociális ellátás – szabályait a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított
1993. évi III. törvény tartalmazza.
Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével az a hozzátartozó1, aki
•
•
•
•

az önmaga ellátására képtelen,
állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló,
2 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb,
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos

gyermek ápolását, gondozását végzi.
Az ápolási díj iránti kérelmet a települési önkormányzathoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a házi
gyermekorvos (háziorvos) arra vonatkozó szakvéleményét,
hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós
felügyeletre, gondozásra szorul. Az ápolási díj összegét a
települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg
a háziorvos szakvéleménye alapján.
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A két év feletti súlyosan fogyatékos és a 2–18 év közötti tartósan
beteg személyek ápolásáért megállapított ápolási díj összege nem
lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (ami 1997-ben 11 500 Ft). A 16 év feletti tartósan beteg
személyek gondozásáért megállapított ápolási díj összege nem
lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-ánál.
Az ápolási díj járulékköteles jövedelem, ezért folyósításának
időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő
személy az ellátás után 6% nyugdíjjárulék fizetésére, a települési
önkormányzat pedig 24% nyugdíj-biztosítási járulék fizetésére
kötelezett.

1

Ptk. 685. § b) pont.
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4. Közgyógyellátás
A közgyógyellátásra jogosultság feltételeit, igénybevételének szabályait szintén a többször módosított, szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

Figyelem!
Közgyógyellátásra jogosult többek között:
➟ a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben
lakó, az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt
kiskorú
➟ a rendszeres szociális segélyben részesülő
➟ a központi szociális segélyben részesülő
➟ a rokkantsági járadékos
➟ az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül
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A közgyógyellátási igazolványt a jogosult lakóhelye szerint illetékes jegyző állítja ki.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult
• a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és
gyógyászati segédeszközökre,
• protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve ez utóbbiak
javításának költségeit is), valamint
• a járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizikoterápiás kezelésre.

5. Járadékok
5.1 Rokkantsági járadék
A rokkantsági járadékra vonatkozó szabályokat a 83/1987. (XII.
27.) MT-rendelet tartalmazza.
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Rokkantsági járadékra jogosult a 18. életévét betöltött
személy, ha 25. életévének betöltése előtt 100%-ban munkaképtelenné vált. Összege a mindenkori nyugdíjemelési
jogszabályban meghatározottan egységes.1
1

Igénylése, elbírálása, megállapítása és folyósítása a rokkantsági
nyugdíjjal azonos módon a Megyei Nyugdíjbiztosító Igazgatóságnál történik. Finanszírozása a központi költségvetés feladata.

5.2 Vakok személyi járadéka
A vakok személyi járadékára vonatkozó szabályokat a 6/1971.
(XI. 30.) EÜM-rendelet és az 1032/1971. (VII. 14.) Kormányhatározat tartalmazza.
A vakok személyi járadékára jogosult az a 18. évét betöltött, erősen látáscsökkent vagy vak személy, aki látását
tartósan (1 év), illetve véglegesen elvesztette. Méltányosságból, egyedi elbírálás alapján adható 16 éven alulinak is.
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A jogosultságot a lakóhely szerinti illetékes megyei (fővárosi)
vezető szemész szakorvos bírálja el.
Finanszírozása az állami költségvetést terheli.

6. Segélyek
6.1 Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segélyre vonatkozó törvényi szabályozást a
többször módosított 1993. évi III. törvény tartalmazza.
A települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapíthat
meg annak a személynek, aki
• a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67%-ban
elvesztette, illetve vakok személyi járadékában részesül,
• a 62. életévét betöltötte vagy
• aktív korú nem foglalkoztatott,
feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.

1

1997-ben 9500 Ft.
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A rendszeres szociális segély összegét a szociális és egészségügyi állapothoz mérten a képviselő-testület állapítja meg.
Finanszírozása az önkormányzati költségvetésből történik, figyelembe véve a szociális normatívát.
6.2 Vakok rendszeres szociális segélye
A vakok rendszeres szociális segélyére vonatkozó szabályokat a
módosított 2/1969. (V. 4.) EÜM-rendelet tartalmazza.
Az a munkára nem képezhető vagy munkába nem állítható,
18. életévét betöltött vak személy jogosult a segélyre, aki
nem képes saját létfenntartását biztosítani, és nincs olyan
tartásra kötelezett házastársa vagy rokona, aki gondoskodni tudna róla.
Finanszírozása az önkormányzati költségvetésből történik.

7. Utazási kedvezmények, utazási költségtérítés
7.1 Gyógypedagógiai intézmények tanulói és kísérőik utazási kedvezménye
A fogyatékosok nevelését, oktatását ellátó óvodákban, alap- és
középfokú nevelési-oktatási intézményekben bentlakó, illetőleg
oda rendszeresen bejáró érzékszervi, testi vagy értelmi fogyatékosságban, illetve elmebetegségben szenvedő tanulók és egy vagy
két kísérőjük (szülő vagy megbízottja) az intézmény által kiadott
igazolvány alapján az intézmény székhelye (csoportos utazásnál
a gyülekezőhely) és a tanuló állandó lakhelye közötti utazáshoz
70%-os vasúti menetjegy váltására jogosultak.
A bejáró tanuló kísérőjét a kedvezmény csak akkor illeti meg, ha
a tanuló egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi, és az
intézmény (a gyülekezőhely) nem a lakóhelyen, illetőleg nem a
kísérő munkahelyével azonos helységben van.
Ez a kedvezmény megilleti a fogyatékosok nevelését, oktatását
ellátó óvodákban, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben bentlakó, fogyatékosságban szenvedő tanulót meglátogató szülőt (hozzátartozót) is az intézmény igazolása alapján, az
intézmény székhelye és a szülő (hozzátartozó) állandó lakhelye
közötti utazásra, ha az intézmény nem a lakóhelyen és nem a
látogató munkahelyével azonos helységben van. A kedvezményt
egyidejűleg csak egy látogató veheti igénybe.
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7.2 Fogyatékosságban szenvedő szociális otthoni gondozottak és látogatóik utazási kedvezménye
A szociális intézményekben (szociális otthon, szociális intézet)
bentlakó, illetőleg oda rendszeresen bejáró, érzékszervi, testi vagy
értelmi fogyatékosságban, illetve elmebetegségben szenvedő gondozottak és egy kísérőjük (szülő vagy megbízottja) – az intézmény
által kiadott igazolvány alapján – 70%-os vasúti menetjegy váltására jogosultak a szociális intézmény székhelye (csoportos utazásnál a gyülekezőhely) és a hozzátartozó állandó lakóhelye közötti utazásra.
A bejáró gondozott kísérőjét a kedvezmény csak akkor
illeti meg, ha a gondozott egészségi állapota a kísérést
szükségessé teszi, és a szociális intézmény (a gyülekezőhely) nem a lakóhelyen, illetőleg nem a kísérő munkahelyével azonos helységben van.
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Ez a kedvezmény megilleti a szociális intézményben bentlakó
gondozottat látogató szülőt (hozzátartozót) is az intézmény igazolása alapján az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye közötti utazásra, ha az intézmény nem a lakóhelyen és nem
a látogató munkahelyével azonos helységben van. A kedvezményt
egyidejűleg csak egy látogató veheti igénybe.
7.3 Vakok és kísérőik utazási kedvezménye
A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiállított, és
a tárgyévre érvényesített arcképes igazolvánnyal rendelkező vak
személy 90%-os, a vele utazó egy kísérő 50%-os mérséklésű
menetjegy váltására jogosult.
A kísérő egyedül történő utazásánál erre a kedvezményre nem
jogosult.

7.4 Hallássérültek utazási kedvezménye
Hallássérültek – arcképes igazolványok alapján – utazási kedvezmény igénybevételére jogosultak. A kedvezmény mértéke 50%.
A kedvezményre való jogosultságot a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetségének évente érvényesített fényképes igazolványával kell igazolni.
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7.5 Útiköltség-térítésre vonatkozó szabályok
Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során felmerült utazási költséghez a társadalombiztosítás támogatást nyújt.
A támogatás feltétele, hogy olyan, a társadalombiztosítással együttműködő és megfelelő feltételekkel rendelkező egészségügyi intézményt vegyen igénybe, amely lakóhelyéhez, illetve tartózkodási
helyéhez legközelebb esik, és bizonyított legyen, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele indokolt volt. Nem jár társadalombiztosítási támogatás a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez.
Az útiköltség-térítés nem készpénzfizetés, hanem hitelezett utazási utalvány formájában jelenik meg akkor, amikor a biztosítottat járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe
utalják, és akkor is jár, ha gyógyfürdő-szolgáltatás, illetőleg
gyógyászati segédeszköz igénybevétele során merül fel az utazási
költség.
Az utazási költségtérítés – a biztosítottal azonos módon –
a biztosított kísérőjét is megilleti. A kísérő 14 évesnél
fiatalabb személy kísérése esetén külön orvosi igazolás
nélkül szerez jogot térítésre, egyéb esetben az illetékes
orvosnak kell a szükségességet igazolnia.
A hitelezett utazási utalvány e célra rendszeresített szigorú számadású nyomtatvány, amely II. osztályon történő egyszeri utazásra jogosít. A szigorú számadású hitelezett utalvány kiállítására az alapellátás orvosa akkor jogosult, ha szakellátásra utalja a
beteget. A szakellátás orvosa abban az esetben jogosult erre, ha
kezelésre, vizsgálatra rendeli be a beteget, illetve ismételt kezelés
elrendelésekor vagy kórházból való elbocsátás alkalmával.
Az adott viszonylatban közlekedő menetrend szerinti közlekedési
eszköz jegyének árára vonatkozólag készpénzben történő útiköltség-térítésre is van mód, ha az illetékes orvos utazási utalványon
igazolja, hogy a biztosított betegsége, egészségügyi állapota miatt
vonaton (HÉV-en) utazni nem tud.
Az orvosi rehabilitáció keretében jogszabály szerint elrendelt
szanatóriumi ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséghez is jár társadalombiztosítási támogatás.1

1

Lásd a 20/1995. (VI. 17.) NM-rendeletet.
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7.6 A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
Erről a 158/1996. (X. 25.) Kormányrendelet, valamint a 225/l996.
(XII. 26.) Kormányrendelettel módosított 164/1995. (XII. 27.)
Kormányrendelet rendelkezik.
E rendelkezésből az alábbiakat fontos kiemelni a téma alaposabb
feldolgozása érdekében.
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• A személygépkocsi-szerzési támogatás mértéke a vételár, illetve
a vám és az általános forgalmi adó együttes költségének 60%-a,
legfeljebb azonban 300 000 Ft. Szerzési támogatásra való jogosultsága állapítható meg annak a személynek,
—akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a rendeletben
előírt mértéket nem haladja meg,
—érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
—a vele közös háztartásban élő, 3. életévét betöltött, súlyosan
mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja és
—a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése,
rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt.
• Közlekedési támogatás a súlyosan mozgáskorlátozott személy
közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A közlekedési támogatás alapösszege 7000 Ft/év.
• Ha a súlyosan mozgáskorlátozott személy 1–62 éves korú, és
tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, akkor az
alapösszeg 3,5-szerese a közlekedési támogatás évente. Ha a
súlyosan mozgáskorlátozott személy 1–62 éves korú, de nem
áll sem tanulói jogviszonyban, sem munkaviszonyban, vagy
betöltötte a 62. életévét, akkor a közlekedési támogatás maga
az alapösszeg.
• A személygépkocsi-átalakítási támogatás jogosultsági feltételei
azonosak a súlyosan mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi-szerzési támogatására vonatkozókkal. Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30 000 Ft.

8. Egyéb kedvezmények
8.1 Adókedvezmények
A súlyosan fogyatékos magánszemélyt 1200 Ft adócsökkentés
illeti meg.
Adómentes a súlyosan mozgáskorlátozott magánszemély részére
a jogszabály alapján nyújtott közlekedési támogatás.
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8.2 Kedvezmények a szolgálati idő beszámításánál
Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 550
naptári nappal kell növelni, ahány 1968. január 1-je előtt született tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermeke van.
Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a születési évhez
rendelt minimum szolgálati idő külön jogszabályban meghatározott módon gyermekkedvezménnyel együtt értendő.
Tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermek után a
szolgálatiidő-kedvezmény gyermekenként 1,5 év. Maximum három gyermek vehető figyelembe, s így a kedvezmény maximum 4,5
év.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Táppénzen vagyok!
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai

Horváth Erzsébet

Amikor hó elején megkapjuk a borítékot, a levonások között ott
rejtõzik az a tétel is, amelyet azért fizetünk, hogy baleset, betegség
esetén ne maradjunk mindennemû jövedelem nélkül. Az alábbiakban elsõsorban a táppénzre helyezzük a hangsúlyt, az életbõl
vett példákon bemutatva, mi minden befolyásolja, mennyi pénz
jár számunkra betegségünk alatt.
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1. Általános tudnivalók
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól az 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebt.) és a 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet rendelkezik. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2000.
évi CXIII. törvény XVII. fejezete foglalkozik az Ebt. módosításával.1
Az Ebt. célja, hogy az egészségügyi törvénnyel összhangban
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· szabályozza a biztosítottaknak (jogosultaknak) nyújtandó természetbeni és pénzbeli ellátásokat, valamint
· meghatározza azt, hogy ezen ellátások nyújtására milyen szolgáltatókkal, milyen feltételekkel köt szerzõdést az egészségbiztosító,
· szabályozza az egészségügyi szolgáltatásokat, azok igénybevételének módját és
· a foglalkoztatottak betegsége miatt kiesõ jövedelmük részleges
pótlására szolgáló pénzbeli ellátásokat és az azokkal összefüggõ igények érvényesítését,
· foglalkozzon az egészségbiztosítás keretében járó baleseti szolgáltatásokkal,
· a felelõsségi szabályokkal,
· jogorvoslattal és
· nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel.
A törvény az „Alapelvek”-ben a következõket rögzíti:
· Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások – e törvény keretei között – az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetõk igénybe.
· A pénzbeli ellátások pedig az egészségbiztosítási járulékfizetési
kötelezettséggel arányosan vehetõk igénybe.
· Az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira
jogosult személyeket.
· Az állam e törvényben meghatározott ellátások teljesítését akkor is biztosítja, ha az ahhoz szükséges kiadások az Egészségbiztosítási Alapból nem fedezhetõk.

1

Megjelent a Magyar Közlöny 2000. évi 111. számában. Az Ebt. végrehajtásáról intézkedõ 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet módosításáról rendelkezõ 207/2000. (XII. 11.) kormányrendeletet pedig a 2000. évi 121. számú
Magyar Közlöny tartalmazza.
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Figyelem!
Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak:
ß A Tbj. szerint biztosított személy valamennyi e törvényben
szabályozott ellátásra jogosult.
ß A biztosítottakkal azonos ellátás illeti meg a Tbj. szerint
kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket.
ß A baleseti ellátás tekintetében a biztosítottal azonos ellátás illeti meg a Tbj. szerint baleseti ellátásra jogosult személyeket.
ß A baleseti egészségügyi szolgáltatások tekintetében a biztosítottal azonos ellátás illeti meg a Tbj. szerint baleseti
egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket.
ß Azok, akik az egészségbiztosítás körébe tartozó egyes ellátásokra a Tbj. szerint megállapodást kötöttek.
ß Államközi vagy kormányközi egyezmény alapján igénybe
vett egészségbiztosítási ellátások tekintetében e törvény
rendelkezéseit az egyezményben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

A kötelezõ egészségbiztosítás keretében a biztosított egészségügyi szolgáltatásban és pénzbeli ellátásban részesülhet.
A 2000. évi CXIII. törvény említett fejezete nem változtatott az eddig is érvényes, egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekben, míg az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó rendelkezéseket jelentõsen módosította. A módosítás a biztosítottat terhelõ egészségbiztosítási járulékalap felsõ határának
megszüntetésének a következménye. Így 2001. január 1-jétõl
változott a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély (tgys),
a gyed és a baleseti táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályozás. A továbbiakban e változásokról adunk tájékoztatást.
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2. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai igénybevételére vonatkozó általános rendelkezések
Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejûleg
· táppénzre vagy baleseti táppénzre és
· terhességi-gyermekágyi segélyre, illetõleg gyermekgondozási
díjra is jogosult,
választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.
Az, aki egyidejûleg
· gyermekgondozási segélyre,
· gyermeknevelési támogatásra (továbbiakban: gyermekgondozási támogatás) és
· az elõzõekben felsorolt ellátásokra is jogosult,
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választása szerint csak egyik ellátást veheti igénybe.
A szülõk közös háztartásban élõ gyermeke után egyidejûleg csak az egyik szülõ jogosult táppénzre, gyermekgondozási díjra.

4

Ha a szülõk közös háztartásában élõ gyermek (gyermekek) után
egyidejûleg lennének jogosultak
·
·
·
·

táppénzre,
baleseti táppénzre,
terhességi-gyermekágyi segélyre és
a gyermekgondozási támogatás bármelyik formájára,

akkor az alábbi esetet kivéve választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülõ részére lehet megállapítani az általa
választott ellátást.
Ha a szülõk háztartásában élõ gyermek után az egyik szülõ a felsorolt ellátást veszi igénybe, úgy a másik szülõ gyermekápolási
táppénzre szerezhet jogosultságot, feltéve, hogy nem ugyanazon
gyermek után kerülnek megállapításra.
A fentiekben említett ellátások között a biztosított, illetõleg
a szülõ a jogosultság fennállása alatt választhat. A táppénz,
a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt választott újabb ellátást
a választás napjától – a korábban folyósított ellátás folyósításának megszüntetésével – lehet megállapítani és folyósítani.
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3. A táppénz
Táppénzre változatlanul az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszûnését követõ elsõ, második
vagy harmadik napon keresõképtelenné válik, és a 3%-os
mértékû egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.
Egyidejûleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresõképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok idõtartamát, az ellátás mértékét, illetõleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. E rendelkezés vonatkozik
arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál
a foglalkoztatónál áll fenn.
Ha a biztosított táppénzre jogosultsága a megszûnt biztosítása és
a keresõképtelenség bekövetkezésekor fennálló újabb biztosítása
alapján is megállapítható, táppénzre csak az újabb biztosítása
alapján jogosult.
Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, aki
· 18 éves kora elõtt válik keresõképtelenné, vagy
· iskolai tanulmányai megszûnését követõen 180 napon belül
biztosítottá válik, és a keresõképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított.
A táppénz összege folyamatos. Legalább kétévi biztosítási idõ
esetében a figyelembe vehetõ napi átlagkereset 70%-a, ennél
rövidebb biztosítási idõ esetében vagy fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 60%-a.
A biztosításban töltött idõ akkor folyamatos, ha abban 30 napnál
hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás idõtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának ideje.
A táppénz a betegszabadság lejártát követõen minden naptári napra jár.
Nem jár táppénz:
· A keresõképtelenségnek arra az idõtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követõ szabadnapra és heti pihenõnapra, ha az azt követõ munkanapon
(munkaszüneti napon) a keresõképtelenség már nem áll fenn.
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· A keresõképtelenségnek arra az idõtartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve ha a keresetét részben
kapja meg, a részben megkapott kereset után.
· A gyes folyósításának idejére, ide nem értve a segély mellett
végzett munka alapján járó táppénzt.
· Az elõzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára.
· A saját jogú nyugdíj folyósításának idõtartamára.
A táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult az
elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelent meg, vagy a keresõképesség elbírálását külön jogszabályban foglaltak szerint ellenõrzõ (fõ)orvos vizsgálatához
nem járult hozzá. A táppénz folyósítását meg lehet szüntetni, ha a táppénzre jogosult a gyógyulást tudatosan késlelteti.
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A táppénzigény elbírálásánál új jelentõséggel bír a táppénzre való
jogosultság elsõ napja, mivel az irányadó idõszakot ehhez a naphoz igazodóan kell megállapítani, s nem a keresõképtelenség elsõ
napjához.
Irányadó idõszak: a táppénzre való jogosultság elsõ napját közvetlenül megelõzõ naptári év elsõ napjától a táppénzre való jogosultságot megelõzõ napig terjedõ idõszak.
Példa:
Ha a biztosított 2001. május 5-én válik keresõképtelenné, és 2001. május 23-ig betegszabadságon van, táppénzre 2001. május 24-étõl jogosult. Esetében az irányadó idõszak a 2000. január 1-jétõl 2001. május
23-ig terjedõ idõ.

A táppénz összegének kiszámításához meg kell állapítani, hogy
a biztosított az irányadó idõszakban rendelkezik-e 180 naptári
napi jövedelemmel.
A táppénz alapjaként az a jövedelem vehetõ figyelembe, amely
alapja a biztosítottat terhelõ 3%-os egészségbiztosítási járuléknak. Nemcsak a legutóbbi foglalkoztatónál, hanem az irányadó
idõszakban bármely foglalkoztatónál, vagy egyéni vállalkozóként
elért jövedelmet figyelembe kell venni, ha a biztosítási idõ folyamatos. A folyamatos biztosítási idõ megszakítása esetén a
megszakítást megelõzõ jövedelmet a táppénz számításánál
nem lehet figyelembe venni.
Az ellátások alapjának megállapításánál az utólag kifizetett jövedelmet arra az idõszakra kell figyelembe venni, amikor a kifizetés
esedékes lett volna, illetõleg amely idõszakban végzett munkáért
járt a jövedelem.
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A táppénz összegének megállapítására vonatkozó új rendelkezések alapján az alábbiakban ismertetett eljárásokat kell alkalmazni.
Amennyiben az irányadó idõszakban a biztosítottnak van 180
naptári napi jövedelme, úgy a táppénzszámításnak két lehetséges módja van:
· Ha az irányadó idõszakon belül, de a táppénzre jogosultságot
megelõzõ naptári évben van a biztosítottnak legalább 180 naptári napi jövedelme, úgy a táppénz alapja a jogosultságot megelõzõ naptári évben (figyelemmel a folyamatos biztosításban
töltött idõre) a 3%-os egészségbiztosítási járulékalapot képezõ
jövedelmének naptári napi átlaga lesz.
Példák:
1. eset
A közalkalmazotti jogviszony 1997. augusztus 15-étõl áll fenn. A biztosított 2001. május 5-étõl keresõképtelen. Irányadó idõszaka 2000.01.01-jétõl 2001.05.23-ig tart (betegszabadságon van május 5-étõl május 23-ig!).
Táppénzre 2001. május 24-étõl jogosult.
Elõzõ évi jövedelme: 1 206 828 Ft.
1 napi átlagkereset: 1 206 828 Ft/366 = 3297 Ft.
A folyamatos biztosítást figyelembe véve az 1 napi táppénz összege az
1 napi átlagkereset 70%-a, azaz 3297 Ft×0,7 = 2308 Ft.
2. eset
A biztosított 1997. január elsejétõl áll munkaviszonyban. 2000. január
3-án üzemi balesetet szenvedett. 2000.01.03-tól 2000.03.31-ig baleseti
táppénzben részesült. 2001. február 2-án keresõképtelenné vált. Irányadó idõszaka 2000.01.01-jétõl 2001.02.22-ig tart.
Táppénzre jogosult volt 2001. február 23-ától.
2000-ben keresõképtelen: januárban 29, februárban 29, márciusban
31 napot, összesen 89 napot.
2000-ben 366–89 = 277 napi jövedelemmel rendelkezik.
Elõzõ (2000.) évi jövedelme: 1 626 544 Ft.
1 napi átlagkeresete: 1 626 544 Ft/277 = 5872 Ft.
Mivel 2000-ben az egynapi járulékalapot képezõ jövedelem felsõ határa
5520 Ft volt, ezért az ellátást ennek alapján kellett megállapítani. Így az
1 napi táppénz összege 5520 Ft 70%-a, azaz 3864 Ft volt.
3. eset
A dolgozó „A” munkáltatónál munkaviszonyban áll 1999.01.01-jétõl
2000.03.31-ig. Táppénzen van 2000.03.01-jétõl 2000.05.31-ig. „B” munkáltatónál munkaviszonyban áll: 2000.06.01-jétõl jelenleg is. Keresõképtelen 2001.05.02-án. Betegszabadságon van 2001.05.02-tól 2001.05.22-ig.
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Táppénzre jogosult: 2001.05.23-tól.
Irányadó idõszaka: 2000.01.01-jétõl 2001.05.22-ig.
Meg kell vizsgálni, van-e legalább 180 naptári napi jövedelme 2000-ben:
2000.01.01-jétõl 02.29-ig
2000.06.01-jétõl 12.31-ig

60 nap
214 nap
274 nap

„A” munkáltatónál
„B” munkáltatónál

Van. A táppénz alapja a 274 napra kifizetett egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelme napi átlaga lesz.

· Ha a biztosítottnak a táppénzre való jogosultságot közvetlenül
megelõzõ naptári évben nincs 180 napi keresete, akkor a táppénz
alapját a jogosultság kezdõ napját megelõzõ naptól visszafelé
számított 180 napi keresetbõl kell kiszámítani (figyelemmel a folyamatos biztosításban töltött idõre). Az osztószám a táppénzszámítás ezen módszerével történõ számítás esetén mindig 180!
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Példák:
1. eset
A pályakezdõ 2000. augusztus 16-ától létesített közalkalmazotti jogviszonyt. 2001. február 5-étõl keresõképtelen, és február 23-ig betegszabadságon volt. Irányadó idõszaka: 2000.08.16-tól 2001.02.23-ig.
Táppénzre jogosult 2001. február 24-tõl.
A biztosítottnak 2000-ben nem volt 180 napi jövedelme, ezért 2001. február 23-tól visszaszámított 180 napi jövedelmet kellett keresni: februárban 23 nap + januárban 31 nap + decemberben 31 nap + novemberben
30 nap + októberben 31 nap + szeptemberben 30 nap + augusztusból
még 4 nap.
2000. augusztus 28-tól 2001. február 23-ig kapott jövedelmét kellett figyelembe venni, amelyet 180-nal osztva megkaptuk az 1 napi átlagkeresetet. Ennek 60%-a lesz az 1 napi táppénz összege.
2. eset
Kiss János biztosított 2001. február 1-jétõl áll munkaviszonyban az
„A” foglalkoztatónál. E jogviszonyát megelõzõen 2000. július 10-tõl 2001.
január 19-ig „B” munkáltatónál állt munkaviszonyban. 1998.01.01-jétõl
2000.05.31-ig pedig egyéni vállalkozóként volt biztosított.
Kiss János 2001. február 20-án keresõképtelenné vált. Táppénzre betegszabadságának kimerítése után, 2001. március 10-tõl jogosult.
Hogyan számítjuk ki táppénzének összegét?
Az irányadó idõszak elvileg 2000.01.01-jétõl 2001.03.09-ig terjedne,
azonban az egyéni vállalkozói biztosításának megszûnése és a „B” munkáltatónál kezdõdõ jogviszonya között 30 napnál hosszabb megszakítás
volt, ezért az irányadó idõszak: 2000.07.10-tõl 2001.03.09-ig terjed.
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Az irányadó idõszak jövedelme a következõk szerint alakult:
„B” foglalkoztatónál:
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
2001.

július hónapra
augusztus hónapra
szeptember hónapra
október hónapra
november hónapra
december hónapra
január hónapra

60
80
80
80
40
80
60

000
000
000
000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft + 120 000 Ft prémium
Ft (november 16–30.: táppénz)
Ft
Ft

„A” foglalkoztatónál:
2001. február hónapra
2001. március hónapra

156 800 Ft
44 800 Ft

A fentiek szerint részletezett jövedelemadatokból megállapítható, hogy
Kiss János az irányadó idõszakban 180 napi jövedelemmel rendelkezik,
azonban 2000-ben csak 158 napi jövedelme volt, ezért a táppénz alapját
képezõ naptári napi összeget a 2001. március 9-tõl visszafelé számított
180 napi jövedelembõl kell megállapítani.
Tehát a jövedelembe beszámít a
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2001. március 1–9-ig terjedõ betegszabadságra járó
2000. február havi

44 800 Ft
156 800 Ft

9
28

60 000 Ft
80 000 Ft
40 000 Ft
200 000 Ft
80 000 Ft
43 871 Ft
705 471 Ft

19
31
15
31
30
17

„B” foglalkoztatónál
2001. január 1-jétõl 19-ig terjedõ járulékalapot képezõ
2000. december hónapra
2000. november hónapra
2000. október hónapra
2000. szeptember hónapra
2000. augusztus 15–31. napokra

Megállapítottuk, hogy Kiss Jánosnak 2001.03.09-tõl visszafelé számított 180 napi jövedelme 705 471 Ft volt.
Így a táppénz alapja 705 471/180 = 3919,28.
Mivel nem rendelkezik kétévi folyamatos biztosítási idõvel, így a táppénz
mértéke 60%.
A táppénz napi összege 3919,28×0,6 = 2351 Ft 57 fillér.
Ha Kiss János 2001. március 20-tól keresõképes, március 10-tõl 19-ig
10 napra 23 516 Ft táppénzben részesül. Amennyiben 2001-ben ismételten keresõképtelenné válik, táppénzének napi összege változatlanul
2351,57 Ft lesz.
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Amennyiben a biztosítottnak az irányadó idõszakban nincs 180
naptári napi jövedelme, a táppénz alapja a jogosultság kezdõ
napján érvényes minimálbér harmincadrésze lesz, kivéve, ha
a szerzõdés szerinti, vagy a tényleges jövedelme a minimálbért
nem éri el. A szabályból jól kitûnik, hogy a táppénz-megállapítás
ilyen módon történõ számítása esetén elsõdleges a szerzõdés
szerinti jövedelem, és csak annak hiányában lehet számolni
a tényleges jövedelemmel.
Szerzõdés szerinti jövedelem a táppénzre való jogosultság
elsõ napján érvényes szerzõdésben meghatározott munkabér (díjazás). A szerzõdés szerinti jövedelem osztószáma
minden esetben 30.
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Ha a biztosítottnak nincs szerzõdése, úgy a tényleges jövedelmébõl számított naptári napi jövedelme képezi a táppénz napi
összegének az alapját, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy
a számított táppénz napi alapja a minimálbér harmincadrészét
nem haladhatja meg ebben az esetben sem.
Ha a biztosítottnak az irányadó idõszakban azért nem volt figyelembe vehetõ jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyed-ben, gyes-ben részesült, illetõleg katonai
(polgári) szolgálatot teljesített, akkor a táppénz alapja
· megegyezik az irányadó idõszakban ténylegesen elért jövedelem naptári napi átlagával,
· tényleges jövedelem hiányában pedig a táppénzre jogosultság
kezdõ napján érvényes szerzõdésben meghatározott munkabér harmincadrésze.
Példák:
1. eset
A biztosított anya munkaviszonyban áll 1998.01.01-jétõl jelenleg is.
Szült: 1999.01.04-én
Terhességi-gyermekágyi segélyt kapott: 1999.01.04-tõl 06.20-ig
gyes-ben részesült: 1999.06.21-tõl 1999.12.31-ig
gyed-et igényelt: 2000.01.01-jétõl 2001.01.04-ig
Munkába állt: 2001.01.05-én
Keresõképtelen: 2001.02.01-jétõl
Betegszabadság: 2001.02.01-jétõl 02.21-ig
Táppénzre jogosult: 2001.02.22-tõl
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Irányadó idõszak jövedelme:

· 2000. évben egyáltalán nem volt jövedelme, mert gyed-ben részesült.
· 2001-ben 01.05-tõl 02.21-ig összesen 48 naptári napra (betegszabadságot is beleértve) 192 000 Ft összegû egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelemben részesült.
Mivel az irányadó idõszakban (2000.01.01-jétõl 2001.02.21-ig) azért
nem rendelkezett 180 naptári napi jövedelemmel, mert gyed-ben részesült, a táppénz alapja az irányadó idõszak tényleges jövedelme:
192 000 Ft/48 = 4 000 Ft.
1 napi táppénz összege a 4000 Ft 70%-a, azaz 4000 Ft×0,7 = 2800 Ft.
2. eset
Nagy Mária 2000.12.01-jétõl áll viszonyban, heti 20 órai idõvel.
2001.01.02-tõl keresõképtelen. A betegszabadság igénybevételét követõen, azaz 2001.01.23-tól volt jogosult táppénzre.
Nagy Mária 1998. szeptember 1-jétõl keresetpótló támogatásban részesült 2000. november 30-ig.
Hogyan számítjuk ki a táppénz egynapi összegét?
Tekintettel arra, hogy a keresetpótló támogatás nem képezi a 3%-os
egészségbiztosítási járulék alapját, így megállapítható, hogy Nagy Mária
az irányadó idõszakban 2000.01.01-jétõl 2001.01.22-ig nem rendelkezik 180 napi figyelembe vehetõ jövedelemmel.
Táppénzének összegét a 2001.01.23-án érvényes minimálbér figyelembevételével kellene megállapítani, azonban a szerzõdés szerinti munkabére 30 000 Ft, ezért a táppénz alapja ennek harmincadrésze, azaz
1000 Ft. A táppénz mértéke 70%. Nagy Máriának 2001.01.23-tól napi
700 Ft táppénz jár.

Figyelem!
Mi történik, ha a biztosított 3%-os mértékû egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó biztosítási jogviszonya vagy
a munkanélküli-ellátása megszûnik?
ß A foglalkoztató köteles az „igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésû
nyomtatványon (továbbiakban: igazolvány) a biztosítottra
és a biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatokat kitölteni.
ß Az igazolványt a foglalkoztató a biztosítottnak átadja, aki
az átvételt igazolja.
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Figyelem! (folytatás)
ß Az újabb biztosítási jogviszony létesítése esetén az igazolást a biztosított az újabb foglalkoztatónak – saját érdekében! – átadja.

4. Baleseti táppénz
Ennek kiszámítása 2001. január 1-jétõl elválik a táppénzszámítás szabályaitól. Azonban továbbra is érvényes az az elõírás, hogy
a baleseti táppénz (ha nincs kizáró ok) a keresõképtelenség
elsõ napjától jár.
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Az új rendelkezés szerint a 2000. december 31-ét követõen kezdõdõ keresõképtelenség esetén a baleseti táppénz
összege azonos a baleseti táppénzre való jogosultság kezdõ
napját közvetlenül megelõzõ naptári hónapban végzett
munkáért, tevékenységért kifizetett (elszámolt) jövedelem naptári napi összegével.
Jövedelemként a baleseti táppénz összegének kiszámításánál is
a 3%-os mértékû egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelmet kell érteni.
A baleseti táppénz alapja csakis a munkáért kifizetett jövedelem
lehet. A jutalom jellegébõl eredõen a jutalmat a baleseti táppénz
alapjába beszámítani nem lehet.
Ha a biztosított a balesetet megelõzõ hónapban nem mindennap
végzett munkát, akkor a baleseti táppénz összegét a töredék havi
jövedelembõl kell megállapítani.
Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultság kezdõ napját megelõzõ hónapra – jövedelem hiányában – egészségbiztosítási járulékot nem fizetett, a baleseti táppénz napi összege a szerzõdésben meghatározott jövedelem harmincadrésze.
A baleseti táppénz összegét továbbra is annál a munkáltatónál
elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az üzemi baleset
bekövetkezett, illetõleg ahol az üzemi balesetet szenvedett biztosítási jogviszonya fennáll.

Iskolavezetés 2001. szeptember

Társadalombiztosítás

Példák:
1. eset
A biztosított munkaviszonyban áll: „A” munkáltatónál: 2000.01.01-jétõl 2001.01.15-ig, „B” munkáltatónál: 2001.01.16-tól jelenleg is. Üzemi
balesetet szenvedett 2001.02.05-én, e naptól baleseti táppénzt igényel.
A baleseti táppénz összegét a 2001.01.16-tól 01.31-ig végzett munkáért
kifizetett egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelem naptári
napi összegével megegyezõen kell megállapítani.
Ha a biztosított erre a 16 napra például 160 000 Ft-ot kapott, akkor a
baleseti táppénz napi összege 160 000 Ft/16 = 10 000 Ft lesz.

Megjegyzés:
· 2001. január 1-jétõl az egészségbiztosítási járulékalapnak nincs
felsõ határa, ezért az ellátások alapjának sincs maximuma.
· 2001.01.01-jétõl 2001.01.15-ig „A” munkáltatónál elért jövedelem nem vehetõ figyelembe, mert a baleseti táppénz összegét
annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az üzemi baleset bekövetkezett.
2. eset
A biztosított munkaviszonya 2000.01.01-jétõl jelenleg is fennáll.
Táppénzt kap: 2000.12.01-jétõl 2001.04.04-ig.
Keresõképes: 2001.04.05-re.
2001.04.05-én munkába menet balesetet szenvedett, e naptól baleseti
táppénzt igényel.
Figyelembe vehetõ jövedelem hiányában (sem a baleseti táppénzre jogosultságot megelõzõ hónapban, sem a baleset hónapjában nincs jövedelme) a baleseti táppénz összege megegyezik a szerzõdés szerinti jövedelem naptári napi összegével.
Ha például a biztosított munkaszerzõdése havi 120 000 Ft-ot tartalmaz,
akkor 120 000 Ft/30 = 4000 Ft lesz a baleseti táppénz összege.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Nem vagyunk egyedül!
Családtámogatási rendszerünk

Horváth Erzsébet

A gyermekes családok támogatásakor elsõdleges cél, hogy a családtámogatási ellátások járuljanak hozzá a családok szociális
biztonságának elõsegítéséhez, a családok gyermeknevelésével
összefüggõ többletterheinek csökkentéséhez, javítsák a gyermekvállalás feltételeit.
Családtámogatási rendszerünk különbözõ formáit az alábbiak
szerint tekintjük át.

Tartalom
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1. A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások
A munkaviszonyban álló szülõt megilletõ fõbb ellátások, kedvezmények:
· terhességi-gyermekágyi segély (tgyás)
· gyermekgondozási díj (gyed)
· a szülési szabadság, a fizetés nélküli szabadság, a pótszabadság és az apák munkaidõ-kedvezménye.

1.1 Terhességi-gyermekágyi segély
Ki jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre?
Terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szülést megelõzõen két éven belül 180 napon át biztosított volt, és
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· a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszûnését követõ 42 napon belül szül, vagy
· a biztosítás megszûnését követõ 42 napon túl táppénz, illetõleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszûnését követõ 28 napon belül szül.
A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges elõzetes 180 napi biztosítási idõbe be kell számítani:
· a biztosítás megszûnését követõ táppénz, baleseti táppénz,
terhességi-gyermekágyi segély, gyed folyósításának az idejét
· a közép- vagy felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejét
Nem számít be a biztosítási idõbe a biztosítás megszûnését követõ
idõre folyósított gyes és az általános iskolai tanulmányok ideje.
Mennyi idõre jár a terhességi-gyermekágyi segély?
A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadság idejére jár.
A szülési szabadság idõtartama 24 hét (168 naptári nap).1
A tgyás a gondozásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralévõ tartamára annak a nõnek is jár, aki a csecsemõt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a tgyás jogosultsági feltételei a gondozásba vétel napján fennállnak.

1

Munka törvénykönyve 138. §
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Mikor nem jár tgyás a biztosítottnak?
Ellátás nem jár a biztosítottnak
· a szülési szabadság arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
· ha bármely jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzõi jog
védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat – ellenében munkát végez, vagy
hatósági engedélyhez kötött keresõtevékenységét személyesen
folytatja.
Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak
az elmaradt keresete után jár tgyás.
A tgyás összegének meghatározása
A tgyás a napi kereset 70%-a.
A tgyás alapját képezõ napi jövedelmet a 2001. január 1-jétõl érvényes táppénzszabályok alapján kell megállapítani, ha a jogosult az irányadó idõszakban rendelkezik legalább 180 naptári
napi jövedelemmel, illetve akkor is, ha azért nincs az irányadó
idõszakban 180 naptári napi jövedelme, mert ebben az idõszakban táppénzben, tgyásben, gyedben, gyesben részesült.
Az irányadó idõszakot a tgyásra való jogosultság kezdõ napjához
igazodóan kell meghatározni. Ez lehet a szülés várható idõpontját megelõzõ 28 napon belül bármely nap, de legkésõbb a szülés
napja, amelytõl a jogosult az ellátás folyósítását kérheti.
Példa:
Ha a szülés idõpontja 2005. július 1., a biztosított 2005. június 3-tól
van szülési szabadságon, és igénybe veszi a tgyást, akkor az irányadó
idõszak 2004. január 1-jétõl 2005. június 2-ig terjed.

Ha a jogosult az irányadó idõszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, a tgyás alapját képezõ napi jövedelem
a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszeresének
harmincadrésze.
Ha azonban a biztosított egészségbiztosítási járulékalapját képezõ jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, akkor a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni.
Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdõ napján érvényes szerzõdés szerinti jövedelmet kell figyelembe
venni.
A tgyás adóköteles, de sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána.
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Példák:
1. eset
A több éve biztosított nõ 2005. február 18-án szült. 2004. április 30-ig
üzemi baleset miatt keresõképtelen. 2004. évi rendszeres jövedelme:
1 200 000 Ft.
2004. március 9-én nõnapra 50 000 Ft jutalmat kapott. Terhességi-gyermekágyi segélyét 2004. évi jövedelmei alapján kell megállapítani.
1 200 000 Ft : 276 = 4347,82 Ft
50 000 Ft : 276 = 181,15 Ft
4347,82 Ft + 181,15 Ft = 4528,97 Ft
Tehát 4528,97 Ft lesz az egy naptári napi keresete, ennek 70%-a lesz
a terhességi-gyermekágyi segély 1 napi összege.
2. eset
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A biztosított nõ 2003. május 16-án szült, 2005. február 15-én ismét
szült.
2005. február 16-tól tgyást, majd gyedet igényel. Szerzõdés szerinti jövedelme 120 000 Ft/hó.
Ellátását a minimálbér kétszeres 30-ad részének alapulvételével kell
megállapítani, mert az irányadó idõszakban 180 naptári napi keresettel
nem rendelkezik.

1.2 Gyermekgondozási díj (gyed)

Figyelem!
Ki jogosult gyermekgondozási díjra?
Aki a gyermekét saját háztartásában neveli, és
ß biztosított szülõ (ha a gyed igénylését – a gyermeket szülõ
anya esetében a szülést – megelõzõen két éven belül 180
napon át biztosított volt),
ß tgyásban részesülõ anya, akinek a biztosítási jogviszonya
a tgyás igénybevételének idõtartama alatt megszûnt, feltéve, hogy a tgyásra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelõzõen
két éven belül 180 napon át biztosított volt.
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A gyedre jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási idõbe be
kell számítani:
· a biztosítás megszûnését követõ táppénz, baleseti táppénz,
tgyás folyósításának idejét
· a középfokú vagy felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejét
Mennyi idõre jár a gyermekgondozási díj?
A gyed legkorábban a szülési szabadság lejártát követõ naptól vehetõ igénybe, és a gyermek második életévének betöltéséig jár.
Változatlan az a szabály, amely szerint, ha az anya (vagy gyermeket örökbe fogadni kívánó nõ) meghal, vagy a gyermek nem az õ
háztartásában nevelkedik, úgy a gyed az arra jogosult személynek a tgyásra jogosító idõtartamra, illetõleg annak fennmaradó
részére is jár.
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Mikor nem jár a szülõnek gyed?
Nem jár a gyed, ha

5

· a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve
a szerzõi jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresõtevékenységét személyesen folytatja,
· a jogosult – munkavégzés nélkül – megkapja teljes keresetét,
ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset
után jár gyed,
· a jogosult egyéb táppénzellátásban részesül,
· gyermeket – külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes
hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették,
továbbá ha 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
· a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsõde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el,
ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó
intézményi elhelyezést,
· a jogosult elõzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.
A gyermekgondozási díj összege
A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70%-a.
A gyed alapját képezõ naptári napi jövedelmet 2001. január 1-jétõl a terhességi-gyermekágyi segélynél leírtak szerint kell megál-
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lapítani azzal a különbséggel, hogy a táppénzszabályok szerint
megállapított gyednek van felsõ határa. 2003. évtõl a felsõ határ összegét az éves költségvetési törvény határozza meg. A gyed
legmagasabb összege, felsõ határa 2005-ben is legfeljebb havi
83 000 Ft (napi 2766,66 Ft).
A maximális összegben megállapított gyedet minden év január
15-ig – hivatalból – felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes
összeghatár figyelembevételével újra meg kell állapítani.
Ha a gyedet ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára ismételten állapítják meg, úgy a díj összege azonos lesz a
jogosultság kezdõnapján megállapítottal. Tehát a gyed szüneteltethetõ, de az összege a szüneteltetést követõen nem változik, kivéve a maximális összegben megállapított díj összegének korrigálását.
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Ha a biztosított egyidejûleg fennálló több jogviszonya alapján jogosult gyedre, a jogviszonyként megállapított díjak összegét egybe kell számítani. Az ellátás összege egybeszámítás esetén sem
haladhatja meg az az évre költségvetési törvény által meghatározott maximális összeget.
A gyed adóköteles jövedelem, abból az adószabályok szerint adót (adóelõleget) kell levonni. Az ellátás idõtartama
szolgálati idõnek minõsül, és az összegébõl nyugdíjjárulékot kell levonni.1
Példák:
1. lépés
Az anya 2004. augusztus 17-én szült, szülési szabadságra, tgyásra
2005. január 31-ig jogosult. Az anya november 30-át követõen kéri az
ellátás folyósításának megszûnését, munkába áll. Az apa 2004. december 1-jétõl igényli a gyedet.
Az apa 2004. december 1-jétõl nem, csak 2005. február 1-jétõl jogosult
gyedre.
2004. december, 2005. január hónapokban gyest vehet igénybe.
2. lépés
A biztosított nõ 2004. december 15-én szült. 2005. február 11-én meghalt.
2005. február 12-tõl férje igényli a gyedet. Az apa 2005. február 12-tõl
jogosult gyedre.
1

2005-ben 8,5%-ot, magán-nyugdíjpénztári tag esetén 0,5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat.
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3. lépés
A biztosított nõ 2003. március 1-jén szült, jelenlegi 5500 Ft naptári napi
keresete alapján a maximum összegû gyedben részesült. 2005. február
20-án ismét szült. 2005. augusztus 7-tõl gyedet igényel.
Tekintettel arra, hogy az irányadó idõszakban (2004. január 1-jétõl
2005. augusztus 6-ig) nincs 180 naptári napi keresete, ellátását a minimálbér kétszerese 30-ad részében kell megállapítani. (Nem vizsgáljuk,
miért nincs keresete.)

1.3 Általános rendelkezések a tgyásra és a gyedre vonatkozóan
Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejûleg táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetõleg gyedre jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást
veheti igénybe.
Az, aki egyidejûleg gyesre, gyermeknevelési támogatásra (a továbbiakban együtt gyermekgondozási támogatás) és tgyásra,
gyedre is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás igénybevétele mellett munkát vállal, és keresõképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.
A szülõk közös háztartásban élõ gyermeke után egyidejûleg
csak az egyik szülõ jogosult táppénzre, gyedre.
Ha a szülõk a közös háztartásban élõ gyermek(ek) után egyidejûleg jogosultak lennének tgyásra, gyedre és a gyermekgondozási
támogatás bármelyik formájára, úgy – kivéve az alább következõ
esetet – az ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és
csak az egyik szülõ részére lehet megállapítani.
Ha a közös háztartásban élõ gyermek után az egyik szülõ tgyást,
gyedet vagy gyermekgondozási támogatást vesz igénybe, úgy
a másik szülõ gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot, feltéve, hogy az ellátások nem ugyanazon gyermek után kerülnek megállapításra.
A tgyás, a gyed, a táppénz összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt.
A tgyás, gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz (munkáltatóhoz) kell – az elõírt nyomtatványon – írásban benyújtani.
Ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetõhely mûködik,
az igényt ez bírálja el, és az ellátást a munkáltató folyósítja.
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Ha a foglalkoztatónál nincs tb-kifizetõhely, az igénybejelentõ
nyomtatványt a foglalkoztatói igazolással együtt a munkáltató
köteles három munkanapon belül a székhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztárhoz továbbítani. Az igényelbíráláshoz
be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Ha
a biztosított munkáltatója jogutód nélkül megszûnt, az igényt a
lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál
kell bejelenteni.
Méltányosság gyakorlása
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatója – az
Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében meghatározott keretek között – méltányossági jogkörben a biztosított részére akkor
engedélyezheti a tgyás, a gyed és a táppénz folyósítását, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idõvel nem rendelkezik.
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Méltányossági jogkörben kizárólag a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottnak minõsülõ személy (munkaviszonyban, közalkalmazotti,
illetõleg közszolgálati jogviszonyban álló személy) részére engedélyezhetõ a tgyás, a gyed, valamint a táppénz, ha a biztosított az
ellátásra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idõvel nem
rendelkezik, és körülményei, jövedelmi viszonyai a megállapítást
indokolják. A felsorolt ellátások megállapítására méltányosságból egyéb esetben nincs lehetõség.
A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztató székhelye
szerint illetékes MEP-hez nyújthatja be.
Az ellátások folyósítására vonatkozó kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a biztosított
· biztosításban töltött idejére,
· 30 napnál hosszabb megszakítást megelõzõ biztosítási idejének tartamára,
· jövedelmi viszonyára és egyéb méltánylást érdemlõ körülményeire.

1.4 Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság,
apák munkaidõ-kedvezménye
A szülési szabadságot, a fizetés nélküli szabadságot, a pótszabadságot és az apák munkaidõ-kedvezményét a munka törvénykönyve (Mt.) biztosítja.
Az Mt. 138. § (1) bekezdése alapján a terhes, illetõleg a szülõ nõt
huszonnégy hét (168 nap) szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy
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kell kiadni, hogy négy hét lehetõleg a szülés várható idõpontja elé
essen.
A szülési szabadság megszûnik
· a gyermek halva születése esetén az ettõl számított hat hét elteltével,
· ha a gyermek meghal, a halált követõ tizenötödik napon,
· ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követõ napon.
Az utolsó két esetben a szülési szabadság idõtartama – a szülést
követõen – hat hétnél rövidebb nem lehet.
Ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben
gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét – a szülést követõ egy év elteltéig – a gyermeknek az intézetbõl történt
elbocsátása után is igénybe lehet venni.
A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg1
· a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása
céljából,
· a gyermek tizennegyedik életéve betöltéséig, ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben
részesül,
· a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.
A nõnek a szoptatás elsõ hat hónapjában naponta kétszer egy
óra, ezt követõen a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidõ-kedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidõ-kedvezmény az
ikrek számának megfelelõ mértékben jár.2
A munkavállalónak – kérelmére – a tartós (elõreláthatólag harminc napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra (a továbbiakban: ápolásra) szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása
céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi.

1
2

Mt. 138. § (5) bekezdés
Mt. 138. § (6) bekezdés
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A tartós otthoni ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelõorvosa igazolja.1
Közeli hozzátartozó:
·
·
·
·
·
·
·
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a házastárs
az egyenes ágbeli rokon
a házastárs egyenes ágbeli rokona
az örökbe fogadott, mostoha- és a nevelt gyermek
az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelõszülõ
a testvér
az élettárs

Az apának járó munkaidõ-kedvezmény igénybevételére legkorábban a 2002. december 1-je után született gyermekek esetében nyílt lehetõség, 2002. december 18-tól a kedvezmény jogintézményét bevezetõ Mt. 138/A § hatálybalépésétõl. A jogszabály
szerint gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidõ-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésõbb a szülést követõ
második hónap végéig kérésének megfelelõ idõpontban köteles
a munkáltató kiadni. E kedvezmény abban az esetben is megilleti
az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.
A kedvezmény alkalmazása során apa alatt a szülõi felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti, vagy örökbe fogadó apát kell érteni.
A munkaidõ-kedvezmény idõtartamára a dolgozó apát távolléti
díj illeti meg, melynek kifizetése – a közterhekkel együtt – az állami költségvetés terhére történik.2
A szülõk döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy a gyermekét egyedül nevelõ szülõt évenként a tizenhat évnél fiatalabb
· egy gyermeke után kettõ,
· két gyermeke után négy,
· kettõnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság illeti meg.3
A pótszabadság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni,
amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

1
2
3

Mt. 139. §
A munkaidõ-kedvezmény idejére járó távolléti díj elszámolásának és fizetésének gyakorlati szabályait a 305/2002. kormányrendelet tartalmazza.
Mt. 132. § (2) bekezdés

Iskolavezetés 2005. június

Társadalombiztosítás

Az Mt. elõírása szerint rendkívüli munkára nem vehetõ
igénybe
· a nõ terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig,
· a gyermekét egyedül nevelõ férfi a gyermeke egyéves koráig,
valamint
· a munkavállaló, ha foglalkoztatására jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor.
A gyermekét egyedül nevelõ munkavállaló a gyermeke egyéves
korától négyéves koráig csak beleegyezésével vehetõ igénybe
rendkívüli munkára.

2. 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) a családok
támogatásáról
A törvény célja, hogy a családok szociális biztonságának elõsegítése, a gyermeknevelés anyagi terheinek csökkentése érdekében
meghatározza
· az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások
— rendszerét,
— formáit,
· az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint
· az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos
legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.
A törvény hatálya
A törvény hatálya kiterjed – amennyiben nemzetközi szerzõdés
eltérõen nem rendelkezik – a Magyar Köztársaság területén élõ
· magyar állampolgárra,
· bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkezõ, továbbá
a magyar hatóság által menekültként elismert személyre,
· a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló
1612/68/EGK tanácsi rendeletben, valamint – az anyasági támogatás kivételével – a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.
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Az új családtámogatási rendszer kialakításánál fontos szempont
volt, hogy jól szolgálja a családi élet biztonságát és a gyermekvállalás feltételeinek javítását. A családnak nyújtott ellátások az állam részérõl biztosított olyan ellátások, amelyek – elismerve a
család és a gyermeknevelés fontosságát – jövedelmi helyzettõl
függetlenül, állampolgári jogon illetik meg a gyermeket nevelõ
szülõt.
A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelõ, továbbá a tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ családokra
nehezülõ terhek ellensúlyozása céljából, továbbá esélyegyenlõségük elõsegítése érdekében a családtámogatási rendszer egyes
elemei differenciáltak.
A törvény értelmezõ rendelkezése tartalmazza azokat a jogszabályban elõforduló kifejezéseket, amelyek a jogalkalmazás szempontjából jelentõséggel bírnak, illetve tartalmuk nem azonos
más jogszabályban meghatározottakkal.
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A törvény alkalmazásában
· egyedülálló az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált,
házastársától külön él, és nincs élettársa,
· családtámogatási kifizetõhely a legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztató munkáltatónál
létesített társadalombiztosítási kifizetõhely,
· tanköteles az a gyermek, akit az iskola igazgatója – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény rendelkezése értelmében – tankötelesnek nyilvánított,
· keresõtevékenység munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati
jogviszonyban, fegyveres erõk, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetõleg
társas vállalkozás tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ – tevékenység,
· szociális intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) szabályozott, ápolást, gondozást, rehabilitációt, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény,
· tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy: az a 18
évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy
fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
· nevelõszülõ az a személy, aki nevelõszülõi jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerõs hatá-
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·

·

·
·

rozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttet,
hivatásos nevelõszülõ az a személy, aki speciális foglalkoztatási
jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerõs határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttet,
jövedelem az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott vagyoni érték, bevétel,
amelynek összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét,
rendszeres jövedelem a legalább három egymást követõ hónapban keletkezett jövedelem,
saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek az a gyermek,
aki a szülõvel, nevelõszülõvel, gyámmal életvitelszerûen együtt
él, és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak
napközbeni idõszakra kerül ki.
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2.1 Családtámogatási ellátási formák
A családtámogatási ellátások a következõk:
· családi pótlék (7. §)
· gyermekgondozási támogatás:
— gyermekgondozási segély (20. §)
— gyermeknevelési támogatás (23. §)
· anyasági támogatás (29. §)
Szükséges tudni azt, hogy
· a családtámogatási ellátások 2001. január 1-jétõl a megyei
egészségbiztosítási pénztáraktól a területi államháztartási hivatalokhoz (továbbiakban: TÁH) kerültek, melyek megnevezése 2003. június 30-tól a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) területi igazgatóságaira változott,
· a Cst. 2002. november 8-ától hatályos módosítása átrendezte
a korábbi szabályok szerinti nevelési ellátásokat: megszüntette magát a „nevelési ellátások” fogalmát, és a „családi pótlék”
megnevezés alatt összevonta a „családi pótlék” és „iskoláztatási támogatás” ellátásokat.
Családi pótlék
A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi
rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt.
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Figyelem!
Családi pótlékra jogosult:
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ß a vér szerinti, az örökbe fogadó szülõ, a szülõvel együtt élõ
házastárs, a nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a gyám
a saját háztartásában nevelt
— még nem tanköteles gyermekre,
— tankötelezettsége megszûnéséig a tanköteles gyermekre,
— tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos (tankötelezettség nem szempont) gyermekre,
— az általános iskolai, középiskolai, szakközépiskolai (továbbiakban együtt: közoktatási intézmény) tanulmányokat folytató gyerekre tekintettel, aki a 23. életévét
még nem töltötte be,
ß a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
gyermekre tekintettel,
ß Magyarország területén mûködõ szociális intézmény vezetõje az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel.

A második és harmadik esetben az igénylésre a „Családipótlék-igénylés intézeti elhelyezés esetén” elnevezésû nyomtatvány
szolgál.
A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek
után a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelynek
idõtartama alatt betölti a 23. életévét.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy)
esetében a magasabb összegû családi pótlék igényléséhez csatolni kell a külön jogszabály szerinti igazolást.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó
magasabb összegû családi pótlék annak a hónapnak a végéig –
de legfeljebb a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig –
jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban elõírtak szerint igazolták.
Saját jogán jogosult családi pótlékra
· a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, he utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegû családi pótlékot folyósítottak,
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· közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, a 23. életévét még be nem töltött személy,
— akinek mindkét szülõje elhunyt,
— akinek a vele egy háztartásban élõ hajadon, nõtlen, elvált
vagy házastársától külön élõ szülõje elhunyt,
— akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szûnt meg,
— aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésbõl.
Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya az elsõ vizsgaidõszak utolsó napján megszûnik, de az új tanítási évre tanulói
jogviszonyt létesít, akkor utána arra az idõre, amely alatt nem
állt tanulói jogviszonyban – legfeljebb azonban két hónap idõtartamra –, utólag családi pótlékot kell megállapítani.
Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak
egy jogosultat illet meg. Ha a gyermek együtt élõ szülõk háztartásában él, a családi pótlékot – együttes nyilatkozatuk alapján –
bármelyik szülõ igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként. Megállapodás hiányában az ellátást igénylõ személyrõl – kérelemre – a gyámhatóság dönt.
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A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 5100 Ft
b) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 6000 Ft
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 6200 Ft
d) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 7200 Ft
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként
7800 Ft
f) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 8400 Ft
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ
család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben, szociális intézményben
élõ, továbbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után
13 900 Ft
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ
egyedülálló esetén a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek, aki után a 18. életévének
betöltéséig magasabb összegû családi pótlékot folyósítottak,
15 700 Ft
i) gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben, szociális intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél elhelyezett, a g) és a h) pontok alá nem tartozó gyermek, valamint
a saját jogán családi pótlékra jogosult személy esetén 7200 Ft
Iskolavezetés 2005. június
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A családi pótlék július hónapra járó összege a fent megjelölt
összeg kétszerese. A családi pótlékot – függetlenül az igénylés
és megszüntetés idõpontjától – teljes hónapra kell megállapítani
és folyósítani.
Arra a hónapra, amelyben a családi pótlékra való jogosultság
megszûnik, az ellátást még folyósítani kell.
Ha a gyermek gyámja egyben a nevelõszülõje is, úgy számára
7200 Ft összegben jár a családi pótlék.
A családi pótlék összegének emelésérõl az Országgyûlés évente
legalább egy alkalommal dönt.

Figyelem!
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A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a
vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni
ß aki az igénylõ háztartásában él, és
— akire tekintettel a szülõ, nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a gyám családi pótlékra jogosult,
— aki közoktatási intézmény tanulója, vagy felsõoktatási
intézmény elsõ akkreditált felsõfokú iskolai rendszerû
szakképzésében, elsõ egyetemi vagy fõiskolai szintû
alapképzésben részt vevõ hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
— aki saját jogán jogosult az ellátásra,
ß aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy õt a gyámhivatal nem vette átmeneti
vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylõ – a
kormányrendeletben foglaltak szerint – vele kapcsolatot
tart fenn.

Az elõbbiekben említett – családi pótlékra nem jogosító, de a
gyermekszámba beszámító – gyermek esetében
· az ellátás igénylésekor, továbbá
· az ellátás folyósításának idõtartama alatt minden év szeptember 30-áig
igazolni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását.
A fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesülõ gyermekkel a rendszeres találkozás minõsül kapcsolattartásnak. Nem
tekinthetõ rendszeres kapcsolattartásnak az évenkénti egy-egy lá-
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togatás, levélírás, illetve telefonhívás. A megjelölt kapcsolattartás teljesítését – a családi pótlékot igénylõ kérésére – a szociális
intézmény vezetõje az ellátás igénylésekor, a továbbiakban évente egy alkalommal írásban igazolja.
A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyámot is, aki saját maga
vagy házastársa, élettársa
· közoktatási intézmény tanulója, felsõoktatási intézmény elsõ
oklevelet szerzõ hallgatója, és jövedelme nincs,
· vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
· rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportként
megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj összegét, valamint
egyéb jövedelme nincs,
· nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül, és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, valamint egyéb jövedelme
nincs,
· idõskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs,
· a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.
Családi pótlék folyósításának korlátozása
Amennyiben a 18. életévét betöltött gyermeknek, illetve személynek rendszeres jövedelme van, úgy a reá tekintettel, illetve a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól
mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel
rendelkezik.
Családi pótlék igénylése
A családi pótlékra vonatkozó igény benyújtása „Igénybejelentés
családi pótlékra” címû formanyomtatványon történik, csatolva
az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását.
Amennyiben az igénybenyújtást követõen a gyermekek számában változás áll be, úgy ezen változást a „Bejelentés a gyermekszám változásáról” címû formanyomtatványon kell közölni.
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Gyermekgondozási támogatások
A gyermeket nevelõ szülõ, nevelõszülõ, a gyám megélhetése alapjául – havi rendszerességgel járó – gyermekgondozási támogatások keretében
· gyermekgondozási segélyre,
· gyermeknevelési támogatásra
jogosult.
A nagyszülõ gyermekgondozási segélyre a szülõ jogán szerezhet
jogosultságot.
Gyermekgondozási segély
Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülõ, a nevelõszülõ,
a gyám a saját háztartásában nevelt
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· gyermek 3. életévének betöltéséig,
· ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
· tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.
Amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem
egyezik meg, úgy a legkésõbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.
Az elõbb említett jogosultakon kívül, de az ott meghatározott feltételek mellett a nagyszülõ is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek
· az elsõ életévét betöltötte, továbbá
· gondozása, nevelése a szülõ háztartásában történik, valamint
· szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási
segélyrõl lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozási
segélynek a nagyszülõ részére történõ igénylésével.
A gyermekkel nem közös háztartásban élõ szülõ egyetértõ
nyilatkozatát – kérelemre – a gyámhatóság pótolhatja.
Ha a szülõ az egyetértõ nyilatkozatát visszavonja, és azt a gyámhatóság nem pótolja, a visszavonás a nagyszülõ gyermekgondozási segélyre való jogosultságát megszünteti. Az ellátást az egyetértés visszavonását tartalmazó nyilatkozatnak az igényelbíráló
szervhez történõ benyújtását követõ hónap utolsó napjától kell
megszüntetni.
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A nagyszülõ részére a gyesre való jogosultság a feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha
· õ maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és
· a szülõ esetében is fennállnak – ide nem értve a keresõtevékenység folytatásából adódó kizáró körülményt – a jogosultsági feltételek.
A nagyszülõ gyesre való jogosultságát akkor is meg kell szüntetni, ha olyan kizáró körülmény áll be, amely a szülõnek az ellátás
saját maga általi igénybevétele esetén a gyesre való jogosultságának elvesztését vonná maga után.
Ha a szülõ a gyermek után gyermekápolási táppénzt vesz igénybe, ez a körülmény a nagyszülõ gyesre vonatkozó jogosultságát
nem érinti.
A gyermekgondozási segélyben részesülõ személy – ide nem értve
a nagyszülõt – keresõtevékenységet
· a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
· a gyermek egyéves kora után napi 4 órát meg nem haladó idõtartamban folytathat, vagy idõkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
Napi 4 órát meg nem haladó idõtartamban folytatott keresõtevékenységnek kell tekinteni, ha a gyesben részesülõ személyt a Mt.
rendelkezései szerint a felek megállapodása alapján rendes munkaidõben, kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidõben
foglalkoztatják oly módon, hogy a rendes és rendkívüli munkaidejének együttes mértéke egy naptári héten a 20 órát nem haladja meg.
A nagyszülõ a gyes folyósítása mellett keresõtevékenységet a gyermek hároméves kora után folytathat. Ez például beteg vagy fogyatékos gyermek esetén lehetséges, amikor a gyermek 10. életévének betöltéséig jár a gyes. Ebben az esetben is csak napi 4 órát
meg nem haladó idõtartamban. E korlátozás nem érvényesül, ha
a munkavégzés otthon történik.
A Magyar Államkincstár elnöke méltányossági jogkörben eljárva – figyelembe véve, hogy a törvény szerint kinek nem jár gyermekgondozási támogatás – a gyesre való jogosultságot
· megállapíthatja a gyermeket nevelõ személynek, ha
— a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot
meghaladóan akadályoztatva vannak,
— az egyedülálló szülõ keresõtevékenységének hiányában a
család megélhetése nem biztosítható,
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· megállapíthatja, illetõleg meghosszabbíthatja
— a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig,
ha a gyermek betegsége miatt gyermeke napközbeni ellátását biztosító intézményben1 nem gondozható,
— ha tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a gyermek
14. életévének betöltéséig.
Ha az igénylõ a gyes megállapítását, illetve meghosszabbítását
kéri, a fentiek alapján a Magyar Államkincstár elnökétõl az igényt
„Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” címû formanyomtatványon, és megfelelõ pótlap kitöltésével az igénylõ lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes igazgatósághoz nyújtja be.
Az igényléshez csatolni kell
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· a szülõk nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról,
· a szülõ egyedülállóságáról és jövedelemhelyzetérõl szóló nyilatkozatot,
· a fekvõbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek egy
gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem
gondozható, nevelhetõ.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 14. életévének betöltéséig méltányosságból kért ellátás esetében csatolni
kell a betegség, illetõleg fogyatékosság tényérõl külön jogszabály
szerint kiállított orvosi igazolást.
Gyermeknevelési támogatás
A gyermeknevelési támogatásra az a szülõ, nevelõszülõ,
gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több
kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétõl 8. életévének betöltéséig jár.
Az igény benyújtása „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” címû formanyomtatvány és a 4. számú pótlap kitöltésével
történik.

1

Gyvt. 41. § (3) bekezdés
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A gyermekgondozási támogatási formák közös szabályai
A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élõ szülõk bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylõ szülõ személyérõl – kérelemre – a gyámhatóság dönt.
Amennyiben a szülõk egyidejûleg több gyermek után lennének
jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét
formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az
egyik szülõ részére lehet megállapítani.
A gyermekgondozási támogatás havi összege – függetlenül
a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Töredék hónap esetén egy
naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár.1
Ikergyermekek esetén a gyes havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ával. 2005-ben ez az összeg 49 400 Ft.
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Figyelem!
Nem jár gyermekgondozási támogatás annak, aki
ß rendszeres pénzellátás bármelyikében részesül, ide nem
értve a gyermekgondozási támogatást, továbbá a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresõtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt,
ß olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt.
alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vettek, továbbá a Szt. alapján 30 napot
meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,
ß nem munkavégzés miatt a gyermeket napközbeni ellátást
biztosító intézményben helyezték el,
ß elõzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztését
tölti.

1
2

Így a gyes és GYET (gyermekvédelmi támogatás) összege 2005-ben 24 700 Ft.
Gyvt. 41. § (3) bekezdés
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Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülõ személy
az általa nevelt gyermek halála miatt elveszti a támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet követõ hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.
A gyermekgondozási támogatásra való jogosultságot nem érinti,
ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy
· a gyermek egyévesnél idõsebb, és az intézményi elhelyezés a
napi 4 órás idõtartamot nem haladja meg, vagy
· gyermekgondozási támogatásra jogosult közoktatási intézményben, a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetõleg felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy
· az intézményi elhelyezés az óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra történõ felkészítést szolgálja.
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Nem minõsül szociális intézményi elhelyezésnek a gyermek rehabilitációs, habilitációs célú foglalkoztatásra irányuló napközbeni intézményi elhelyezése.
Ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el – ide nem értve a fentiekben megjelölt eseteket –, úgy az
ellátás folyósítása szünetel.

2.3 Anyasági támogatás

Figyelem!
Anyasági támogatásra jogosult a szülést követõen
ß az a nõ, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal –
koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozásban
vett részt,
ß az örökbe fogadó szülõ, ha a szülést követõen 180 napon
belül az örökbefogadást jogerõsen engedélyezték,
ß a gyám, ha a gyermek a szülést követõen 180 napon belül
– jogerõs határozat alapján – a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás akkor is megilleti az anyát, ha a gyermek
halva született.
Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nõ a támogatás felvételét megelõzõen meghal, úgy az anyasági támogatást az anyá-
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val egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.
Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos
a gyermek születésének idõpontjában érvényes öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek
esetén 300%-ával.
Az anyasági támogatás összege 2005-ben 55 575 Ft, ikerszülés
esetén 74 100 Ft.
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követõ 180 napon belül lehet benyújtani „Igénybejelentés családi támogatási ellátásokra” címû formanyomtatvány és az 5. számú pótlap kitöltésével.
Az igénybejelentéshez csatolni kell
· a terhesgondozást végzõ orvos igazolását arról, hogy a szülõ nõ
– a terhesgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a
szükséges alkalommal részt vett a terhesgondozáson, vagy
· a gyermek örökbefogadását engedélyezõ jogerõs határozat másolatát, vagy
· a jogerõs gyámrendelõ határozat másolatát.
Az igénybejelentéssel egyidejûleg be kell nyújtani
· a gyermek, illetve ikerszülés esetén gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,
· halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti példányát,
· az anya halotti anyakönyvi kivonatát, ha az anya a támogatás
felvételét megelõzõen meghalt,
· a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozat másolatát,
· a családból kikerülést eredményezõ gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetésérõl szóló gyámhatósági határozatot.
Az igényelbíráló szerv az anyasági támogatás kifizetésének tényét
a születési anyakönyvi kivonat – a gyermek halva születése esetén a halva szülést bizonyító okirat – hátoldalára rávezeti, aláírja,
bélyegzõlenyomattal ellátja. Az igényelbíráló szerv a kifizetéssel
egyidejûleg írásban tájékoztatja az igénylõt a gyermekekkel kapcsolatos családi, illetve biztosítási alapú ellátások igénylésének
lehetõségérõl és az azokra való jogosultság megállapításának legfontosabb feltételeirõl.
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2.4 A családtámogatási ellátásokra vonatkozó eljárási szabályok
A családtámogatási ellátás iránti igényt írásban kell elõterjeszteni. Egyidejûleg az igényt csatolni kell az elbíráláshoz szükséges
tények, adatok igazolását.
A családtámogatási ellátásra való jogosultságot a formanyomtatványon benyújtott kérelem, az igazolás, továbbá a nyilatkozat
alapján kell elbírálni. Hiányosan benyújtott, továbbá pontatlanul kitöltött igény esetén az igénylõt 15 napos határidõvel pótlásra kell felszólítani.
Az ellátás iránti igényt elbíráló szerv
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· a Magyar Államkincstárnak az igénylõ lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes megyei területi igazgatósága – a fõvárosban
és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság – és kirendeltségei (továbbiakban együtt: igazgatóság),
· a családtámogatási kifizetõhely, ha az igénylõ munkahelyén
van ilyen (a továbbiakban az igazgatóság és családtámogatási
kifizetõhely együtt: igényelbíráló szerv).
A Cst. 2. § c) pontjában meghatározott személyi körre vonatkozóan
· az anyasági támogatás igénylése esetén a családtámogatási kifizetõhely, illetve ennek hiányában az igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes igazgatóság,
· más ellátás igénylése esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (továbbiakban: Regionális Igazgatóság).
A gyermeknevelési támogatás, valamint a nagyszülõ részérõl benyújtott gyermekgondozási segély iránti igényt az igénylõ lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes igazgatóság bírálja el.
Ha a jogosult három hónapot meghaladó idõtartamra valamely,
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes,
illetve nemzetközi szerzõdés alapján azonos jogállást élvezõ állam területére távozik, az ellátás részére a szociális biztonsági
rendszernek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
1048/71/EGK tanácsi rendeletben foglaltakra figyelemmel, külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül továbbfolyósításra.
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Amennyiben
· a jogosult az elõbbi körbe nem tartozó államba távozik három
hónapot meghaladó idõtartamra, távolléte alatt
· külszolgálatot, vagy külföldi szolgálatot teljesítõ személy részére az e törvény alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel
külön jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak, a folyósítás ideje alatt
az ellátás szünetel.
A családtámogatási ellátás igényléséhez szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A formanyomtatványok elõállításáról a Magyar
Államkincstár gondoskodik.
A formanyomtatványokat az igazgatóság továbbítja:
· igényelbíráló szervhez,
· valamennyi települési önkormányzathoz.
A települési önkormányzat a formanyomtatványokat a családtámogatási ellátást igénylõk részére az állampolgárok számára
nyitva álló hivatali helyiségben hozzáférhetõvé teszi.
A családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Területi
Igazgatósága a jogosult kérelmére pénzintézetnél vezetett bankszámlájára utalja, vagy postai utalványon folyósítja. A családtámogatási kifizetõhely az ellátások kifizetésérõl – ide nem értve az
anyasági támogatást – a munkabér kifizetésével megegyezõ módon gondoskodik.
A családtámogatási ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt,
adatot, amely az ellátásra jogosultságát, vagy annak összegét érinti.
Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi
eljárás illeték- és költségmentes.
Az, aki ellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha
erre a felvételtõl számított 30 napon belül írásban kötelezték.
30 nap eltelte után a jogalap nélkül felvett ellátást attól lehet
visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható, feltéve, hogy a
felvételtõl vagy az ellátás megszûnésétõl kevesebb mint 3 év telt el.
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3. Gyermeket nevelõ szülõk egyéb kedvezményei
3.1 Iskolakezdési támogatás
Iskolakezdési támogatásban a gyermek, tanuló részesülhet családi pótlékra jogosult szülõje, vagy vele közös háztartásban élõ
házastársa útján. Gyermeknek az általános iskolai tanulmányait
az adott tanévben megkezdõ gyermeket, tanulónak pedig az általános vagy középiskolában tanulmányokat folytató fiatalt kell érteni.
A juttatás akkor adómentes, ha annak a szülõ vagy házastársa útján nyújtott összege 2005-ben nem haladja meg a 17 000 Ft-ot.
A juttatásban azonban a gyermek, tanuló mindkét szülõ (vagy vele
közös háztartásban élõ házastárs) útján részesülhet akkor is, ha
az érintett magánszemélyek azonos munkáltatónál dolgoznak.
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A támogatás adómentesen a tanév elsõ napját megelõzõ és
követõ 60 napon belül adható.
A munkáltató, a bér kifizetõje a támogatást három formában
nyújthatja:
· tárgyi formában tankönyv, taneszköz, ruházat juttatásával,
· ezen termékek vásárlásáról a munkáltató, illetve a bér kifizetõje névre szóló számla ellenértékének megtérítése formájában,
· kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában. (Ebben az esetben nem szükséges a munkáltató nevére
szóló készpénzfizetési számla kiállítása, a törvényi adómentességi feltétel teljesítéséhez elegendõ az utalványt forgalmazó társaság számlája.)
A munkáltató, a bér kifizetõje az adómentes iskolakezdési támogatás összegérõl magánszemélyként – az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének
(ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével – nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megõriz.
Az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát
meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetõje által
a szülõvel vagy házastársával fennálló jogviszonyára tekintettel
az említett feltételeknek nem megfelelõ módon, vagy pénzben
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a gyermeknek juttatott támogatás a szülõ, illetve házastársa
munkaviszonyból származó jövedelmének minõsül.1

3.2 Adókedvezmény
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltak
szerint családi kedvezmény illeti meg a gyermekes családokat. Az összevont adóalap adójából nem kell megfizetni
a családi kedvezményt.2
A családi kedvezmény az eltartottak létszámától függõen kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
· egy eltartott esetén 3000 Ft
· két eltartott esetén 4000 Ft
· három és minden további eltartott esetén 10 000 Ft
A rendelkezés alkalmazásában jogosultsági hónap az a hónap,
amelyre tekintettel a családi pótlékot, illetõleg a rokkantsági járadékot folyósítják, magzat esetében a várandósság idõszakában
azon hónap, amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján
a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot,
amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. Az adóhatóság az ellenõrzés során kérheti a
várandósság tényérõl kiadott orvosi igazolást.
A megállapított összeg meghatározása szempontjából az
eltartottak létszámába be kell számítani a kedvezményezett eltartottakon kívül azokat is, akiket rajtuk kívül a
családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi
pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vesznek.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a Cst. szerint családi pótlékra jogosult, továbbá a várandós nõ és vele közös háztartásban élõ házastársa. Nem jogosult
azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély, aki a családi pótlékot mint vagyonkezelõi joggal felruházott
gyám, illetõleg mint vagyonkezelõ eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt, vagy a büntetés-végrehajtási
intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja, valamint a szociális intézmény ve1
2

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 8.30. pontja.
Szja. 40. § (2) bekezdés
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zetõje, ha a családi pótlékot az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja.
A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele az eltartottak
természetes azonosító adatainak, vagy adóazonosító jelének feltüntetése az adóbevallásban (a munkáltatói elszámolásban) azzal, hogy a magzat (ikermagzat) esetében az elõzõeket a várandósság tényérõl adott nyilatkozat helyettesíti.
A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott
után egyszeresen érvényesíthetõ, azonban a jogosult a vele közös háztartásban élõ házastársával, élettársával – amennyiben
a gyermeket nevelõ egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe – az adóév végén megoszthatja azt, feltéve,
hogy a megosztás tényérõl az adóbevallásukban (a munkáltatói elszámolásban), vagy adóhatósági adómegállapításhoz tett nyilatkozatukban nyilatkozatot adnak, és egymás adóazonosító jelét feltüntetik.
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3.3 Gyermekvédelmi támogatások
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) célja, hogy megállapítsa azokat az alapvetõ szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek,
további jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezetek
· meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak
— a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez,
— a szülõi kötelességek teljesítéséhez, illetve
· gondoskodjanak
— a gyermekek veszélyeztetettségének megelõzésérõl és megszüntetésérõl,
— a hiányzó szülõi gondoskodás pótlásáról, valamint
— a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnõttek
társadalmi beilleszkedésérõl.
A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendõrség, ügyészség, pártfogó felügyelõi szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása során
a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el.
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A gyermek családban történõ nevelkedését segítõ ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani.
A gyermekek védelme
A gyermek családban történõ nevelkedésének elõsegítésére, veszélyeztetettségének megelõzésére és megszüntetésére, valamit
a szülõi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülõ gyermek helyettesítõ védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermek védelmét
·
·
·
·

pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve
gyermekvédelmi szakellátások, valamint
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermekvédelmi rendszer mûködtetése állami és önkormányzati feladat.

29

Pénzbeli ellátások:
·
·
·
·
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rendszeres gyermekvédelmi támogatás
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
gyermektámogatási díj megelõlegezése
otthonteremtési támogatás

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások:
· gyermekjóléti szolgáltatás
· gyermekek napközbeni ellátása
· gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
· otthont nyújtó ellátás
· utógondozói ellátás
· területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedések
· védelembevétel
· családbafogadás
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·
·
·
·
·
·

ideiglenes hatályú elhelyezés
átmeneti nevelésbevétel
tartós nevelésbevétel
nevelési felügyelet elrendelése
utógondozás elrendelése
utógondozói ellátás elrendelése

A jogosult gyermek számára
· a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi támogatást,
· a települési önkormányzat képviselõ-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósít.
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A települési önkormányzat képviselõ-testülete a hatáskörébe
tartozó ellátást kiegészítheti, és a rendeletében meghatározott
módon és feltételek szerint a gyermek és a fiatal felnõtt szociális
rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
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Mire megvénülünk…
Nyugellátások

Horváth Erzsébet

1998. január 1-jén lépett életbe az a négy új törvény, amely
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1. Társadalombiztosítási nyugellátás
1.1 A nyugdíjbiztosítás új rendszere Magyarországon
1998. január elsejétõl hatályba lépett az új, vegyes finanszírozású nyugdíjrendszer, amely három pillérre épül.
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· Elsõ pillér: korszerûsített felosztó-kirovó finanszírozású társadalombiztosítási nyugellátás, amelynek jogi szabályozását az
1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) biztosítja.
· Második pillér: biztosítási elven, önkormányzati alapon mûködõ tõkefedezeti finanszírozású magánnyugdíjrendszer, amelynek jogi szabályozását az 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) tartalmazza.
· Harmadik pillér: az önkéntes kölcsönös kiegészítõ nyugdíjpénztárak és az üzleti biztosítók által nyújtott nyugdíjbiztosítás. Az önkéntes kölcsönös kiegészítõ nyugdíjbiztosítás tõkefedezeti finanszírozású, biztosítási elven, önkormányzati alapon
mûködik. Jogi szabályozása az önkéntes pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény1 alapján történik.
Az új rendszer alapvetõ jellemzõje, hogy hatékonyabban érvényesül a biztosítási elv. Az elérhetõ nyugdíj jobban függ
· az életpályától,
· a megszerzett szolgálati idõtõl és
· a befizetett járuléktól,
ugyanakkor mérséklõdik – bár a rendszer egészében megmarad –
a szolidaritási elv.
Az új rendszerben a kötelezõ nyugdíjbiztosítást az elsõ két pillér
valamelyikében való részvétel biztosítja, ami azt jelenti, hogy
a biztosított vagy a társadalombiztosítási nyugellátásban (elsõ
pillér), vagy a magánnyugdíjpénztárban (második pillér) kapja az
ellátást, a szolgáltatást. E juttatásokat lehet önkéntes alapon kiegészíteni az önkéntes nyugdíjpénztár (harmadik pillér) szolgáltatásaival.
Azok a személyek, akik a biztosítási elven mûködõ kötelezõ
nyugdíjrendszerben (I. és II. pillér) nem szereztek jogosultságot
nyugdíjra, a szociális, rászorultsági alapon nyújtott állami, önkormányzati támogatások rendszerében jutnak támogatáshoz az
1997. évi LXXXIV. törvény alapján.2
1
2

Módosítások: 1994. évi LXXXII. és 1996. évi LXXXI. törvény, 6/1994. (I. 21.)
és 7/1994. (I. 21.) kormányrendeletek
Idõskorúak járadéka
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A társadalombiztosítási nyugellátásról általában
Az Országgyûlés – az alkotmányban foglalt elveknek megfelelõen –
az idõskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében
elfogadta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvényt (Tny.). E törvény célja, hogy a biztosítottak és hozzátartozóik részére nyújtandó társadalombiztosítási nyugellátásokat – figyelemmel a magánnyugdíjrendszerre is – egységes elvek
alapján szabályozza.
A kötelezõ társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mûködtetése
és fejlesztése az állam feladata.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség, megrokkanás, megrokkanással járó baleset esetén a biztosított részére, elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes
elvek alapján nyugellátást biztosít.
Államközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre a Tny. rendelkezéseit az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni.
A társadalombiztosítási nyugdíj fedezetére a Tbj. rendelkezései szerint járulékot kell fizetni. Az állam a társadalombiztosítási nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják a bevételeket.
A törvény hatálya kiterjed
· a Tbj. szabályai alapján biztosítottnak minõsülõ személyre és
foglalkoztatókra,
· az e törvényben meghatározott saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban részesülõ személyekre,
· a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekre, ideértve a MÁV Rt.
Nyugdíjigazgatóságot és a Gyõr-Sopron-Ebenfurt Vasút Rt.-t is.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások fajtái
Saját jogú nyugellátások:
· öregségi nyugdíj
· rokkantsági nyugdíj
· baleseti rokkantsági nyugdíj
Hozzátartozói nyugellátások:
· özvegyi nyugdíj
· árvaellátás
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· szülõi nyugdíj
· baleseti hozzátartozói nyugellátás
A Tny. a nyugellátási fajtákat a következõképpen definiálja:
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· Saját jogú nyugellátás és hozzátartozói nyugellátás: olyan,
keresettõl, jövedelemtõl függõ rendszeres pénzellátás, amely
meghatározott szolgálati idõ megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár.
· Öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idõ megszerzése esetén járó nyugellátás.
· Rokkantsági nyugdíj: megrokkanás esetén, meghatározott
szolgálati idõ megszerzése mellett járó nyugellátás.
· Baleseti rokkantsági nyugdíj: üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében történõ megrokkanás esetén, szolgálati
idõtõl függetlenül járó nyugellátás.
· Özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban
nem részesülõ, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy házastársának, meghatározott feltételek mellett élettársának, valamint elvált házastársának járó nyugellátás.
· Árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülõ, de nyugdíjjogosultságot szerzett, elhunyt személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó
ellátás.
· Szülõi nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyugdíjas) szülõjének,
nagyszülõjének, meghatározott feltételek fennállása esetén nevelõszülõjének járó ellátás.
Tizenharmadik havi nyugdíj
2003 novemberétõl fokozatosan bevezetésre kerül a tizenharmadik havi nyugdíj.
Tizenharmadik havi nyugdíjra jogosult1 az a személy, aki
· a tárgyévet megelõzõ év legalább egy napján és
· az ideiglenes özvegyi nyugdíj kivételével a tárgyév november
hónapjában
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásban részesül.

1

Tny. 6/A §
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Összege megegyezik a tárgyév november havi nyugellátásának
összegével.
A szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény alapján megállapított nyugellátásnál a magyar jogszabályok szerint elismert
szolgálati idõ tartamának megfelelõ – a magyar szerzõdõ felet terhelõ – arányos részt kell a tizenharmadik havi nyugdíj kiszámításánál figyelembe venni.
A tizenharmadik havi nyugdíjat minden évben november hónapban folyósítják.
A jogszabályi rendelkezés alkalmazása során a 2006. január 1-je
elõtt járó tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév november havi nyugellátás összegének
· 25%-ával 2003. évben,
· 50%-ával 2004. évben,
· 75%-ával 2005. évben.
A nyugellátás iránti igény érvényesítése
Az igényérvényesítéssel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók
a következõk:
A nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes. Az igényt visszamenõleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját
megelõzõ 6. hónap elsõ napjától lehet megállapítani.
A nyugellátást írásban, meghatározott formában kell igényelni az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság által erre a célra rendszeresített és az igénylõ vagy törvényes képviselõje által aláírt
nyomtatványon.
Ha az öregséginyugdíj-igényt szolgálatiidõ-elismerési kérelem elõzte meg, akkor az NYF 3515-272/A „Igénybejelentõ lap”-ot kell kitölteni. Ezt az igénybejelentést kell használni akkor is, ha a szolgálati
idõ elismerése tárgyában határozatot még nem hoztak.
Ha a szolgálati idõ kiszámítására kérelmet nem terjesztettek elõ,
akkor az ONYF 3515-270/A „Igénybejelentõ lap”-on kell a nyugdíjigényt elõterjeszteni.
Az igénybejelentéssel egyidejûleg az igénylõnek az elbíráláshoz
szükséges adatokat és igazolásokat is elõ kell terjesztenie.
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A nyugellátás iránti igényt az igénylõ lakhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál (kirendeltségnél),
a hozzátartozói igényt a nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ hozzátartozó halála esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál kell elõterjeszteni.
A kivándorolt, illetõleg külföldön élõ vagy tartózkodó személy
nyugellátás iránti igényét a Fõvárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság bírálja el.
A szolgálati idõ megállapítása az öregségi nyugdíjra jogosító
életkort megelõzõ 10 éven belül kérhetõ a lakóhely szerint
illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól (kirendeltségtõl).
Az említett életkortól függetlenül lehet a korkedvezményre jogosító idõ megállapítását kémi. A szolgálati idõ, illetve korkedvezményre jogosító idõ elismerése határozattal történik.
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A szolgálatiidõ-elismerési kérelmet az erre a célra rendszeresített
„Szolgálatiidõ-elismerési kérelem” nyomtatványon1 lehet elõterjeszteni az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon vagy kirendeltségen. A nyomtatványok az igazgatóságokon, illetve kirendeltségeken szerezhetõk be.
A nyugellátás folyósítására havonta utólag kerül sor, legkorábban
attól a naptól kezdve, amelytõl azt határozattal megállapították.
Annak a nyugellátását, aki érvényes útlevéllel átmenetileg külföldön tartózkodik, belföldön vezetett átutalási betétszámlájára
vagy belföldi meghatalmazottja részére kell folyósítani. A nyugdíjas átmeneti külföldi tartózkodása esetén – az irányadó devizajogszabályok szerint – kérheti ellátása külföldre utalását.
Jogorvoslat
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv elsõ fokú határozata ellen az
érintett nyugdíjigénylõ az elsõ fokú határozat kézhezvételét követõ 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az elsõ fokú határozatot hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez. A vitás ügyben
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetõje jár el, a fellebbezést
határozattal bírálja el.
A másodfokú határozat elleni keresetet a határozat kézhezvételétõl számított 30 napon belül lehet benyújtani az elsõ fokú határozatot hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz.

1

A 3515-271/A r. sz. nyomtatvány
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Ha nincs kizáró ok, a megállapított nyugellátást, baleseti nyugellátást annak ellenére folyósítani kell, hogy az ellátást megállapító
határozat ellen az érintett fellebbezett, vagy keresettel bírósághoz fordult.

1.2 Öregségi nyugdíj
A nyugdíjjogosultság 1997. december 31-e és 2009. január 1-je
között

Figyelem!
Öregségi nyugdíjra jogosultság életkori és szolgálati idõtõl függõ feltételei alapesetben:
ß Öregségi teljes nyugdíjra az 1997. december 31-ét követõ
és 2009. január 1-jét megelõzõ idõponttól az jogosult, aki
az öregséginyugdíj-korhatárt, a 62. életévét betölti, és legalább 20 év szolgálati idõt szerzett.
ß Öregségi teljes nyugdíjra jogosult az a nõ, illetve férfi is,
aki 1991. január 1. elõtt az 55., illetve a 60. életévét betöltötte, és eddig az idõpontig tíz év szolgálati idõt szerzett.
ß Öregségi résznyugdíjra jogosult az a nõ és az a férfi, aki
húsz évnél kevesebb szolgálati idõt szerzett, de az 55., illetve a 60. életévét 1990. december 31-ét követõen és
1993. július 1-jét megelõzõen töltötte be, továbbá eddig az
idõpontig legalább 10 év szolgálati idõvel rendelkezett.
ß Öregségi résznyugdíj jár annak is, aki a reá irányadó korhatárt 1993. június 30. és 2009. január 1. között eléri (elérte), továbbá eddig az idõpontig legalább tizenöt év szolgálati idõt szerez (szerzett).
ß 1997. december 31-ét követõen az öregségi nyugdíjra jogosító életkor a nõknél és a férfiaknál egyaránt a betöltött
62. életév (fõ szabály). Meghatározott korosztályok esetében az általános szabályoktól eltérõen – átmeneti enyhítésként – az öregséginyugdíj-korhatár az 1947-ben született nõknél és az 1938-ban született férfiaknál jelentkezik
elõször.1

1

Lásd ehhez az utolsó oldalon található táblázatot.
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Az 1940. január 1. elõtt született nõket és az 1938. január 1. elõtt
született férfiakat viszont az öregséginyugdíj-korhatár emelése
nem érinti. Õk ugyanis még a törvény hatálybalépése elõtt jogot
szereztek az öregségi nyugdíjra, s ezt a jogot nem veszíthetik el,
bármikor is érvényesítik az öregségi nyugdíj iránti igényüket.
A nõk öregséginyugdij-korhatára, ha az érintett
·
·
·
·
·
·
·
·
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1940. január 1. elõtt született, az 55.,
1940-ben született, az 56.,
1941-ben született, az 57.,
1942-ben született, az 57.,
1943-ban született, az 58.,
1944-ben született, az 59.,
1945-ben született, a 60.,
1946-ban született, a 61. betöltött életév.

Az 1946. december 31-ét követõen született nõnél pedig már
a 62. betöltött életév az öregségi nyugdíj korhatára.
A férfiak öregséginyugdij-korhatára, amennyiben az érintett
· 1938. január 1. elõtt született, a 60.,
· 1938-ban született, a betöltött 61.,
· 1938. december 31. után született, a 62. betöltött életév.
A nyugdíjjogosultság 2008. december 31-ét követõen
A nyugdíjjogosultság feltétele mindenki számára egyaránt a 62.
életév betöltése és legalább húsz év szolgálati idõ megléte. Az
öregségi résznyugdíj intézménye 2008. december 31. után megszûnik, és ezt követõen csak öregségi teljes nyugdíjra lehet jogosultságot szerezni.
A nyugdíjkorhatár elõtti nyugdíjazás jogosultsági feltételei
Elõrehozott öregségi nyugdíj
Az elõrehozott öregségi nyugdíj új jogosultsági feltétel a nyugdíjrendszer keretén belül. Elõrehozott öregségi nyugdíjat a születési
év szerint irányadó öregséginyugdíj-korhatár elõtt lehet igényelni. A korhatáremelés átmeneti idõszakában 2009-ig nemenként
eltérõek a jogosultsági feltételek, 2009. január 1-jét követõen
azonban már nemektõl függetlenül egységes a feltételrendszer.
Az elõrehozott öregségi nyugdíjnál a minimális szolgálati idõ
mértéke magasabb, mint a nyugdíjkorhatáron történõ nyugdíjazásnál, fokozatosan emelkedik, és 2008. december 31-ig nemenként eltérõ.
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Az elõrehozott öregségi nyugdíj igénylésének feltételei 2009. január 1.
elõtt
Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárnál öt évvel alacsonyabb
életkorban, de legfeljebb az 55. életév betöltésétõl elõrehozott
öregségi nyugdíj jár annak a nõnek, aki
·
·
·
·
·

1942-ben született, és legalább 34 év,
1943-ban született, és legalább 35 év,
1944-ben született, és legalább 36 év,
1945-ben született, és legalább 37 év,
1945. december 31. után született, és legalább 38 év szolgálati
idõt szerzett.

Férfiak is jogosultak lehetnek öregségi nyugdíjra az arra jogosító
korhatárnál maximum 2 évvel korábban, de legfeljebb a 60. életév betöltésétõl. Az elõrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idõ
· az 1939. január 1. elõtt született férfiak esetében 37 év,
· az 1938. december 31-e után születetteknél 38 év.
Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz elõírt szolgálati
idõ számításánál, ha abból legfeljebb három év hiányzik, a hiányzó szolgálati idõt az 1947. január 1. elõtt született nõnél el kell ismerni, amennyiben gyermeket szült vagy saját háztartásában
legalább 10 éven át nevelt. Ily módon gyermekenként egy év, de
legfeljebb három év pótolható azért, hogy az ellátást csökkentés
nélkül állapíthassák meg.
E kedvezmény igénybevételének lehetõsége arra az 1940. január
1. elõtt született férfira is kiterjed, aki kiskorút legalább 10 éven
át a saját háztartásában nevelt. Ez az úgynevezett gyermekkedvezmény 2003. január 1-jétõl az 1946 után született nõt és az
1939 után született férfit is megilleti.
Minden gyermek után mindkét szülõ jogosult a kedvezményre,
ha – nõ esetében – gyermeket szült, továbbá, aki kiskorú gyermeket legalább 10 éven át – folyamatosan vagy megszakításokkal –
saját háztartásában nevelt.
Ha a gyermek tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minõsül
(minõsült), a kedvezmény gyermekenként 1,5 év (1 év 183 nap), és
a kedvezmény háromnál több beteg vagy fogyatékos gyermek után
is jár.
A tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minõsülõ gyermek utáni
kedvezményt az elõzõekben ismertetett 3 éven felül kell alkalmazni, azaz külön-külön számítandó. Például 3 egészséges és
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2 beteg gyermek esetén a kedvezmény 3-szor 1 év és 2-szer
1,5 év, összesen tehát 6 év.
Háztartásában nevelt gyermekként kell figyelembe venni azt
a gyermeket is, aki tanulmányai folytatása, gyógykezelése miatt
átmenetileg háztartáson kívül tartózkodik.
A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülõ nõt és
a gyermeket felnevelõ személyt. A kedvezményt azonban ugyanazon gyermek után ugyanazon személy csak egy jogcímen veheti
igénybe. A gyermekét megszülõ, majd nagykorúságáig felnevelõ
nõnek tehát csak az egyik jogcímen jár a kedvezmény.
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A nevelt és az örökbe fogadott gyermek után is jár a kedvezmény, kivéve a hivatásos nevelõszülõt, aki nem jogosult a gondozásában lévõ gyermek után a kedvezményre. A kedvezmény alkalmazásához a gyermek születésének tényét születési anyakönyvi
kivonattal, tartós betegségét, illetõleg fogyatékosságát a családi
pótlék igénylésére vonatkozó rendelkezésekben meghatározott módon, orvosi igazolással, a 10 éven át történõ nevelés tényét pedig
a nyugdíjigénylõ nyilatkozatával kell bizonyítani. A gyermekkedvezmény a nyugdíj mértékét nem érinti.
A gyermekkedvezményre 2008. december 31-ig szerezhetõ jogosultság.
2003. január 1-jétõl a csökkentett összegû elõrehozott öregségi
nyugdíjhoz is jár gyermekkedvezmény, mégpedig az elõrehozott öregségi nyugdíjról leírtakkal azonos módon.
2003. január 1-jétõl az elõrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati idõnek számít a rokkantsági, illetõleg baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának idõtartama.
Csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj
Az elõrehozott öregségi nyugdíj csökkentett összegben jár annak,
akinek az elõrehozott öregségi nyugdíjához születési éve szerint
meghatározott szolgálati idejébõl legfeljebb öt év hiányzik. Több
mint öt év szolgálati idõ hiánya esetén az elõrehozott öregségi
nyugdíj még csökkentett összegben sem folyósítható.
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Az elõrehozott öregséginyugdíj-jogosultsághoz elõírt szolgálati
idõnél
· 1–365 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ nyugdíját
annyiszor 0,1%-kal,
· 366–730 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ nyugdíját annyiszor 0,2%-kal,
· 731–1095 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ nyugdíját annyiszor 0,3%-kal,
· 1096–1460 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ nyugdíját annyiszor 0,4%-kal,
· 1461–1825 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ nyugdíját annyiszor 0,5%-kal
kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik az öregségi
nyugdíjra jogosító korhatár betöltéséhez.
Az öregséginyugdíj-korhatár betöltése a csökkentést nem érinti,
újabb megállapításra nincs lehetõség. A csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapításánál
a gyermekkedvezmény nem vehetõ figyelembe.
2009. január 1-jétõl a nõk és a férfiak is egységesen az 59. életévük betöltését követõen igényelhetik az elõrehozott öregségi nyugdíjat, ha 40 év szolgálati idõvel rendelkeznek.
Annak, akinek
· 1 évvel rövidebb a szolgálati ideje, havi 0,1 %,
· 2 évvel rövidebb a szolgálati ideje, havi 0,2%,
· 3 évvel rövidebb a szolgálati ideje, havi 0,3% a csökkentés mértéke.
Ezt a csökkentést is annyiszor kell figyelembe venni, ahány hónappal korábban igényli az érintett a nyugdíjazást. Mivel 3 évvel
korábban lehet nyugdíjba menni, a maximális nyugdíjcsökkentés 37 év szolgálati idõnél 10,8%.
Aki 2009. január 1. elõtt az elõrehozott öregségi nyugdíjra az akkor érvényes szabályok szerint jogosultságot szerzett, az a nyugdíjba vonulása idõpontjától függetlenül a 2009. január 1. elõtt
érvényes szabályok szerint jogosult rá.
Példa:
Ez azt jelenti, hogy az 1947. január elseje és 1951. december 31. között
született nõ igénybe veheti az elõrehozott öregségi nyugdíjat akkor is, ha
betöltötte az 57. életévét, és rendelkezik legalább 38 év szolgálati idõvel.
Az 1947-ben vagy 1948-ban született férfi az elõrehozott öregségi nyugdíjat igénybe veheti akkor is, ha betöltötte a 60. életévét, és legalább
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38 év szolgálati ideje van. 2009. január 1-jétõl a gyermekek címén szolgálatiidõ-kedvezmény nem lesz.

Korkedvezmény
Aki 2005. január 1-je elõtt huzamosabb ideig a szervezet fokozott
igénybevételével járó, továbbá az egészségre ártalmas munkát
végzett, az a 2000. december 31-én hatályos rendelkezések szerint korkedvezményben részesül. A korkedvezmény azt jelenti,
hogy a nyugdíjigénylõ a 62. életéve, illetõleg a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatára betöltése elõtt már jogosult öregségi nyugdíjra. Azokat a munkaköröket, amelyekben a végzett munka korkedvezményre jogosít, tételesen felsorolja ezek jegyzéke.1
Két év korkedvezmény illeti meg
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· azt a férfit, aki legalább tíz, és
· azt a nõt, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító
munkakörben, továbbá
· azt, aki legalább hat éven át a normál légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben dolgozott.
A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító
munkakörben végzett minden újabb öt-, nõknél négyévi munka
után.
Az 1997. január 1-je elõtt az akkor hatályos rendelkezések szerint korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett
személyek öregséginyugdíj-korhatára – függetlenül az igényérvényesítés idõpontjától – nõ esetében az 55., férfi esetében a 60. betöltött életév.
Csökkentett összegû elõrehozott nyugdíjra jogosult a korkedvezményt szerzett személy is. A korkedvezményt szerzett személy részére a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárhoz viszonyítva annyi
évvel alacsonyabb életkorban jár az elõrehozott öregségi nyugdíj,
ahány évvel korábban korkedvezményre jogosultság nélkül az elõrehozott öregségi nyugdíj megilletné. Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt kell ezután a megszerzett korkedvezmény
alapján tovább csökkenteni. Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és a csökkentés mértékének meghatározásánál a ténylegesen megszerzett szolgálati idõt a korkedvezmény idõtartamával növelve kell figyelembe venni.

1

A jegyzék a Tny. végrehajtására kiadott rendelet mellékletét képezi.
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Példák a nyugdíjkorhatár elõtti nyugdíjazásra:
1. Egy 1946-ban született nõ, aki 2007-ben a születésnapjától lesz öregségi nyugdíjra jogosult, az elõrehozott öregségi nyugdíját a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt megelõzõ 5 évvel kéri, 2002-ben a születésnapjától.
Eddig az idõpontig nem szerez 38 év szolgálati idõt. 35 év szolgálati idõvel azonban rendelkezik. Három gyermeke van, ezért az elõrehozott
öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából 38 évet kell számításba
venni, tehát jogosult a csökkentés nélküli elõrehozott öregségi nyugdíjra. A nyugdíj összegét azonban nem a 38 év, hanem a ténylegesen megszerzett 35 év szolgálati idõ alapján kell számítani.
2. Egy 1943. július 1-jén született férfi 62. életéve betöltésétõl lesz jogosult öregségi nyugdíjra, tehát 2005. július 1-jétõl. Az elõrehozott öregségi nyugdíj õt 60. életéve betöltésétõl, 2003. július 1-jétõl illetné meg, ha
38 év szolgálati idõvel rendelkezne. Szolgálati ideje azonban 34 év, viszont 1964. január 1-jétõl 1967. december 31-ig rokkantsági nyugdíjas
volt. A rokkantsági nyugdíj folyósításának idejével rendelkezik 38 év
szolgálati idõvel, és ez a 38 év szolgálati idõ megalapozza 60. életéve betöltése napjától (1999. július 1-jétõl) a jogosultságot az elõrehozott öregségi nyugdíj teljes összegére.
3. Egy 1947. július 1-jén született nõ 2009. július 1-jétõl lesz jogosult
öregségi nyugdíjra. Az elõrehozott öregségi nyugdíjához szükséges 38 évvel szemben 33 év szolgálati idõt szerzett. 20 éven át dolgozott korkedvezményre jogosító munkakörben szövõnõként. Ez azt jelenti, hogy 5 év korkedvezményre jogosult, s így 5 évvel korábban, tehát 2004. július 1-jétõl
jogosult lenne az öregségi nyugdíjra. Az elõrehozott öregségi nyugdíj öt
évvel elõbb illeti meg, mégpedig a korkedvezményes öregségi nyugdíjra
jogosultságát megelõzõ öt évvel, 1999. július 1-jétõl kezdõdõen. Az elõrehozott öregségi nyugdíj csökkentés nélküli, teljes összegû, mert 33 év
ténylegesen megszerzett szolgálati ideje és az 5 év korkedvezmény az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából 38 év szolgálati
idõt jelent. A nyugdíjösszeg meghatározásánál azonban a ténylegesen
megszerzett 33 évet kell alapul venni.
4. Egy 1947. május 1-jén született nõ még kedvezményekkel sem rendelkezik 38 évvel, 36 év szolgálati idõt azonban az elõrehozott öregségi
nyugdíjra jogosultsághoz igazolni tud. 2004. május 1-jétõl kéri elõrehozott öregségi nyugdíj megállapítását. Nyugdíját 60-szor 0,2%-kal, összesen 12%-kal kell csökkenteni, azaz a tényleges szolgálati idõ után
(36 év) járó 74%-os mértéket kell csökkenteni 12%-kal. Így nyugdíjalapjának 62%-a lesz a nyugdíja.
5. Az 1947-ben született nõ akkor jogosult elõrehozott öregségi nyugdíjra, ha betöltötte az 57. életévét, és legalább 38 év szolgálati ideje van.
a) Az 1947-ben született hölgynek 3 gyereke van, és a tb 35 év szolgálati
idõt igazolt. Jogosult lesz a gyermekkedvezménnyel csökkentés nélküli
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elõrehozott öregségi nyugdíjra, de a mérték a tényleges szolgálati idõ
szerint illeti meg, azaz 35 év szolgálati idõ után a mérték 73%.
b) Az 1947-ben született hölgynek 2 gyereke van, és a tb 35 év szolgálati idõt
állapított meg. Mivel a 2 év gyermekkedvezmény figyelembevételével is hiányzik 1 év szolgálati ideje, ezért csökkentett összegû elõrehozott öregségi
nyugdíjra lesz jogosult. A csökkentés mértéke 60 hónap × 0,1% = 6%. Nyugdíja megállapításánál 73% – 6% = 67% lesz a mérték.

A szolgálati idõ
A szolgálati idõ az az idõszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.
A szolgálati idõ jelentõs eleme a nyugdíjrendszernek. Szerepe
kettõs:
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· meghatározott tartamú szolgálati idõ megszerzése alapvetõ feltétele a nyugdíjjogosultságnak, azaz jogszerzõ idõ,
· a nyugdíjazásig szerzett összes szolgálati idõ pedig a mértékszabályon keresztül egyik meghatározója a nyugdíj összegének.
A szolgálati idõt naptári naponként számítják, és 365 nap számít
egy évnek. Ugyanazt az idõtartamot csak egyszer lehet számításba venni.
Az 1998. január 1. elõtt szerzett szolgálati idõk az 1997. december 31-én hatályos rendelkezések szerint továbbra is elismerésre
kerülnek. Ezek közül külön kiemelést érdemel a felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje.
Szolgálati idõként kell figyelembe venni
· az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je elõtt,
· a rokkantsági nyugdíjra jogosultság szempontjából az idõpontra tekintet nélkül
a felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása esetén szükséges – tanulmányok idejét.
Szolgálati idõként kell továbbá figyelembe venni
· a Tbj.-ben meghatározott nyugellátás szerzése céljából megállapodást kötött személy esetében azt az idõszakot, amelyre az
elõírt nyugdíjjárulékot megfizették,
· az egyházi szervek által kiadott igazolás alapján az egyházi személyként és szerzetesrendi tagként ilyen minõségben eltöltött
idõt, 1997. december 31-ét követõen pedig azt az idõtartamot,
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·

·

·

·

amelyre az elõírt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot az egyházi szervek megfizették,
a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozási segély folyósításának idõtartamát, amennyiben
az elõírt nyugdíjjárulékot megfizették,
a táppénz (betegszabadság) – ide nem értve a külön jogszabály
rendelkezése szerint kötött megállapodás alapján folyósított
táppénz –, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély
folyósításának idõtartamát, valamint a gyermekgondozási díj
2000. január 1-jét megelõzõ folyósításának idõtartamát, illetõleg az 1999. december 31-ét követõ gyermekgondozási díj folyósításának azt az idõtartamát, amelyre az elõírt nyugdíjjárulékot megfizették,
a munkanélküli-járadék és a nyugdíj elõtti munkanélküli-segély folyósításának idõtartamát, ha az elõírt nyugdíjjárulékot
megfizették,
azt az idõt is, amely a munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszony) jogellenes megszûnésétõl annak helyreállításáig, vagy az utóbbi mellõzése esetén a jogviszony jogellenes megszüntetésének jogerõs megállapításáig telt el.

Arányosan elismerhetõ szolgálati idõ1
1997. január 1-jétõl él az a szabály, hogy amennyiben a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében –
ide nem értve a munka törvénykönyve értelmében teljes, illetõleg
az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott
munkaidõben foglalkoztatottakat – elért nyugdíjjárulék-alapot
képezõ keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási idõnek is csak
az arányos idõtartama vehetõ szolgálati idõként figyelembe.
Ebben az esetben a szolgálati idõ és a biztosítási idõ aránya
azonos a nyugdíjjárulék alapját képezõ kereset, jövedelem
és a mindenkor érvényes minimálbér arányával.
A szolgálati idõt az adott naptári évre (évben) – a biztosítási jogviszony idõtartamára – az alábbiak szerint kell kiszámítani:
· Elõször meg kell állapítani a szóban forgó idõszak alatt elért
nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem és az erre az idõszakra számított minimálbér összegét.

1

Tny. 39. §
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· Másodszor, ha az adott naptári idõszakban a ténylegesen elért
nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem kevesebb, mint az
ugyanazon idõszakra számított minimálbér összege, akkor
a nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem összegét el kell
osztani a minimálbér összegével. Majd végül az így kapott hányadost meg kell szorozni az adott idõszak naptári napjainak
számával. Ha az így kapott szám nem egész szám, azt egész
számra fel kell kerekíteni.
Az adott idõszakra vonatkozó minimálbér számításánál figyelmen kívül kell hagyni annak az idõszaknak a naptári napjait,
amelyeken a biztosítás szünetelt, vagy a biztosítottnak nem volt
nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.
Megállapodások kötése1
Megállapodás szolgálati idõ és nyugdíjalapot képezõ jövedelem
szerzésére
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Ilyen megállapodást köthet az a Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkezõ nagykorú személy,
· aki nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban2, illetõleg
· akire a biztosítás a Tbj. 11. §-a szerint nem terjed ki, továbbá
· akinek a biztosítási kötelezettsége azért szünetel, mert
· fizetés nélküli szabadságon van,
· a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alól mentesítették, vagy
· igazolatlanul van távol3.
A fent említett személy nyugellátásra jogosító szolgálati idõ és
nyugdíjalapot képezõ jövedelem szerzése céljából 2003. január
1-jétõl 26,5% – magánnyugdíjpénztár tagja esetében a kötelezõ
tagdíj mértékével csökkentett – nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet, kivéve
azt, aki saját jogú nyugdíjas.
E megállapodás szolgálati idõre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthetõ meg.

1
2
3

Tbj. 34–35. §
Tbj. 5. §
Tbj. 8. § a) és c) pontja
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A járulékfizetés alapja a megállapodást kötõ személy által
meghatározott jövedelem, amely legalább a megállapodás
megkötésének napján érvényes minimálbér, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési
felsõ határ napi összegének figyelembevételével a naptári
hónapokra számított összeg.
Ha a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felsõ határ összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása
esetén a megállapodás alapján fizetendõ járulékot a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötõ személy az
általa megjelölt jövedelmét módosítja.
E megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszûnését vonja maga
után.
Megállapodás kizárólag szolgálati idõ szerzésére
Szolgálati idõ szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével
számított – magánnyugdíjpénztár tagja esetén a kötelezõ tagdíj
mértékével csökkentett –, 2003. január 1-jétõl 26,5% nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki
· felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányoknak a Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehetõ idejét,
ideértve a doktoranduszképzést is,
· a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz elõírt 20 év
szolgálati idõ, illetõleg az igénylõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén az öregségi résznyugdíjhoz elõírt 15 év szolgálati idõ elérése érdekében
kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetve öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, de legfeljebb 5 naptári évet
kívánja szolgálati idõként elismertetni.
A rendelkezésekbõl kitûnik, hogy nem lehet szolgálati idõt
vásárolni az elõrehozott öregségi nyugdíjhoz, a rokkantsági nyugdíjhoz.
A megállapodás alapján fizetendõ járulék alapja a szolgálati idõként
elismerhetõ idõszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének a szorzata. Ha
a minimálbér változik, a megállapodás alapján fizetendõ járulékot
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a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg
alapján megfizetni.
Ha például egy hallgató 1996. szeptember 1-jén megkezdte tanulmányait egy ötéves nappali képzést nyújtó felsõfokú oktatási intézményben, öregségi nyugdíjának igénylésekor részére az 1996. szeptember 1-jétõl 1997. december 31-ig terjedõ idõt szolgálati idõként
minden további feltétel vizsgálata nélkül el kell ismerni. Az 1998. január 1-jétõl 2001. június 30-ig terjedõ tanulmányi idõt viszont csak
akkor lehet szolgálati idõként számításba venni, ha erre az idõre –
megállapodás megkötésével – nyugdíjbiztosítási járulékot fizet.
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Az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz szükséges hiányzó szolgálati idõ megszerzése esetében a megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott elsõ fokú határozat – kivéve
a korábban már jogerõsen elutasított igényeket – elleni jogorvoslat meghatározott idõ lejártáig kezdeményezhetõ, és a járulékot
a megállapodás megkötését követõ 15 napon belül egy összegben
kell megfizetni. A megállapodás megkötését kezdeményezõ személynek az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv határozattal igazolja. Az elismert szolgálati idõ figyelembevételével az ellátás egyéb jogosultsági feltételek esetén
is legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg.
A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A 2000. január 1-je elõtt
jogerõs határozattal elbírált igények esetén újabb szolgálati idõ
szerzésére megállapodás nem köthetõ.
Szolgálati idõ szerzése céljából megállapodás köthetõ a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege
alapján a nyugdíjjárulék (8%, magán-nyugdíjpénztári tag esetén
2%) megfizetésével
· 1998. évre a gyes idejével megegyezõ otthoni gondozás idejére,
valamint
· arra az idõtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény alapján gyermekgondozási segély
nem jár.
Az elsõ pont alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás
megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével,
a megállapodás megkötését követõ 30 napon belül egy összegben
kell befizetni.
A második pont szerint megkötött megállapodás esetén, ha változik a gyes összege vagy a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke, a megállapodás alapján fizetendõ járulékot a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.
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A megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap
elsõ napján jön létre. A tárgyhónap elsõ napját megelõzõ idõre
megállapodás nem köthetõ. Ezt követõen a járulékot a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig meg kell fizetni.
A befizetés elmulasztása a megállapodás megszûnését vonja
maga után.
A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti.
Az öregségi nyugdíj összege
A társadalombiztosítási nyugdíjakat a Nyugdíjbiztosítási Alapból
folyósítják. Forrása a foglalkoztató (munkáltató) és az egyén
által fizetett nyugdíjbiztosítási járulék, illetve nyugdíjjárulék.
Társadalombiztosítási nyugdíj nemcsak a hagyományos társadalombiztosítási rendszerben maradókat illeti meg, hanem a magánnyugdíjpénztár tagjait is, de a nekik járó összeg kisebb, mint
a kizárólag társadalombiztosítási nyugdíjban részesülõké.
Ha azonban a biztosított él azon jogával, hogy a magánnyugdíjpénztárba fizetett tagdíját átutaltatja a Nyugdíjbiztosítási Alap
részére, akkor a nyugellátás összegét úgy kell megállapítani,
mintha a biztosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag csak
a társadalombiztosítás számára fizetett volna nyugdíjjárulékot.
A nyugdíj összegének megállapítása 2003-ban
A nyugdíj összege változatlanul
· az elismert szolgálati idõtõl és
· a figyelembe vehetõ havi nettó átlagkereset összegétõl függ.
Ennek alapján az öregségi nyugdíj összege az alábbi táblázat szerint alakul:
Szolgálati idõ

Havi
átlagkereset %-a

Szolgálati idõ

Havi
átlagkereset %-a

10

33,0

26

64,0

11

35,0

27

65,0

12

37,0

28

66,0

13

39,0

29

67,0

14

41,0

30

68,0

15

41,0

31

69,0

16

45,0

32

70,0

17

47,0

33

71,0
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Szolgálati idõ

Havi
átlagkereset %-a

Szolgálati idõ

Havi
átlagkereset %-a

18

49,0

34

72,0

19

51,0

35

73,0

20

53,0

36

74,0

21

55,0

37

75,5

22

57,0

38

77,0

23

59,0

39

78,5

24

61,0

40

80,0

25

63,0

minden
további évre

1,5-1,5

A havi nettó átlagkeresetet 1988. január 1-jétõl a nyugdíj megállapításának kezdõ napját megelõzõ napig elért (legkésõbb 2003. december 30-ig) – a kifizetés idején érvényes szabályok szerinti
nyugdíjjárulék alapjául szolgáló – bruttó jövedelem alapján számítják ki.
1988. január 1-jétõl 1996. december 31-ig csak a fõfoglalkozás keretében kapott bruttó jövedelmet veszik figyelembe
az egyéni járulékfizetés felsõ határáig. 1997. január 1-jétõl
a felsõ határ figyelembevételével minden nyugdíjjárulékköteles jövedelem számít.
Az átlagszámítási idõ minden évének bruttó jövedelmét az akkor
érvényes adójogszabály alapján nettósítják, majd bizonyos évek
nettó jövedelmét valorizációs szorzóval felszorozzák.
Évek

Valorizációs szorzó

1988

9,188

1989

7,859

1990

6,463

1991

5,150

1992

4,246

1993

3,607

1994

2,834

1995

2,517

1996

2,144

1997

1,727

1998

1,459

1999

1,294
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Majd az átlagszámítási idõszakban valorizált és nem valorizált
(1988-tól) nettó jövedelem együttes összegét el kell osztani az átlagszámítási idõszakban a biztosításban töltött azon napjainak számával, amelyre nyugdíjat igénylõ jövedelemben részesült (a táppénzes napok osztószámcsökkentõk!). Az így kapott napi nettó
átlagkeresetet meg kell szorozni 365-tel, és el kell osztani 12-vel.
Ha a kapott nettó átlagkereset 100 000 Ft vagy ennél kevesebb, akkor ez az összeg a nyugdíj alapja. Például: ha a havi nettó átlagkereset 100 000 Ft, az elismert szolgálati idõ 40 év, amely után a mérték
80%, akkor a nyugdíj összege 100 000 Ft × 0,8 = 80 000 Ft.
Ha a havi átlagkereset 100 000 Ft-nál több, akkor az alábbi sávos
elvonással (degresszálással) állapítják meg a nyugdíjalapot.
átlagkereset

marad

100 001 – 114 000 Ft

90%

114 001 – 129 000 Ft

80%

129 001 – 143 000 Ft

70%

143 001 – 158 000 Ft

60%

158 001 – 172 000 Ft

50%

172 001 – 201 000 Ft

40%

201 000 Ft felett

30%
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Példa:
Ha a havi átlagkereset 135 000 Ft, akkor a degresszálást alkalmazva:
sáv

marad (%)

marad (Ft)

100 000 Ft

100%

100 000 Ft

14 000 Ft

90%

12 600 Ft

15 000 Ft

80%

12 000 Ft

6 000 Ft

70%

összesen:

4 200 Ft
128 800 Ft

Tehát 128 800 Ft lesz a nyugdíj alapjául szolgáló nettó átlagkereset.
40 év szolgálati idõ esetén tehát 128 800 Ft × 0,8 = 103 040 Ft a nyugdíj
összege.

Öregségi nyugdíj összege magán-nyugdíjpénztári tagság esetén
Ha a nyugdíjigénylõ nem kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot, hanem magánnyugdíjpénztárba tagdíjat is, és az egyéni számláján lévõ összeget saját döntése szerint nem utalták át a Nyugdíjbiztosítási Alap
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részére, akkor öregségi nyugdíjként az elõzõek alapján kiszámított öregségi nyugdíj 75%-a illeti meg. Ezt az ellátást egészíti ki
a magánnyugdíjrendszerben az egyéni számláján lévõ összeg
alapján számított járadékszolgáltatás.
Az öregségi nyugdíj összege a 2012. december 31-ét követõen
megállapításra kerülõ nyugdíjak esetében
2012. december 31-e után beálló változások:
· a nyugdíj összegének meghatározása módosul
· a szolgálati idõ minden éve azonos mértékben ismerhetõ el
· megszûnik a degresszió
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Az öregségi nyugdíj összegét – 2012. december 31-ét követõen –
a figyelembe vehetõ bruttó havi átlagkereset elismert szolgálati
idõtõl függõ %-os mértéke adja. Mivel a bruttó kereseti átlagból
kell kiindulni, az évenkénti kereseteket a magánszemélyek jövedelemadójával nem kell csökkenteni.
Ha a biztosított kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot, vagy a magánnyugdíjpénztárban az egyéni számláján lévõ összeget a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz átutalták, akkor az öregségi nyugdíj összege a havi
bruttó átlagkeresetének annyiszor 1,65%-a lesz, amennyi a szolgálati ideje. Azaz 20 év szolgálati idõ esetén a havi bruttó átlagkereset 33%-a, 40 év szolgálati idõ esetén pedig a 66%-a a nyugdíj.
(Minden további évre pedig 1,65–1,65%.)
Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénztárban az egyéni számláján lévõ összeget saját döntése alapján nem utalták át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, akkor az öregségi nyugdíj összege
a havi bruttó átlagkeresetének annyiszor 1,22%-a lesz, amennyi
a szolgálati ideje. Azaz: 20 év szolgálati idõ után a havi bruttó átlagkereset 24,40%-a, 40 év szolgálati idõ esetén pedig 48,80%-a
a nyugdíj. (És minden további évre 1,22–1,22%.)
Aki 2013. január 1-je elõtt az öregségi nyugdíjra jogot szerzett, és
kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben fizetett nyugdíjjárulékot – tehát nem volt tagja magánnyugdíjpénztárnak –, akkor is jogosult a 2013. január 1-je elõtt érvényes rendelkezések szerinti mértékszabály alapján meghatározott öregségi nyugdíjra, ha
az igényét 2012. december 31-ét követõen érvényesíti.
Az öregségi nyugdíj növelése
A törvény az öregségi nyugdíjhoz növelést biztosít annak, aki legalább 38 év szolgálati idõvel rendelkezik, és a 62. életévének betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 365 naptári
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napra szolgálati idõt szerez. A nyugdíjnövelés mértéke a 62. életév betöltését követõ szolgálati idõ minden 30 napjára az öregségi
nyugdíj 0,3%-a. A növelés ezekkel a feltételekkel a baleseti rokkantsági nyugdíjhoz is jár. A növelést tartalmazó öregségi és baleseti rokkantsági nyugdíj összege a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet meghaladhatja.
Az 1998. január 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezések a növelést annak a 62. életévét betöltött személynek biztosították, aki
20 év szolgálati idõt szerzett. Ha a nyugdíjigénylõ 1997-ben jogosult volt növelésre, ez a joga ezután is fennmarad, és 38 évi szolgálati idõ hiányában is megilleti a növelés.
A közalkalmazotti jogviszony fenntartása és az öregségi
nyugdíj
Az Alkotmánybíróság döntése értelmében1 az öregségi nyugdíj
igényelhetõ és folyósítható, ha a biztosított megszerezte az elõírt
törvényi feltételeket (nyugdíjra jogosító életkor elérése és a meghatározott szolgálati idõ), és ehhez az érintettnek nem kell megszüntetnie közalkalmazotti jogviszonyát.
Az alkotmánybírósági határozat szerint az öregségi nyugdíj szerzett jog, és ezt nem befolyásolja, hogy a jogosult munkaviszonyban volt-e vagy sem.
Mindebbõl következik, hogy a munkáltató semmilyen formában sem akadályozhatja meg, illetve nem kötheti feltételekhez a közalkalmazottnak azt az elhatározását, hogy
igényli-e vagy sem az elõrehozott öregségi nyugdíjat. Ebben
a kérdésben a közalkalmazottnak kell döntenie. A munkáltató tehát nem tagadhatja meg a nyugdíjigényléshez szükséges adatok közlését sem.
A közalkalmazottnak azt kell mérlegelnie, hogy ha közalkalmazotti jogviszonya fennállása mellett igényli az elõrehozott öregségi
nyugdíjat, akkor az évente bekövetkezõ keresetnövekedés a már
megállapított nyugdíj mértékét nem változtatja meg, nyugdíjának
újbóli meghatározására nincs lehetõség. Megállapított és folyósított nyugdíja viszont az évenkénti nyugdíjemelés összegével növekszik.
A nyugdíjban részesülõ közalkalmazott nem fizeti sem az egészségbiztosítási, sem a nyugdíjjárulékot (2003-ban összesen 11,5%
egyéni járulékot), viszont keresõképtelensége esetén táppénzre
1

45/1996. (X. 22.) AB számú határozat
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nem, de betegszabadságra jogosult. A munkáltató közterhei nem
változnak.

Figyelem!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 37/B §-a alkalmazása szempontjából a közalkalmazott
akkor minõsül nyugdíjasnak, ha
ß a 62. életévét betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való
jogosultság), illetve
ß az elõzõ pontban említett korhatár betöltése elõtt öregségi
nyugdíjban,
ß korkedvezményes öregségi nyugdíjban,
ß elõrehozott (csökkentett összegû elõrehozott) öregségi nyugdíjban,
ß szolgálati nyugdíjban,
ß korengedményes nyugdíjban,
ß más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá esõ nyugellátásban, illetõleg
ß rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül.
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A közalkalmazott akkor részesül az elsõ pont kivételével felsorolt
nyugellátások valamelyikében, amikor azt kérelmére megállapították. Errõl a munkáltatóját köteles tájékoztatni.
A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel
akkor szüntetheti meg1, ha a közalkalmazott a felmentés
közlésének, illetõleg legkésõbb a felmentési idõ kezdetének napján nyugdíjasnak minõsül2.
E rendelkezések 2000. május 25-én léptek hatályba. Az új szabályozás alapján munkajogi szempontból a 62. életévét betöltött
és 15, illetve 20 év szolgálati idõvel rendelkezõ közalkalmazott nyugdíjasnak számít, függetlenül attól, hogy részére az
öregségi nyugdíjat megállapították-e vagy sem. Az összes többi, fentebb felsorolt3 nyugdíjazásban érintett személy akkor te-

1
2
3

Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pont
37/B §
37/B § (1) bekezdés b)–h) pontok
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kinthetõ nyugdíjasnak, ha ténylegesen megállapították és folyósítják is számára a nyugdíjat.
Mindebbõl következik, hogy a közalkalmazottnak azt is figyelembe kell vennie, ha kéri elõrehozott öregségi nyugdíjának megállapítását és folyósítását a közalkalmazotti jogviszonya fenntartása
mellett, hogy a munkáltatója – legkorábban a nyugdíja folyósításának napjától – bármikor, felmentéssel megszüntetheti közalkalmazotti jogviszonyát, mert nyugdíjasnak minõsül.

1.3 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjakra vonatkozó szabályozás 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban sem változott. Az átalakításra késõbb kerül sor.
A változtatás célja az, hogy
· az egészségi állapothoz, a munkavégzõ képességhez jobban
igazodó rendszer mûködjön,
· tegye lehetõvé, ösztönözze az egyén foglalkozási rehabilitációját, és teremtse meg a visszatérés feltételeit a munka világába,
· összehangoltan kezelje a megváltozott munkaképességûek komplex egészségügyi, foglalkoztatási és szociális problémáit,
· csökkentse az ezzel együtt járó társadalmi terheket.
A rokkantsági nyugdíj jogosultsági feltételei
Rokkantsági nyugdíjra az a személy jogosult, aki
· egészségromlás, illetõleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét 67%-ban elvesztette, és ebben az
állapotában javulás egy évig nem várható,
· a szükséges szolgálati idõt megszerezte,
· rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás elõtti kereseténél.
A rokkantságinyugdíj-jogosultsághoz szükséges szolgálati idõ:
· 22 éves életkor betöltése elõtt 2 év
· 22–24 éves életkorban 4 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 3 év
· 25–29 éves életkorban 6 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 4 év
· 30–34 éves életkorban 8 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 6 év
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· 35–44 éves életkorban 10 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 8 év
· 45–54 éves életkorban 15 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 12 év
· 55 éves életkor betöltésétõl 20 év, korkedvezményre jogosító
munkakörben 16 év.
Szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül rokkantsági nyugdíjra jogosult az, aki az iskolai tanulmányai megszûnését követõ
180 napon belül szolgálati idõt szerzett, és huszonkét éves kora
elõtt megrokkan.
Az a rokkant, aki a korára elõírt 15, illetõleg 20 év szolgálati idõt
nem szerezte meg, rokkantsági résznyugdíjra akkor jogosult, ha

D
4.1
26

· negyvenötödik életévét, illetõleg 1993. július 1-je elõtt az ötvenötödik életévét már betöltötte, és legalább 10 évi,
· 1993. június 30-át követõen az ötvenötödik életévét betölti (betöltötte), és legalább 15 évi szolgálati idõvel rendelkezik.
A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõ megállapításánál a megrokkanás idõpontjában betöltött életkort
kell figyelembe venni.
Aki a megrokkanás idõpontjában betöltött életkorára elõírt szolgálati idõt nem szerezte meg, rokkantsági nyugdíjra akkor jogosult, ha
· az alacsonyabb korcsoportban elõírt szolgálati idõt megszerezte, és
· ezt követõen szolgálati idejében a megrokkanásáig harminc
napnál hosszabb megszakítás nincs.
A harminc napba nem lehet beszámítani a keresõképtelenségi
idejét.
Az a rokkantsági nyugdíjat igénylõ, aki a szolgálati idejének kezdetét megelõzõ idõtõl már rokkant volt, rokkantsági nyugdíjra
csak akkor jogosult, ha
· az igénybejelentés idõpontjában betöltött életkora szerint szükséges szolgálati idõt megszerezte,
· rendszeresen nem dolgozik, vagy
· keresete lényegesen kevesebb a nyugdíj igénylését megelõzõ
kereseténél.
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A rokkantsági nyugdíj mértéke
A rokkantsági nyugdíj mértéke függ
· a megrokkanás idõpontjában betöltött életkortól,
· a nyugdíj megállapításáig megszerzett szolgálati idõ tartamától, valamint
· a rokkantság fokától.
A rokkantság fokának megfelelõen
· a III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki rokkant (munkaképességét 67%-ban elvesztette), de nem teljesen munkaképtelen,
· a II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul,
· az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, és mások gondozására szorul.
A rokkantsági nyugdíj összege a rokkantsági csoportok
sorrendjében nem lehet kevesebb a havi átlagkereset 37,5;
42,5; illetõleg 47,5%-ánál.
A rokkantsági nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset megállapításánál az öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kisebb módosításokkal kell alkalmazni. Amennyiben a rokkantsági nyugdíjra jogosultsághoz szükséges és a figyelembe vehetõ
szolgálati idõ együttesen is rövidebb a meghatározott átlagszámítási idõszaknál, a rokkantsági nyugdíjat a rövidebb idõ alatt elért
kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell megállapítani.
Legalább 30 napi kereset hiányában pedig azt a – külön jogszabályban általánosan meghatározott – minimálbért kell havi átlagkeresetnek tekinteni, amely naptól a nyugdíjat megállapítják.
Ha a rokkant a magánnyugdíjpénztárba is fizetett tagdíjat, és
a saját döntése szerint az egyéni számláján lévõ összegét nem
utalták át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére,
· a szolgálati idõtõl,
· az átlagkeresete összegétõl és
· a rokkantság fokától
függõen kiszámított összeg 75%-át kell részére rokkantsági nyugdíjként megállapítani.
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2003. január 1.–2003. december 31. között a rokkantsági nyugdíj legkisebb összege:
· a III. rokkantsági csoportban havi 21 800 Ft
· a II. rokkantsági csoportban havi 22 850 Ft
· az I. rokkantsági csoportban havi 23 670 Ft
A 2009. január 1-je elõtti idõponttól megállapított rokkantsági
nyugdíj legkisebb összege évenként egyszer, a januári nyugdíjemelés mértékének megfelelõen, január 1-jétõl emelkedik.
A rokkantság felülvizsgálata, a rokkantsági nyugdíj módosítása és feléledése
A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszûnik, ha a nyugdíjas
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· már nem rokkant, vagy
· rendszeresen dolgozik, és
· keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás elõtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne.
A rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szogálati idõ tartamától függetlenül feléled, ha a jogosultság egyéb feltételei
a nyugdíj megszüntetése után öt éven belül újra bekövetkeznek. A jogosultat a nyugdíj megszüntetését követõ
emelések, kiegészítések is megilletik.
Az, aki az öregségi nyugdíjra jogosító életkort – ide nem értve
a korkedvezményre jogosultat – még nem töltötte be, feléledés
helyett kérheti rokkantsági nyugdíjra jogosultságának új igényként történõ elbírálását.
Ha a rokkantsági nyugdíjas állapotváltozás miatt más rokkantsági csoportba kerül, rokkantsági nyugdíja mértékét ennek megfelelõen módosítani kell. Az öregségi nyugdíjra jogosító életkor
betöltése után azonban a rokkantsági nyugdíj mértékét állapotváltozás miatt módosítani nem lehet.
A rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíjat állapotváltozás
esetén rokkantsági csoportonként annak a rokkantsági nyugdíjnak az 5%-ával kell emelni, illetõleg csökkenteni, amely a rokkantat az állapotváltozás idõpontjában megilleti.
A rokkantsági nyugdíjat az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése után csak a III. rokkantsági csoportnak megfelelõ összegben lehet újból megállapítani.
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Baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság
Baleseti rokkantsági nyugdíjra az a személy jogosult, aki
· munkaképességét 67%-ban túlnyomóan üzemi baleset következtében veszítette el, és
· rendszeresen nem dolgozik, vagy
· keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás elõtti kereseténél.
Tehát üzemi balesetnél nem az elõzetes biztosítási idõ (szolgálati
idõ) a feltétel, hanem csak annyi, hogy a baleset idõpontjában legyen biztosított az érintett.
Az üzemi baleset fogalmát és a baleseti ellátásra jogosító foglalkozási betegségek körét a kötelezõ egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb.) határozza meg.
A baleseti rokkantsági nyugdíj összegét a rokkantsági nyugdíj
megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint, vagy ha az
kedvezõbb, akkor az igénylõ kérelmére a balesetet megelõzõ egyévi nyugdíjjárulék alapját képezõ kereset alapján kell meghatározni.
2002. január 1.–2002. december 31. között:
· a III. rokkantsági csoportban 21 910 Ft
· a II. rokkantsági csoportban 23 000 Ft
· az I. rokkantsági csoportban 23 810 Ft
A baleseti járadék
A baleseti járadék az egészségbiztosítási rendszer keretében jár,
ezért jogosultsági feltételeit az Eb. határozza meg.
Az Eb. értelmében a baleseti járadék iránti igényt az igénylõ
lakhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál
(kirendeltségnél) kell bejelenteni. Az igény elbírálására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

1.4 Hozzátartozói nyugellátások
A hozzátartozói nyugellátások jogalapja azon alapul, hogy az elhalt eltartó halálakor már saját jogú nyugdíjas volt, vagy pedig
haláláig a jogosultságot megszerezte. Hozzátartozói nyugellátásra jogosultság szempontjából halálesetnek számít az eltûnés is,
ha a bíróság az eltûnést jogerõsen igazolta.
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Hozzátartozói nyugellátások:
·
·
·
·

özvegyi nyugdíj,
árvaellátás,
szülõi nyugdíj,
baleseti hozzátartozói nyugellátások.

Özvegyi nyugdíj
Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és élettárs
kaphat. A férfiak és a nõk azonos feltételek mellett jogosultak az
özvegyi nyugdíjra.
Beszélhetünk
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· ideiglenes (a megváltozott körülményhez való alkalmazkodás
átmeneti megkönnyítését célozza) és
· hosszabb idõn át járó özvegyi nyugdíjról (ezt korábbi rendelkezés állandó özvegyi nyugdíjként nevesítette).
Mikor jár özvegyi nyugdíj?

30
Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati
idõt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.
A házastárs jogosultságánál meg kell vizsgálni,
· törvényes házastársa volt-e a meghaltnak, és
· a haláláig együtt éltek-e.
A házastárstól elvált, illetve az egy évnél hosszabb ideje külön élõ
személy özvegyi nyugdíjra jogosultságához a házastársra elõírt
feltételek fennállása mellett még szükséges az is, hogy a házastárstól annak haláláig tartásdíjban részesüljön, vagy részére
a bíróság tartásdíjat állapított meg. Akár az egyik, akár a másik
feltétel teljesül, az megalapozza az özvegyi nyugdíjra a jogosultságot. Ha ténylegesen nem részesült ugyan tartásdíjban, de azt
részére a bíróság megállapította, az ideiglenes özvegyi nyugdíj
megállapítható. (A tartásdíj nem gyermektartásdíjra vonatkozik,
hanem a házastárs eltartására.)
Az élettárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt
élt, és gyermekük született. Ha gyermekük nem született,
akkor tízévi együttélés szükséges a jogosultsághoz.
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Az élettárs özvegyi nyugdíjra jogosultságának elismeréséhez az
együttélés idõtartama alatti lakcímet hatósági bizonyítvánnyal
kell igazolni. Ha az együttélés idõtartama bizonyított, az élettárs
özvegyi nyugdíjra jogosultságát az élettársak eltérõ lakcíme nem
érinti.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától egy
évig jár.
Ha az özvegy az elhunyt jogán másfél évesnél fiatalabb, árvaellátásra jogosult gyermeket tart el, az ideiglenes özvegyi nyugdíj az
árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos
feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszûnését követõen özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor
· a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte,
vagy
· rokkant, vagy
· házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek
eltartásáról gondoskodik.
Az özvegyi nyugdíj akkor is jár, ha az erre jogosító feltételek
valamelyike a házastárs halálától számított tíz éven belül bekövetkezik. E szabály alkalmazásánál azt kell vizsgálni, hogy
a házastárs halála és az özvegyre vonatkozó feltételek bekövetkezése között mennyi idõ telt el (özvegyi nyugdíj feléledése).
Ha az özvegy két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén
jogosult özvegyi nyugdíjra, akkor a jogosultság mindaddig fennáll, amíg legalább egy gyermek részére jár az árvaellátás.
Az özvegyi nyugdíj összege
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege annak a nyugdíjnak az
50%-a, amely az elhunytat a halála idõpontjában öregségi,
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj címén megillette
vagy megillette volna. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszûnését követõ özvegyi nyugdíj esetében annak a nyugdíjnak
a 20%-a, amely az elhunytat megillette vagy megillette volna.
Ha az özvegy az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszûnését követõen
özvegyi nyugdíjra a nyugdíjkorhatár betöltése vagy rokkantság
címén jogosult, és egyidejûleg saját jogú nyugellátásban (öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban, öregségi,
munkaképtelenségi járadékban, növelt összegû öregségi, mun-
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kaképtelenségi járadékban) nem részesül, az özvegyi nyugdíj
mértéke továbbra is 50%. Ha azonban egyidejûleg ezen ellátások
valamelyikében is részesül, akkor 20%.
Ha az özvegy özvegyi nyugdíjra a házastársa jogán legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén jogosult – függetlenül attól, hogy részesül-e saját jogú nyugellátásban, vagy nem
–, az özvegyi nyugdíj mértéke 20%. 2003. november 1-jétõl az özvegyi nyugdíj mértéke 20%-ról 25%-ra nõ.
Az özvegyi nyugdíj összegét abból a nyugdíjból kell kiszámítani, amely az elhunytat ténylegesen megillette. Ha az elhunyt I. vagy II. csoportbeli rokkant volt, ez képezi az özvegyi
nyugdíj alapját. Ha az elhunyt nem részesül nyugellátásban, és
egyébként rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra lett
volna jogosult, az özvegyi nyugdíj összegét a III. csoport szerinti
ellátási összegbõl kell kiszámítani.
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Az özvegyi nyugdíjra jogosító korhatár alatt – a korkedvezmény
és egyéb kedvezmények nélküli – rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt kell érteni.
Ha az elhunyt magánnyugdíjpénztárnak is tagja volt, az elhunytat
megilletõ nyugdíj az egyébként megállapítható nyugdíj 75%-a. Ebben az esetben az özvegyi nyugdíj összegét is ennek az összegnek
az alapulvételével kell számítani.
Az özvegyi nyugdíj és a saját jogú nyugellátás
1998. január 1-jétõl az özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjának összegére
tekintet nélkül jár.
Ha a saját jogú nyugellátás mellett az özvegy ideiglenes özvegyi
nyugdíjra válik jogosulttá, a két ellátást együtt kell folyósítani,
azonban akkor is a ténylegesen járó ellátások folyósíthatók csak,
ha azok együttes összege az együttfolyósítási összeghatárt nem
éri el.
A házastárs 1998. január 1-je elõtti halála esetén a saját jogú
nyugellátást – megállapításuk idõpontjára való tekintet nélkül –
a kormány rendeletében meghatározott összeghatárig kell együtt
folyósítani. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti nyugdíj 2003. január 1-jétõl havi 45 700 Ft összeghatárig folyósítható együtt. Ebben az esetben a saját jogú nyugellátás mellett a régi szabályok szerint megállapított özvegyi nyugdíjat (az
elhunytat a halál idõpontjában megilletõ nyugdíj 50%-a) kell folyósítani a határösszegig. Ezzel szemben azonban az özvegy választhatja – ha ez számára kedvezõbb – a saját jogú nyugdíjának
az új szabályok szerinti (az elhunytat megilletõ nyugdíj 20%-a)
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özvegyi nyugdíjjal történõ kiegészítését. Ezt a számítást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból elvégzi, és a kedvezõbb
összegû ellátást folyósítja.
Az özvegyi nyugdíjjal kiegészített saját jogú nyugellátás együttesen nem lehet kevesebb a kormány által évente meghatározott
együttfolyósítási összeghatárnál, ha az özvegyi nyugdíjat öregségi, rokkantsági teljes nyugdíjból állapították meg, és az özvegy
öregségi, rokkantsági teljes nyugdíjra jogosult.
Példák:
1. A 2002. augusztus 24-én elhunyt férj öregségi nyugdíjának összege
54 000 Ft volt. Az özvegy ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosult a házastárs halálától egy évig. Ennek összege 27 000 Ft.
2. Az elõzõ példában szereplõ özvegy rokkant, saját jogú nyugdíjban
nem részesül. Mindezekre tekintettel az egy év eltelte – az ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosultság lejárta – után is 50%-os mértékû özvegyi
nyugdíjra jogosult.
3. Saját jogú öregségi nyugdíjban részesülõ megözvegyült nõ férjének
a nyugdíja 43 500 Ft volt. Ideiglenes özvegyi nyugdíjként ennek az
összegnek az 50%-a, havi 21 750 Ft illeti meg. A jogszerzõ halálától számított egy év elteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszûnik. Ezt követõen özvegyi nyugdíj illeti meg az özvegyet. Ennek mértéke
az elhunyt nyugdíjának a 20%-a, 8700 Ft. 2003. november 1-jétõl
a mérték 25% lesz.

Az özvegyi nyugdíj megszûnése
Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszûnik, ha az özvegy
· a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése elõtt házasságot köt, illetve
· az özvegy már nem rokkant (ha az özvegyi nyugdíjat rokkantság címén állapították meg), vagy
· ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás (ha az özvegyi nyugdíjat az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén állapították meg).
Az igénylés helye
Az özvegyinyugdíj-jogosultság elbírálásakor mindig az az elsõ
kérdés, hogy az elhunyt jogszerzõként halt-e meg, azaz szerzett-e
annyi szolgálati idõt, amennyi alapján – életkorának megfelelõen
– rokkantsági vagy öregségi nyugdíj megállapítható lenne.
Ha a jogszerzõ (házastárs, élettárs) nem nyugdíjasként halt meg,
akkor az igényt az özvegy lakóhelye szerinti megyei (fõvárosi)
nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kirendeltséghez) kell benyúj-
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tani, ugyanis a hozzátartozói ellátások megállapítása is itt történik. Amennyiben a jogszerzõ a haláleset idõpontjában olyan
munkáltatónál dolgozott, ahol mûködik nyugdíj-elõkészítéssel
foglalkozó nyugdíjügyi bizottság, célszerûbb ide fordulni.
Annak az özvegynek, akinek házastársa (élettársa) részére a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjszerû rendszeres ellátást utalt, hozzátartozói nyugellátás iránti igényét a lakóhelye szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kirendeltséghez) kell benyújtani, mert az
elbírálás ott történik.
A nyugdíjszerû ellátásokra való jogosultsághoz vagy kevesebb
szolgálati idõ, vagy kisebb mértékû munkaképesség-csökkenés
is elegendõ, mint a nyugdíj esetében, továbbá azok összegének
számítási módja eltér a nyugdíj összegének számításától.
Ezért az ilyen jellegû ellátás nem lehet özvegyi nyugdíj (vagy árvaellátás) alapja.
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Annak az özvegynek, akinek házastársa (élettársa) nyugdíjasként halt meg, az igényét közvetlenül a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz1 kell benyújtania. Ha ugyanis valaki saját jogú nyugdíjasként halt meg, nincs szükség annak ismételt vizsgálatára,
hogy elegendõ szolgálati idõt szerzett-e az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjhoz, hiszen ez annak idején már bizonyítást nyert.
A nyugdíjfolyósító szerv birtokában van minden szükséges adat,
mely igazolja, hogy az elhunyt személy jogszerzõ volt, továbbá
a hozzátartozói nyugellátás összegének meghatározásához szükséges nyugdíj összege is rendelkezésre áll.
Annak az özvegynek, akinek házastársa (élettársa) nem nyugdíjasként halt meg, de az elhalálozását követõen már ideiglenes özvegyi nyugdíjat vagy árvaellátást megállapítottak, a kérelmet
a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtania, mert a megállapításhoz ott már minden adat nyilvántartott.
Annak az özvegynek, akinek házastársa (élettársa) kivándorolt,
külföldön élõ személyként halt meg, az igénybejelentéssel a Fõvárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz kell fordulnia. Amennyiben a jogszerzõ a magyar társadalombiztosítási
szabályok alapján már saját jogú nyugellátásban részesült, úgy
az igényt a nyugdíjfolyósító szervnél kell benyújtania. Ha a hozzátartozó is kivándorolt, külföldön élõ vagy tartózkodó személy,
és az igényt nem személyesen terjeszti elõ, az igénybejelentõ lapon szereplõ aláírás valódiságát közjegyzõvel kell hitelesíttetni.

1

1139 Budapest, Váci út 73.
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Az igénylés módja
A hozzátartozói nyugellátás iránti igényt
· írásban,
· meghatározott formanyomtatványon,
· a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.
Az igénybejelentõ lap az igényelbíráló szervnél beszerezhetõ. Az
igénybejelentõ lapot az igénylõnek minden esetben saját kezûleg alá kell írnia. Amennyiben az igénylõ gondnokság alatt áll,
az igénybejelentõt a gondnoknak kell aláírnia. (Kiskorú árva részére az árvaellátás iránti igényt a vér szerinti vagy örökbe fogadó
szülõ, ezek hiányában a gyám írja alá.)
Ha nem nyugdíjasként halt meg a jogszerzõ, akkor az
igénybejelentõ laphoz minden olyan iratot mellékelni kell,
amely a jogszerzõ szolgálati idejét és az elért keresetét, jövedelmét bizonyítja.
Azaz
·
·
·
·
·
·
·
·

·

munkakönyvet,
munkáltatói igazolásokat,
bedolgozói igazolványt,
szakmunkástanuló-viszonyt igazoló szakmunkás-bizonyítványt,
nappali tagozaton folytatott felsõfokú tanulmányok bizonyításaként a leckekönyvet,
katonakönyvet,
hadifogságban töltött idõt bizonyító hadifogoly-elbocsátó igazolványt,
az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által kiadott
hatósági bizonyítványt az esetleges személyes szabadság korlátozása idõtartamának igazolásául, illetve
amennyiben az elhunyt nõ volt, az 1968 elõtt született gyermekének vagy gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatát.

Az igénybejelentõ laphoz, függetlenül attól, hogy az elhunyt nyugdíjas volt-e vagy sem, minden esetben mellékelni kell a halotti és
a házassági anyakönyvi kivonatot.
Az igényhez eredeti anyakönyvi kivonatot kell csatolni. Elfogadható a polgármesteri hivatal által kiállított másolat is, melyet az
anyakönyvi hivatal illetékmentesen kiad, mert annak felhasználása társadalombiztosítási igény érvényesítése érdekében történik.
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Az igénylõnek ahhoz az anyakönyvi hivatalhoz kell fordulnia
– akár levélben, akár személyesen –, ahol a házasságkötés
történt. Az egyszerû fénymásolat csak akkor fogadható el, ha azt
a munkáltató, nyugdíjbiztosítási szerv, rendõrség, polgármesteri
hivatal hitelesítette.
Az élettársi együttélés idõtartama az igénylõlapon feltüntetett „hatósági bizonyítvány” résznek a polgármesteri hivatal által illetékmentesen történõ kiállításával igazolható. A polgármesteri hivatal
– elsõsorban a lakcímbejelentés alapján – igazolja az együttélés
idõtartamát, azonban ha az együttélés idõtartama kétséget kizáróan más módon (tanúk) bizonyítható, akkor a hatósági bizonyítvány kiadását az élettársak eltérõ lakcíme nem érinti.
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Az özvegyi nyugdíj feléledése érdekében az ellátást korábban folyósító szervhez kell fordulni. Igénybejelentõ lap ismételt kitöltésére már nincs szükség, elegendõ egy nyilatkozattétel arról,
hogy az igénylõ házastársa (élettársa) halála óta újabb házasságot nem kötött.
Az özvegyinyugdíj-jogosultság feléledhet akkor is, ha az özvegy
újabb házasságot kötött, de ez a házasság megszûnt akár bontóperrel, akár megözvegyüléssel. Ez utóbbi esetben az igénybejelentéshez mellékelni kell a házasság megkötését és megszûnését bizonyító okiratokat. Feléledés iránti igény elõterjesztésekor arról is
kell nyilatkoznia az özvegynek, hogy más jogcímen részesül-e ellátásban (saját jogú rokkantsági nyugdíj, járadék), amennyiben
igen, akkor annak mi a folyósítási törzsszáma.

Figyelem!
Tehát a hozzátartozói nyugellátás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a megfelelõ igényelbíráló szervhez:
ß a megfelelõen kitöltött igénybejelentõ lapot
ß a jogszerzõ szolgálati idejét és elért keresetét igazoló kivonatát
ß a szükséges egyéb dokumentumokat (ha az igénylõ elvált,
akkor a jogerõs bontóperi ítéletet, ha egy évnél hosszabb
idõ óta különváltan él, akkor az esetleges tartásdíjat megállapító jogerõs ítéletet)
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Példák a jogosultságra:
1. Jogosult-e korbetöltés címén özvegyi nyugdíjra az az 1944-ben született nõ, akinek 1998 januárjában jogszerzõként halt meg a házastársa?
Tekintettel arra, hogy az igénylõ 2003-ban betölti a reá irányadó öregségi korhatárt – az 59. életévét –, így az özvegyi nyugdíjra jogosult lesz.
2. Jogosult-e özvegyi nyugdíjra az a nõ, aki 1991-ben házasságot kötött
egy akkor 61 éves férfival, és azóta megszakítás nélkül együtt éltek a férj
2001 januárjában bekövetkezett haláláig? (A férfi öregségi nyugdíjas
volt.) A feleség jogosult az 50%-os mértékû ideiglenes özvegyi nyugdíjra,
mivel a házasságkötés idõpontjában a már öregségi korhatárt betöltött
férjével megszakítás nélkül öt évnél hosszabb ideig együtt élt. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejártát követõen az özvegyinyugdíj-jogosultság attól függ, hogy az özvegy betöltötte-e a reá irányadó öregségi korhatárt,
vagy rokkant, vagy gondoskodik-e az elhalt férje jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermekrõl. Amennyiben bármelyik feltétel fennáll,
úgy a 20%-os mértékû özvegyi nyugdíj folyósítható. 2003. november
1-jétõl a 25%-os mértékû özvegyi nyugdíjra lesz jogosult.
3. Jogosult-e özvegyi nyugdíjra az az 1943 februárjában született nõ,
aki 1984-ben özvegyült meg, s két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása jogán 1990 júliusáig részesült özvegyi nyugdíjban? (Újabb házasságot nem kötött.) Igen, 1998 februárjától jogosult, mivel az 1997. január 1-je elõtti idõponttól megállapított – de idõközben megszüntetett –
özvegyinyugdíj-jogosultság a nõ 55., a férfi 60. életéve betöltésekor feléledhet. (Az emelt korhatár elérése csak az 1996. december 31-ét követõen megállapított özvegyi nyugdíj feléledésekor feltétel.) Az igénylõ részére az 50%-os mértékû özvegyi nyugdíj folyósítható mindaddig, míg
saját jogú nyugdíj megállapítását nem kéri. Azt követõen csak 20%-os
mértékû özvegyi nyugdíj utalható (majd a 25%).
4. Meghalt egy 63 éves – az öregségi korhatáron túli – férfi, aki 14 év
50 nap szolgálati idõt szerzett. Ez az idõ nem elegendõ az – életkornak
megfelelõ – öregségi nyugdíj megállapításához, ezért hozzátartozói nyugellátás iránti igényt nem lehet teljesíteni.
5. Meghalt egy 42 éves nõ, aki korábban 21 év 70 nap szolgálati idõt
szerzett. Ez – megrokkanása esetén – nyugdíjra jogosította volna (azaz
jogszerzõként hunyt el), így az elhalt oldaláról nincs akadálya a hozzátartozói igény teljesíthetõségének.
6. 36 éves nõ rendszeres szociális járadékosként halt meg. Tekintettel
arra, hogy ez nyugdíjszerû ellátás, az azt utaló Nyugdíjfolyósító Igazgatóság birtokában nincsenek olyan adatok, amelyek alapján hozzátartozói nyugellátást meg lehetne állapítani, ezért az igénnyel a lakóhely szerinti megyei nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz lehet fordulni. Abban az
esetben, ha a rendszeres szociális járadék megállapításának az volt az
oka, hogy az életkornak megfelelõen hosszú szolgálati idõ megszerzése
mellett a munkaképesség-csökkenés nem érte el a rokkantsági nyugdíj-
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hoz szükséges 67%-os mértéket, a haláleset után nem lesz akadálya az
özvegyi nyugdíj (árvaellátás) megállapításának a jogszerzõ oldaláról.
Gond akkor van, ha a járadék megállapítására azért került sor, mert rövid volt a megszerzett szolgálati idõ hossza. A járadékos ez esetben nem
jogszerzõként halt meg, így az õ jogán nem lehet sem özvegyi nyugdíjat,
sem árvaellátást megállapítani.
7. A most elhunyt 36 éves nõ öt évvel ezelõtt 100%-os mértékben megrokkant, de csak 6 év 12 nap szolgálati idõt szerzett, így nem vált nyugdíjjogosulttá, s most, halála után a vele közös háztartásban együtt élt
férje nem részesülhet özvegyi nyugdíjban, két középiskolás gyermeke
nem kaphat árvaellátást.
8. Egyéni vállalkozóként 1994-ben meghalt egy 50 éves nõ. Az akkor
56 éves, nem rokkant férje részére a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megállapított ideiglenes özvegyi nyugdíjat. A férj ez évben korbetöltés címén
kérheti az özvegyi nyugdíj feléledését a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál.
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· a vér szerinti gyermek,
· a házastársi, élettársi közösségben együtt élõk által – korábbi
házasságból, élettársi együttélésbõl származó – közösen nevelt
gyermek,
· az örökbe fogadott gyermek,

Árvaellátásra jogosult

ha a szülõ a haláláig az öregségi, illetõleg rokkantsági nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idõt megszerezte, vagy öregségi, illetõleg
rokkantsági nyugdíjasként halt meg.
Az a gyermek, akit a házastárs, élettárs a házasságba, életközösségbe vitt, és ezt a gyermeket a házastársak, élettársak az elhalálozásig egy háztartásban közösen nevelték, tekinthetõ az együtt
élõk által közösen nevelt gyermeknek. Az örökbe fogadott gyermeknek vér szerinti szülõje jogán árvaellátás nem jár, kivéve, ha
a gyermeket a meghalt vér szerinti szülõ házastársa fogadta
örökbe.
A nevelt gyermeknek, a testvérnek és az unokának árvaellátásra
való jogosultsága megállapítható, ha
· a gyermeket az elhalálozott nevelõszülõ, testvér, illetõleg nagyszülõ a saját háztartásában eltartotta, és
· a gyermeknek más tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy
életben maradt szülõje házasságot köt, vagy örökbe fogadják.
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Az árvaellátásra jogosultság tartama
Az árvaellátás
· legkorábban a halál napjától kezdõdõen a gyermek 16. életéve
betöltésének napjáig,
· oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében a tanulmányok tartamára, legfeljebb a 25. életév betöltéséig,
· a 16., illetve továbbtanuló esetében a 25. életév betöltése elõtt
megrokkant gyermeknek életkorra való tekintet nélkül jár.
A jogosultságot nem befolyásolja, ha az árva 16. életéve elérése
elõtt munkát végez, önálló jövedelemmel rendelkezik, illetõleg
nem tanul.
A 16. életév betöltésétõl iskolai tanulmányok címén akkor járna az
ellátás, ha nappali tagozaton tanul az árva. Közömbös, hogy
a tanulmányokat középiskolában vagy felsõfokú intézményben
folytatja, belföldön vagy külföldön. A tanulmányok címén történõ
jogosultság megállapításánál az a döntõ, hogy a képzést nyújtó intézmény oktatási intézménynek minõsül-e. Vitás esetben a közoktatásról, valamint a felsõoktatásról szóló törvény rendelkezéseit
kell alapul venni, azonban ha a döntés kialakításához ez sem vezet eredményre, az Oktatási Minisztérium álláspontja az irányadó.
Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki
· az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi,
· huszonöt évesnél fiatalabb, és a felnõttoktatás keretében folytat tanulmányokat.
Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás a tanulmányok befejezéséig a nyári szünet tartamára is jár. A tanulmányok folytatását
az iskola által kiállított igazolással évenként, legkésõbb a tanulmányok megkezdésétõl számított három hónapon belül kell igazolni.
Az árvaellátásra jogosultságot nem érinti, ha a felsõoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói, illetõleg a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya szünetel. A tanulói, illetõleg hallgatói
jogviszony szünetelése alatt kizárólag akkor jár az árvaellátás, ha
a szüneteltetés betegség vagy szülés következménye.
Az árvaellátás mértéke
Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a 30%-a, ami az
elhunytat öregségi rokkantsági nyugdíjként, baleseti rokkantsági
nyugdíjként halála idõpontjában megilleti, vagy megillette volna.
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Az elhunyt meghatározott nyugdíjának 60%-a jár árvaellátásként
annak a gyermeknek, akinek
· mindkét szülõje elhunyt (teljesen árva),
· életben lévõ szülõje rokkant.
Ha a gyermek mindkét szülõje után jogosult az árvaellátásra, akkor azt az árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára
elõnyösebb. Ha a meghalt magánnyugdíjpénztárnak volt a tagja,
az árvaellátás a jogszerzõ nyugdíja 75%-ának 30 vagy 60%-a.
A 2009. január 1-je elõtt megállapított árvaellátás legkisebb
összege évenként a nyugdíjemelés januári mértékének megfelelõen emelkedik.
A 2003-ban megállapított árvaellátás nem lehet kevesebb gyermekenként havi 18 580 Ft-nál.
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Az árvaellátás igénylése
Az árvaellátás megállapítása iránti igényt nyugdíjas jogszerzõ elhalálozása esetén a folyósító szervnél kell igényelni meghatározott formában, igénybejelentõ lapon. Mellékelni kell:
· a halotti anyakönyvi kivonatot,
· a jogosult születési anyakönyvi kivonatát,
· iskolalátogatási bizonyítványt az iskolai tanulmányok címén
járó jogosultság igazolásához.
Aktív korú jogszerzõ esetén az elõbbi iratokon túl a jogszerzõ
szolgálati idejére vonatkozó okmányokat is mellékelni kell, és
a jogosult lakhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervhez kell az igényt benyújtani.
Szülõi nyugdíj
Szülõi nyugdíjat kaphat a jogszerzõnek hátramaradott szülõje, nevelõszülõje, nagyszülõje.
Szülõi nyugdíjra az a szülõ, nagyszülõ jogosult, akinek gyermeke, unokája az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõ megszerzése után, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg, ha
· a szülõ (nagyszülõ) a gyermekének (unokájának) halálakor
rokkant, vagy a 65. életévét betöltötte, és
· a szülõt (nagyszülõt) a gyermeke (unokája) a halálát megelõzõ
egy éven át túlnyomó részben eltartotta.
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A szülõ (nagyszülõ) akkor minõsül túlnyomó részben eltartottnak, ha saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátása a gyermeke
(unokája) elhalálozásának idõpontjában nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
A nevelõszülõ szülõi nyugdíjra való jogosultsága akkor ismerhetõ
el, ha
· a nevelõszülõ a nevelt gyermeke halálakor rokkant, vagy a 65.
életévet betöltötte, és
· a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta.
A szülõi nyugdíjra jogosultság nem szûnik meg, ha a szülõi nyugdíjra jogosult személy saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátása
a szülõi nyugdíj folyósításának tartama alatt az évenkénti emelésekkel már meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét.
A szülõi nyugdíj összege azonos az özvegyi nyugdíj összegével.
Az elhunytat megilletõ ellátás:
· 20%-a jár annak a szülõnek, aki a halál napján saját jogú
nyugdíjban részesül (2003. november 1-jétõl 25%!)
· 50%-a jár a saját jogú nyugdíjban nem részesülõ szülõnek
Ha a szülõi nyugdíjra többen jogosultak, azt közöttük egyenlõ
arányban meg kell osztani. A szülõi nyugdíjat újra meg kell osztani, ha a jogosultak száma megváltozik. Az újbóli megosztásra
legkorábban a jogosultak számának változását követõ hónap
elsõ napjától kerülhet sor.
Szülõi nyugdíj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
· az elhunyt jogszerzõ halotti anyakönyvi kivonatát,
· az igénylõ születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát.
A hozzátartozói ellátások az igénybejelentés napját megelõzõ hatodik hónap elsõ napjától, legkorábban a halál napjától járnak.
Baleseti hozzátartozói ellátás
A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyugellátás
akkor jár, ha a sérült üzemi baleset következtében halt meg.
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Az üzemi baleset következtében elhunytak hozzátartozóit az általános szabályok szerint illeti meg
· az özvegyi nyugdíj,
· az árvaellátás és
· a szülõi nyugdíj.
Nem feltétele a jogosultságnak az, hogy az elhunyt az öregségi,
rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt megszerezze.
Ez az ellátás tehát szolgálati idõtõl függetlenül jár, és a hozzátartozói ellátást a nagyobb összegû baleseti rokkantsági nyugdíj
alapján kell megállapítani.
A baleseti rokkantsági nyugdíjas hozzátartozóit megilleti a baleseti nyugellátás akkor is, ha
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· a nyugdíjas nem az üzemi baleset következtében hunyt el,
· a sérült a baleseti táppénz folyósításának tartama alatt nem az
üzemi baleset következtében halt ugyan meg, de vélelmezhetõ,
hogy életben maradása esetén baleseti rokkantsági nyugdíjra
lett volna jogosult.
Baleseti hozzátartozói ellátásnál – amennyiben az elhunyt részére baleseti rokkantsági nyugdíjat nem állapítottak meg – a hozzátartozói igénybejelentéshez a baleset körülményeire vonatkozó
3515-273/A r. sz. nyomtatványt és a balesetre vonatkozó igazolásokat is mellékelni kell.

2. Magánnyugdíj és magánnyugdíjpénztár
1998. január 1-jétõl a korszerûsített felosztó-kirovó és a tõkefedezeti finanszírozású nyugellátások egy idõben, egymás mellett,
egymást kiegészítve léteznek. A biztosított az innen kapott ellátásait a harmadik pillér – az önkéntes biztosítás, ezen belül az önkéntes kiegészítõ nyugdíjpénztár – szolgáltatásával kiegészítheti,
amennyiben annak tagja.
A tõkefedezeti finanszírozású magánnyugdíjrendszerben
a kötelezõen (a pályakezdõk) és az önként belépõk az általuk választott magánnyugdíjpénztárban nyilvántartott és
vezetett egyéni számlájukra fizetik a járulékukat tagdíj
formájában.
Befizetett tagdíjukat a magánnyugdíjpénztár – a törvény által
elõírt keretek között – a közgyûlés által elfogadott befektetési terv
alapján befekteti. A befektetések eredményességétõl függõ ho-
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zammal gyarapodik majd az egyéni számlán halmozódó befizetett
tagdíj. A nyugdíjszolgáltatás alapja a tagdíjból összegyûlt tõke és
annak hozama lesz.
A magánnyugdíjpénztár nonprofit szervezet, tehát a befektetések
hozamait teljes egészében a pénztártagok egyéni számláján írja
jóvá. A befektetések biztonsága érdekében a jogszabályok szigorúan korlátozzák a nyugdíjpénztárak által igénybe vehetõ befektetési formákat.

Figyelem!
A befektetésekkel kapcsolatos sajátosságok a következõk:
ß a magánnyugdíjpénztár a lehetõ legbiztonságosabb módon fekteti be a pénzeszközeit, ugyanakkor törekszik a lehetõ legmagasabb hozam elérésére is
ß a magánnyugdíjpénztár közgyûlése határozza meg – a vagyonkezelõ javaslata alapján – a befektetések módozatait,
arányait, tehát a vagyonkezelési stratégiát
ß a magánnyugdíjpénztár befektetési portfólióját külön letétkezelõ kezeli és felügyeli
ß a nyugdíjpénztár ellenõrzõ bizottsága és a Pénztárfelügyelet rendszeresen ellenõrzi a magánnyugdíjpénztár gazdálkodását, befektetési tevékenységét

A pályakezdõk 1998. július l-jétõl automatikusan tagjai lesznek
egy általuk választott magánnyugdíjpénztárnak, viszont akik
nem pályakezdõk, azaz már biztosítottak, azok választhattak az
új rendszer és a felosztó-kirovó finanszírozású társadalombiztosítási rendszer között. A választás joga 1999. szeptember l-jéig illette meg õket.
A választáskor mérlegelniük kellett, hogy
· a nyugdíjkorhatár betöltéséig mekkora lesz a felhalmozási idõ, és
· ez alatt az idõ alatt várhatóan mekkora lesz a fizetésnövekedés.
Azt sem volt szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a nyugdíjszolgáltatáshoz legalább 15 év pénztári tagság szükséges.
Általában a majdani nyugdíjak háromnegyed része a társadalombiztosítási pillérbõl származik, és csak egynegyedét biztosítják a magánnyugdíjpénztárak.
Aki belépett a magánnyugdíjrendszerbe (a II. pillérbe), de meggondolta magát, 2002. december 31-ig egy alkalommal még
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visszaléphetett a hagyományos társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, az addig összegyûjtött tõkéje átutalása mellett.
Tagságra kötelezett pályakezdõ:
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· Az a természetes személy, aki elsõ ízben 1998. július 1-je és
2001. december 31-e között hatályos rendelkezések értelmében tagságra kötelezett pályakezdõnek minõsült.
· Az a természetes személy, aki elsõ ízben 2002. december 31-ét
követõen létesít a Tbj. 5. §-ban meghatározott jogviszonyt, és
ebben az idõpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az
alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsõoktatási
intézményben nappali rendszerû képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató a tanulói, hallgatói jogviszonyát követõen elsõ ízben létesített biztosítási jogviszonya tekintetében minõsül pályakezdõnek.
· A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ természetes személy, aki tankötelezettsége megszûnését követõen az
5. § szerinti biztosítási jogviszony hiányában 2002. december
31-ét követõen elsõ ízben megállapodás kötésével szerez társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultságot, és a megállapodás megkötése idõpontjában még nem töltötte be a 42. életévét.
Pénztár tagjává válhat önkéntes döntése alapján az a természetes személy, aki
· 1998. június 30-át megelõzõen vált az 5. § szerint biztosítottá,
továbbá nyugellátásra jogosító idõ szerzésére e törvény szerint
megállapodást kötött,
· 2003. január 1-jén még nem töltötte be 30. életévét,
· pénztártagsági jogviszonyát a Tny. szerinti rokkantsági nyugellátás miatt önkéntes döntéssel megszüntette, ha rokkantsági
nyugellátásra jogosultsága állapotjavulása miatt megszûnik.
A fent említett magánnyugdíjpénztár tagjának új forgalmi értelmezése alapján az új szabályozás szerint tehát:
· 2003. január 1-jétõl ismét kötelezõ a pályakezdõ biztosítottaknak a magánnyugdíjpénztárba belépniük.
· Azok a biztosítottak, akik 2003. január 1-jén még nem töltötték be a 30. életévüket, önkéntes döntéssel 2003. december
31-ig csatlakozhatnak a magánnyugdíjpénztárhoz. Ez egyszeri
lehetõség azoknak, akik 1998. január 1-je és 1999. augusztus
31-e között valamilyen okból nem éltek a pénztárválasztás jogával.
· Az a pályakezdõ biztosított, aki 2002-ben saját akaratából
pénztártag lett, de utóbb visszalépett, s 2002. december 31-én
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már nem az, 2003. december 31-éig önkéntes döntéssel ismét
beléphet a magánnyugdíjpénztárba.
· Azok a személyek, akik 2001. december 31-ét követõen és
2003. január 1-je elõtt váltak a társadalombiztosítási jogszabály (Tbj. 5. §) szerint elsõ alkalommal biztosítottá, és 2002. december 31-én tagjai magánnyugdíjpénztárnak, e jogviszonyuk
alapján 2003. december 31-ig egy alkalommal a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszaléphetnek.
· 2003. január 1-jétõl meghatározott esetben és ideig ismét lehet
önkéntesen csatlakozni a magán-nyugdíjpénztári rendszerhez.
Változatlanul idõbeli korlát nélkül csatlakozhatnak pénztárhoz
azok a „volt pénztártagok”, akik rokkantsági nyugellátás igénybevétele miatt visszaléptek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, majd állapotjavulásuk miatt megszûnt a nyugellátás folyósítása.
· Az EU-csatlakozástól lép hatályba az a rendelkezés, amelynek
alapján azok a külföldiek, akik 2001. december 31-ét követõen
és 2003. január 1-jét megelõzõen váltak a Tbj. 13. §-ában meghatározott, nemzetközi egyezmény alapján az Európai Unió területén és Magyarországon elsõ alkalommal biztosítottá, és ebben az
idõpontban nem töltötték be 42. életévüket, magyarországi munkavállalásuk esetén egy alkalommal eldönthetik, hogy belépnek-e magánnyugdíjpénztárba.
A nyugdíjrendszernek az Mpt. által szabályozott új eleme nem
kapcsolódik az állami költségvetéshez, bevételeit és kiadásait
maga finanszírozza. A bevételeket fõként a pénztártagok kötelezõ
tagdíjfizetései jelentik. A tagdíj alapja megegyezik az állami társadalombiztosítási nyugdíjjárulék-alappal.
Fontos jellemzõje a magánpénztári befizetéseknek, hogy erre hitelezõk nem tarthatnak igényt, sem a pénztártagé, sem a pénztáré.
Tehát ha a pénztártag bármi okból eladósodna, a pénztári számlájához más nem juthat hozzá. Az Mpt. meghatározza a magánnyugdíjpénztárakat alapítók körét, az alapítás és mûködtetés feltételeit.
A magánnyugdíjpénztárak mûködését szigorú szabályoknak megfelelõ garanciarendszernek kell körülbástyáznia annak érdekében, hogy a pénztártagok valóban megkaphassák összegyûjtött
tõkéjüket.
A garancia négy fõ elemre épül:
·
·
·
·

az alapítás és mûködés szabályaira,
a külsõ és belsõ nyilvánosságra,
az állami felügyeletre,
a garanciaalapra.
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A törvény lehetõvé teszi – legalább hathavi tagság után – az egyik
pénztárból a másikba történõ átlépést.

2.1 Magánnyugdíj keretében járó ellátás
A magánnyugdíjpénztárak tõkefedezeti elven nyújtják a szolgáltatásaikat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pénztár a tag
egyéni számláján elõzetesen összegyûjtött, felhalmozott tõkéje
alapján állapítja meg és annak terhére fizeti ki a szolgáltatásokat, amely lehet járadékszolgáltatás és egyösszegû kifizetés.
Járadékszolgáltatás
A pénztártag járadékának összege attól függ, hogy mennyi pénz
halmozódott fel az egyéni számláján, és milyen szolgáltatást választott.
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Milyen járadékszolgáltatási módozatok léteznek?
· Életre szóló életjáradék: a járadékot kizárólag a pénztártag
számára élete végéig havonta folyósítják, nem örökölhetõ.
· Elején határozott idõtartamos járadék: a járadékot elõre
meghatározott idõtartamig (garanciatartam) folyósítja a pénztár. (Ha ezen idõn belül meghal a pénztártag, akkor a kedvezményezett kapja a meghatározott idõ végéig. Ha a pénztártag
ezen idõ után halálozik el, akkor élete végéig kapni fogja, de
a kedvezményezett már nem juthat hozzá.)
· Végén határozott idõtartamos járadék: a járadékot az érintett pénztártag halála után egy korábban meghatározott idõtartamig (garanciatartam) folyósítják a kedvezményezettnek
vagy az örökösnek.
· Két vagy több életre szóló járadék: a pénztár a járadékot
mindaddig folyósítja, amíg a pénztártag vagy az általa megnevezett személy – ha többet is megnevezett, akkor valamelyikük
– életben van.
Egyösszegû kifizetés
Ha a pénztártag a felhalmozási idõszakban hal meg, akkor a kedvezményezett választhatja az egyéni számlán lévõ összeg egy
összegben történõ felvételét. A pénztár egyösszegû kifizetést teljesít annak a pénztártagnak a kérésére, akinek a nyugdíjkorhatár eléréséig a különbözõ pénztárakban eltöltött és összeszámított tagsági viszonya nem haladja meg a 180 hónapot.
Ha a pénztártag nem az egyösszegû kifizetést kéri, akkor részére
járadékszolgáltatást kell megállapítani.
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A szolgáltatások garanciája
A magánnyugdíjpénztárakba befizetett pénz mögött kettõs garancia áll. Az elsõ garanciát a Pénztárak Garancia Alapja (alap) adja,
a második biztonság pedig az alapért vállalt állami garancia.
Ha egy magánnyugdíjpénztár megkapta a Pénztárfelügyelettõl a tevékenységi engedélyt, akkor automatikusan tagjává válik az alapnak, és negyedévente garanciadíjat kell fizetnie az alap számlájára.
Ennek nagysága a tagdíjbevétel 0,4%-át nem haladhatja meg.
Az alap a következõ esetekben teljesít kifizetést:
· ha a pénztártag vagy kedvezményezett követelése (átlépés,
visszalépés az állami tb-rendszerbe, járadékszolgáltatás, halál
esetén) befagyott,
· a szolgáltatási tartalék szintje a szolgáltatási kötelezettségek
teljesítését nem teszi lehetõvé.
Annak a pénztárnak, amelynek fizetési kötelezettsége miatt a Pénztárak Garancia Alapja kifizetést teljesített, azt az alap számára
a felmerült költségekkel együtt vissza kell térítenie. A Pénztárak
Garancia Alapja fizetõképességét a központi állami költségvetés garantálja.
Magánpénztári tag tb-nyugellátásai
Az öregségi nyugdíj összege magánpénztári tagság esetén
A pénztártag az általa választott pénztári szolgáltatás mellett – ha
öregségi nyugellátásra jogot szerzett – a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében a Tny. által meghatározott, általános
szabályok szerint kiszámított öregségi nyugdíja összegének 75%-át
fogja kapni, ha az ellátás megállapítása 2013. január 1-je elõtt
történik.
2012. december 31-ét követõen a pénztártag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében öregségi nyugdíjként a bruttó
átlagkeresetének 20 év szolgálati idõ esetén 24,4%-át és minden
évre 1,22-1,22%-át kapja. 40 év szolgálati idõ esetén a 48,8%-át.
Rokkantsági nyugdíj
Ha a pénztártag tagsági viszonyának fennállása alatt rokkanttá
válik, akkor a rokkantsági nyugdíj megállapításánál saját maga
dönti el, hogy az egyéni számláján lévõ összeget utalják át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére (ha igen, akkor megkapja a Tny. alapján
neki járó rokkantsági nyugdíj teljes összegét), vagy továbbra is
fenntartja tagsági viszonyát, s ez esetben a Tny. szerint kiszámí-
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tott rokkantsági nyugdíja 75%-át kapja, és majd az öregséginyugdíj-korhatár elérésekor veheti igénybe a pénztár szolgáltatását.
Hozzátartozói nyugellátás
Az Mpt. szerint a pénztártag halála esetén a kedvezményezettet, illetve az örököst a számlán lévõ összeg különféle módon illeti meg:
· egy összegben felveheti,
· átviheti más pénztárba,
· a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén
átutaltathatja a Nyugdíjbiztosítási Alap részére
Az örökös, illetve kedvezményezett részére történõ haláleseti kifizetés illetékmentes.
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Magán-nyugdíjpénztári tag esetén tehát a hozzátartozói ellátásokat az elhunytat megilletõ tb-nyugdíj 75%-ából kell megállapítani. Például az özvegyi nyugdíj ennek a 75%-os összegnek az
50 vagy 20%-a attól függõen, hogy ideiglenes vagy állandó özvegyi nyugdíjról van-e szó. Hasonlóan kell eljárni az árvaellátás és
a szülõi nyugdíj megállapításánál is.

2.2 Bejelentési kötelezettség
A pályakezdõ (tagságra kötelezett) és a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a foglalkoztatójához (a munkáltatójához) az általa választott magánnyugdíjpénztár
· megnevezését,
· címét,
· bankszámlájának számát
– ha pályakezdõ, a biztosítottá válásától, ha önkéntesen csatlakozik, a pénztártaggá nyilvánításától számított 15 napon belül –
köteles bejelenteni.
Amennyiben a pályakezdõ az elõírt határidõn belül a pénztárválasztási jogával nem él, vagy a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, az elsõ biztosítási jogviszony keletkezése napjától kezdõdõ hatállyal a lakóhelye szerint illetékes területi pénztár tagjává
válik.
Ekkor a Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete (PSZÁF) a foglalkoztató értesítése vagy az OEP pályakezdõkre vonatkozó adatszolgáltatása alapján, a lakóhely szerint illetékes területi pénztár részére
megküldi a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges adatokat.
A pénztár a felügyelet értesítését követõ 8 napon belül értesíti
a tagot és a foglalkoztatót a tagsági jogviszony létrejöttérõl.
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A pénztártag a tagsági jogviszony létrejöttét igazoló okiratot haladéktalanul köteles valamennyi foglalkoztatója részére bemutatni.
Fontos tudni, hogy a pályakezdõ esetében az elsõ biztosítási jogviszony kezdete, a pénztári tagsági jogviszony kezdete és a tagdíjfizetési kötelezettség kezdete egybeesik!
A Tbj. 2001. január 1-jétõl hatályos módosítása szerint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés esetén
(visszalépési idõhatár 2002. december 31.) a biztosított egyéni
számláján nyilvántartott, a tag jogszerû követelésének megfelelõ
összeget a magánnyugdíjpénztár – a foglalkoztató és a tag egyidejû tájékoztatása mellett – a visszalépési kérelem kézhezvételétõl
számított 60 napon belül köteles a biztosított személyi adataira
és taj-számára hivatkozással a Nyugdíjbiztosítási Alap javára átutalni és az átutalásról bevallást benyújtani. A bevallás tartalmazza, hogy havi bontásban milyen összeg került jóváírásra
a biztosított egyéni számláján.
Ha a magánnyugdíjpénztár tagja megrokkan, választhat, hogy
fenntartja-e tovább a tagsági jogviszonyát, vagy visszalép a társadalombiztosítási rendszerbe. Ez esetben a visszalépésnek nincs
idõbeli korlátja.

2.3 Visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés
esetén a biztosított egyéni számláján lévõ, a tag jogszerû követelésének megfelelõ összeget a magánnyugdíjpénztár – a foglalkoztató és a tag egyidejû tájékoztatása mellett – a visszalépési kérelem kézhezvételétõl számított 60 napon belül köteles a biztosított
személyi adataira és taj-számára hivatkozással a Nyugdíjbiztosítási Alap javára átutalni, és az átutalásról bevallást benyújtani.
A bevallás havi bontásban tartalmazza a biztosított egyéni számláján jóváírásra került összeget.
Visszaléphettek a kötelezõen pénztártag pályakezdõk 2002. december 31-ig, valamint az önkéntes csatlakozók. Ugyancsak
visszaléphet a biztosítás kezdetét követõ év december 31. napjáig
az a pályakezdõ, aki 2002. januártól önként lett pénztártag.
A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság esetében határidõ nélkül lehet visszalépni a tb-nyugdíjrendszerbe.
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3. Korengedményes nyugdíj
A nyugdíjkorhatár betöltése elõtt a társadalombiztosítás rendszerébe nem tartozó foglalkoztatási célú korengedményt igénybe
lehet venni.
A korengedményes nyugdíjazás feltételeirõl a 181/1996. (XII. 6.) kormányrendelet módosításairól szóló 145/1997. (IX. 5.) és a 251/1997.
(XII. 20.) kormányrendeletek rendelkeznek. Az utóbbi rendelet
1998. január 1-jén lépett hatályba.
A módosító kormányrendeletek után a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elõírások a következõk szerint alakultak:
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A munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott, a születési éve szerinti reá
irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöltését megelõzõen legfeljebb 5 évvel abban az esetben, ha a munkavállaló rendelkezik az
elõrehozott vagy a csökkentett elõrehozott öregségi nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idõvel.
Nem köthetõ megállapodás azzal, aki elõrehozott öregségi nyugdíjra vagy csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult.
A korengedményes nyugdíjazás további feltétele:
· A munkáltató a munkavállaló elõrehozott öregségi nyugdíjra
jogosító korhatárának az eléréséig a – nyugdíjbiztosítási és
igazgatási szerv által megállapított – nyugdíjának az évenkénti
emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés
kézbevételét követõ 15 napon belül a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság (MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság) elkülönített számlájára
egy összegben befizeti. (A korengedményes nyugdíjra jogosultnak addig nem folyósítanak nyugdíjat, amíg a munkáltatója
eleget nem tesz a vállalt fizetési kötelezettségének!)
· A munkáltató az elõbb említetteken kívül megtéríti a fizetési
értesítésben foglaltak szerint az elsõ tényleges folyósítás naptári évében irányadó összegben a postaköltségeket is annyi
naptári hónapra, amennyire a korengedményes nyugdíjat folyósítani kell.
Az a nõ, aki 1941. december 31-e után és 1947. január 1-je elõtt,
és az a férfi, aki 1937. december 31-e után és 1942. január 1-je
elõtt született, nem rendelkezik az elõrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges születési évének megfelelõ szolgálati idõvel, de ha
a nõ munkavállalónak legalább 25 évi, a férfi munkavállalónak
legalább 30 évi szolgálati ideje van, akkor a korengedményes
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nyugdíjazásra a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõen legfeljebb 5 évvel jogosult.
Ebben az esetben a munkavállaló számára a korengedményes
nyugdíjat annyiszor 30 naponként 0,5%-kal csökkentett összegben kell megállapítani, ahányszor 30 nap hiányzik a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
Aki rendelkezik az elõrehozott, illetve csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel, annak
a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás megkötésére
·
·
·
·
·

az
az
az
az
az

1944-ben született nõ esetében 6 évvel,
1945-ben született nõ esetében 8 évvel,
1946-ban született nõ esetében 10 évvel,
1941-ben született férfi esetében 6 évvel,
1942-ben született férfi esetében 6 évvel

a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöltését megelõzõen van
lehetõsége, és annak összegét csökkentés nélkül állapítják meg.
A munkáltató a megállapodás megkötésétõl számított 15 napon
belül az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek megküldi a megállapodást, valamint a munkavállaló igénybejelentését, és egyúttal
nyilatkozik a már ismertetett kötelezettség vállalásáról. A kifizetett nyugdíjösszeget a gazdálkodó szervezet a költségei, a költségvetési szerv a megtakarításai terhére számolja el.
Ha a munkáltató az elõírt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a megállapító határozat visszavonásáról a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság kezdeményezésére az ellátást megállapító nyugdíjbiztosítási szervnek, a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóságának pedig
saját hatáskörében gondoskodnia kell.
Ha a dolgozó nyugdíjjogosultsága a korengedményes idõtartam
alatt megszûnik, akkor az elõre befizetett nyugdíjösszeg és postaköltség még hátralévõ arányos részét a nyugdíjbiztosítási szerv
visszafizeti.
A fent leírtak alapján kiderül, hogy a jelenleg érvényben levõ rendelkezés alapján a férfiak részesülhetnek a korengedményes
nyugdíjazásban, közülük is csak azok, akik az 57. életévüket betöltötték, de 60 évesnél fiatalabbak.

Iskolavezetés 2003. május

D
4.1
51

D
4.1

52

Iskolavezetés 2003. május

58

59

60

61

62

62

62

62

62

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

61

62

…

62

62

1938

1939

…

1947

1948

Férfiak

57

1943

Nyugdíjkorhatár

1942

Nõk

Születési
év

2010

2009

…

2001

1999

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2003

2001

1999

Nyugdíjra
jogosultság éve

2

2

…

2

1

5

5

5

5

5

5

5

4

3

2

2008

2007

…

1999

1998

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2000

1999

1998

1997

60

60

…

60

60

57

57

57

57

57

56

55

55

55

55

38

38

…

38

37

38

38

38

38

38

38

37

36

35

34

33

33

…

33

32

33

33

33

33

33

33

32

31

30

29

Csökkentett nyugdíjhoz

Csökkentés nélküli
nyugdíjhoz

Az érintett
kora

Maximális
idõtartama
(év)
Legkorábbi
dátum

Az elõírt minimális
szolgálati idõ

Elõrehozott öregségi nyugdíj

12

12

…

12

6

30

30

30

30

30

30

30

24

18

12

5 évvel
kevesebb
(0,5%/hó)

9,6

9,6

…

9,6

4,8

24

24

24

24

24

24

24

19,2

14,4

9,6

4 évvel
kevesebb
(0,4%/hó)

7,2

7,2

…

7,2

3,6

18

18

18

18

18

18

18

14,4

10,8

7,2

3 évvel
kevesebb
(0,3%/hó)

4,8

4,8

…

4,8

2,4

12

12

12

12

12

12

12

9,6

7,2

4,8

2 évvel
kevesebb
(0,2%/hó)

2,4

2,4

…

2,4

1,2

6

6

6

6

6

6

6

4,8

3,6

2,4

1 évvel
kevesebb
(0,1%/hó)

A nyugdíjcsökkentés százaléka, ha az érintett szolgálati
idejének hossza az elõírtnál rövidebb

Összefoglaló táblázat a 2009. január 1-je elõtt megállapításra kerülõ elõrehozott öregségi nyugdíj feltételeirõl

4. Táblázatok
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Nyugdíjra
jogosultság

2009

2010

2011

2012

2013

Születési év

1947

1948

1949

1950

1951

2010

2009

2008

2007

2006

Elõrehozott öregségi
nyugdíjra jogosultság éve

0

0

0

0

0

40 évtõl 0%

38 évtõl
0,2%/hó
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

39 évtõl
0,1%/hó
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

37 évtõl
0,3%/hó

A maximális nyugdíjcsökkentés %-a, ha az érintett
szolgálati ideje

Az elõrehozott öregségi nyugdíj nemenként egységes feltételei, a nyugdíjkorhatár 62 év
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Értékálló nyugdíj?
Önkéntes nyugdíjpénztárak

Kollár József

Több éve foglalkoztatja a kormányt, hogy valamit kellene kezdeni
a jelenlegi úgynevezett „felosztó-kirovó” nyugdíjrendszerrel, amelynek lényegi vonása, hogy a befizetett járulékokból fedezik a
kifizetendő ellátásokat. A jelenlegi helyzet ugyanis előbb-utóbb
összeomláshoz vezethet.
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1. Nyugdíjrendszer reform előtt
1993-ig a nyugdíjbiztosításra befizetett összegek meghaladták a
kifizetéseket, s így a többletet más állami feladatok finanszírozására lehetett felhasználni.
Az elmúlt években már nem többlet, hanem hiány keletkezett,
melynek okai
•
•
•
•

az inflációban,
a munkaképes lakosság csökkenésében,
a megnövekedett munkanélküliségben és
az ellátásra jogosultak körének növekedésében

keresendők.
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A folyamatosan elapadó források pótlása fontos feladata a költségvetésnek, de ez a finanszírozás átmenetileg megoldható.
Ennél nagyobb probléma az, hogy a járadékra jogosultaknál az
életük során befizetett járulék összege és a kapott nyugdíj
között eltűnt az összefüggés.
Ennek okai:
• A szolgálati idő kiszámításánál olyan éveket is figyelembe vesz
a rendszer, amelyekért senki nem fizetett járulékot (például
nappali tagozatos tanulmányi idő, katonaság).
• A nyugdíjmegállapítás alapja 1988 óta a kapott munkajövedelem. Itt nem használnak semmilyen módszert az évente bekö-

1

Forrás: ONYF Statisztikai Főosztály.
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vetkezett 20-30%-os infláció beszámítására, ezért ez reálértékben nem a valós befizetéseket adja meg.
• Az évenkénti nyugdíjemeléseknél sem vették figyelembe az
inflációs változásokat, mert a kisebb nyugdíjakat jobban emelték, mint a nagyobbakat, s így a nagyobbak értéke egyre
csökkent és közeledett a kisebbek felé.
Az egyéni nyugdíj mára már főleg attól függ, hogy ki hány éve
ment nyugdíjba, s nem attól, hogy ki hány évet dolgozott, menynyit fizetett be. Így nem csodálkozunk azon, hogy a nyugdíj előtt
álló vagy a fiatal munkakezdő igyekszik kibújni a járulékfizetés
alól. A TB hiánya rohamosan nő, s csökken a bizalom az ellátórendszerrel, illetve annak szervezetével szemben.
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A reform lényege, hogy vissza kell állítani a nyugdíj biztosítási jellegét, ezzel helyreállítani az összhangot az egyén befizetése és a nyugdíj szintje között. Ez hozzátartozik egy kialakulóban
lévő polgári társadalom biztonság- és komfortérzetéhez.
A többet fizetők többet, a kevesebbet fizetők kevesebbet
kapjanak.
A mai rendszer szolidáris elemét is meg kell őrizni, mert azoknak
is biztosítani kell a járulékot, akik önhibájukon kívül nem tudnak
eleget dolgozni és így nem tudnak eleget befizetni.
Ha a felosztó-kirovó rendszer nem alakul át, akkor nemcsak
nálunk, hanem Európában is 2005-2015 között a társadalombiztosítás felrobbanásával kell számolni. Nálunk ezt 2010-re
jósolták a szakemberek.
Jelenleg háromféle koncepció létezik a probléma megoldására.
Ma még nem tudható, hogy a háromból melyik tervezet valósul
meg, de mindegyiknél szerepet kap majd különböző súllyal az
öngondoskodó megtakarítás.
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2. Öngondoskodás — önkéntes pénztárak
Az önsegélyző pénztár nem mai találmány nálunk. A II. világháború előtt több ilyen működött, s jelentős vagyonokat kezelt,
széles dolgozói rétegek nyugdíját biztosította.
Az egyik legnagyobb pénztár a Magyar Királyi Államvasutak
kezelésében volt.
Az államosítás után megszűntek ezek a lehetőségek is, s minden
vagyonuk az állam kezébe került.
A kötelező társadalombiztosításnak is több mint 100 éves törvényi
hagyománya van nálunk.
A világ másik felén, az USA-ban, Japánban működnek a legnagyobb,
legtőkeerősebb nyugdíjpénztárak. A legnagyobb az amerikai TTAA-CREF
nyugdíjpénztár, amely az 1993-as adatai szerint 125 milliárd dolláros
vagyonnal rendelkezett. Az őt követő első tíz sem volt 50 milliárd
dollárnál kisebb vagyonú pénztár.
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Reményeink szerint a jövőben a magyar pénztáraknak is hasonló
módon nagy vagyonuk lesz, s jelentős befolyásoló erővel rendelkeznek majd a magyar tőkepiacon.
Jogi alapok
Az Országgyűlés 1993-ban fogadta el az Önkéntes Kölcsönös
Biztosító Pénztárakról szóló XCVI. törvényét.
A törvényalkotók így fogalmazták meg a pénztárak feladatát:
„A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális
biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése a szolidaritás, a rendszerszerűség, a kiszámíthatóság és az önkéntesség elve alapján a szociális
piacgazdaság kiépítéséhez nélkülözhetetlen. Az ezt szolgáló önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárak új, intézményes formát adnak az öngondoskodásnak, s a tartósan befektethető források bővítésével elősegítik a
hazai tőkepiac fejlődését.
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak meghonosodása Magyarországon a társadalombiztosítás reformjának szerves része.”1
A pénztár három féle tevékenységre létesíthető a törvény előírása szerint:
„természetes személyek által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás
és az önkéntesség elve alapján létrehozott társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elősegítő ellátásokat szervező, finanszírozó
társulás.
A pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illetve nyújtja.”2

1
2

Forrás: 1993. évi XCVI. tv.
Forrás: 1996. évi XV. tv.
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Ennek értelmében háromféle pénztár alapítható:
• nyugdíjpénztár
• önsegélyző pénztár
• egészségpénztár
1994 végén mindössze 10-17 pénztár működött. 1995 novemberére már 184 alakult meg. Ebből 164 nyugdíjpénztár, 13 egészségbiztosító, 6 pedig önsegélyző szervezet volt.
A jelenlegi tagság 200 000 fő, akik havonta 4-500 millió forint
tagdíjat fizetnek, s a felmérések szerint 5,8 milliárdos vagyonnal
rendelkeznek.
A pénztárak működéséről, létezésükről ma még keveset tudhatunk, mert nem kaptak még elég lehetőséget a nyilvános megjelenésre, illetve a pénztárak egy része zárt pénztár, amelyet valamely nagy munkáltató cég (MOL, OTP), érdekvédelmi szervezet
(MSZOSZ, PSZ) vagy a Honvédség hozott létre. Ezek a pénztárak
csak a saját dolgozóik számára elérhetők, s csak nekik biztosítják
a szolgáltatásaikat.
Egyre több lesz azon pénztárak száma, amelyek minden járulékfizető részére nyitva állnak.
Ilyenek például a Magyar Polgári Önsegélyező Nyugdíjpénztár, az Aranykor vagy a Diófa.

3. Hogyan válasszunk magunknak pénztárat?
A nyitott nyugdíjpénztárak közös jellemzője, hogy bárki beléphet,
aki
• eleget tesz az alapszabályban a pénztár közgyűlése által elfogadott követelményeknek,
• betöltötte a 16. életévét,
• magyar állampolgár, illetve magyarországi munkavállalási engedélye van,
• vállalja az alaptagdíj rendszeres fizetését és
• az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri
el.
Ezt írásban a belépési nyilatkozat kitöltésével erősíti meg.1

1

Lásd az X 4.3 fejezetet.
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Nemcsak magánszemély lehet a tagdíj fizetője egy pénztárban,
hanem bármely jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező gazdasági társaság, állami vagy önkormányzati költségvetési
szerv, amely a pénztárral kötött szerződés keretében átvállalja a
munkavállalója részére a tagdíj egész vagy részbeni fizetését.1
3.1 A pénztári tagság előnyei
Az egyéni tagság előnyei
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• Nyugdíjba menetelkor, illetve a nyugdíjkorhatár betöltésekor,
esetleg előnyugdíj vagy rokkantság esetén a befizetett tagdíjak
után egyösszegű vagy havi kiegészítő nyugdíjjárulékra való
jogosultság.2
• Az éves befizetések után a jelenlegi adótörvények szerint az
egyéni számlára befizetett összeg fele az adóból visszaigényelhető 200.000 Ft-ig. Ez jelenleg havonta is érvényesíthető,
mert létezik az azonnali adójóváírás intézménye.
• A kisösszegű befizetésekkel (például havi 1500 Ft, mely évi
18.000 Ft) is magas hozam érhető el azáltal, hogy a tagok által
befizetett összeget együtt fektetik be a pénztárak.3
• A pénztár tagja az alapszabályban meghatározott feltételek
mellett kölcsönhöz juthat.
A munkáltató előnyei
• Olyan kiegészítő juttatást ad a munkavállalóinak, amellyel
kifejezheti a megbecsülésüket.
• A törvény előnyben részesíti a munkáltatót, ha a munkavállalója tagdíját fizeti. Ebben az esetben nem képez járulékalapot
a befizetés a munkavállaló személyi jellegű kifizetéseinek 25%áig, de legfeljebb évi 500.000 forintig terjedően.4
• A befizetéseket tehát a költségek terhére lehet elszámolni.
A munkáltatónak azonban be kell tartania az alábbi törvény által
megszabott kötelezettségeket: „A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan
munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll.
A munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve
azonos összegű vagy munkabérének azonos százaléka, melyet a mun1
2
3
4

Lásd
Lásd
Lásd
Lásd

az X 4.3 fejezetet.
az X 4.3 fejezetet.
az X 4.3 fejezetet.
1993. évi XCVI. tv.
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káltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól és pénztártípustól függetlenül egységesen megállapítani.”.1
Példa:
• fizetheti mindenki számára az alaptagdíjat
• befizetheti mindenki számára egységesen az alaptagdíjnál nagyobb
tagdíjat
• fizetheti mindenki után a fizetésének egy bizonyos százalékát

A munkáltató által fizetett tagdíj a munkáltató részére az említett
feltételek mellett járulékmentes, de a munkavállalónál jövedelemként jelentkezik, amely adóalapot képez. Tehát a munkavállaló az érvényes adótörvény szerint adózik havonta a juttatás
után a saját sávos adókulcsa szerint. Azonban az adójóváírás
intézményén keresztül azonnal vissza is igényelheti a munkáltatói befizetés 50%-át, s így (évi 200 000 Ft mértékig!) némi
jövedelemben is részesül havonta a befizetés nagyságától függően.

3.2 Garanciák
A pénztártörvény szigorúan szabályozza a befizetett tagdíjak felhasználását, előírja az alapok képzését:
• fedezeti alap (egyén kamatozó befektetése)
• működési alap (például pénztár fenntartása, számlavezetés,
befektetési költségek)
• likviditási alap — vésztartalék
További előírás, hogy a befizetett tagdíjak 80%-át államilag
garantált pénzeszközökbe kell befektetni!
Ez államkötvény, kincstárjegy vagy egyéb állampapír lehet. Ezzel
nemcsak a pénztártag jut előnyhöz, hanem a központi költségvetés is, amely bevonhatja ezeket a pénzeszközöket kiadásainak
finanszírozására. Így az állam érdekévé válik a pénztárak közvetlen támogatása és a garanciavállalás is.
A Pénztárfelügyelet rendszeresen ellenőrzi a szabályszerű működést, büntethet, illetve felfüggeszthet vagy felszámolhat szabálytalanságok miatt pénztárakat, így eleve kizár sok anomáliát.

1

Lásd 12.§ (2)-(3) bek.
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Fontos garancia és szabályozó elv az önkormányzati működés,
amelyet az alábbiak szerint szabályoz az idevonatkozó törvény:
„A pénztárra vonatkozó alapvető döntések meghozatalára kizárólag a
pénztártagok jogosultak. A döntés meghozatala során a pénztártagok
azonos jogokkal rendelkeznek.”1

Ezek a jogok nem függenek attól, hogy ki mennyi tagdíjat fizet,
tehát mindenki egyformán egyenlő szavazati joggal rendelkezik a működtetésénél.
Nagyobb taglétszámú pénztárak esetén ez képviselet útján érvényesíthető.

Önkontroll!
Mire jogosult a pénztártag?
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❏

a döntéseknél tanácskozási joggal részt vehet

❏

a gazdálkodásba betekinthet, véleményt nyilváníthat

❏

szabálytalanság felfedezése esetén kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, a választott tisztségviselők visszahívását is

❏

ő is választható küldöttnek és tisztségviselőnek is, a pénztárak alapszabályában előírtak szerint

8

3.3 A nekünk legmegfelelőbb pénztár kiválasztása
Először alaposan tájékozódjunk! Legyünk elővigyázatosak, de ne
feltétlenül bizalmatlanok!
Tájékozódási lehetőségek:
• személyes barátok, ismerősök
• újságok hirdetései (például Budapesti Piac, Magyar Hírlap,
Napi Gazdaság)
• önkormányzatok ügyfélszolgálati irodái
• meglévő nyugdíjpénztárak ügyfélszolgálati irodái
• Pénztárfelügyelet Ügyfélszolgálata (1051 Bp., Roosevelt tér 78., telefon: 111-4270)
• tájékoztató kiadványok, szórólapok
• törvénytár — jogszabályok elolvasása

1

Lásd 3.§ (1) bek.
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• oktatási intézményeknél ajánlatos megkeresni a MPP pedagógus tagozatát (Csepel Műszaki Szakközépiskola, Kollár József,
telefon: 276-1502, 276-6677)
• szakszervezeti érdekképviseleti szervezetek
Az adatgyűjtéshez a fejezet végén található egy döntéselőkészítő
táblázat1, amelybe be lehet írni a szerződéskötésnél számításba
jöhető pénztárak adatait, és ezután döntsenek a legjobb paraméterekkel rendelkező mellett!

Figyelem!
Mit érdemes súlyozottan értékelni és kiemelten kezelni?
➟ Mekkora az adott pénztárnál
— a működési költség,
— az átlépés költsége,
— a kilépés költsége?
➟ Ki vagy kik a vagyonkezelők?
➟ Melyik bank a számlakezelő?
➟ Milyen hálózattal rendelkeznek (helyi, országos)?
➟ Milyen a befektetéseik összetétele?
➟ Mekkora a működési költségük?

Önkontroll!
Milyen lépéseket kell megtenni, ha munkáltatóként akarnak a
dolgozóiknak (közalkalmazottjaiknak) pénztári juttatást adni?
❏

1

összdolgozói értekezlet összehívása

❏

az előkészítési feladatok elosztása a vezetők és az érdekvédelmi szervezetek között

❏

a pénztár kiválasztása (adatgyűjtés, értékelés, döntés)

Lásd a 2. sz. mellékletet.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

újabb összdolgozói értekezlet összehívása
tájékoztatás a döntésről
a juttatás mértékéről
a belépésről
a munkáltató és a munkavállalók közötti juttatási szerződésről (ez lehet a kollektív szerződés vagy a közalkalmazotti megállapodás kiegészítése)
a munkáltató és a pénztár közötti szerződés aláírása1

—
—
—
—

❏
1

A munkáltatói szerződéses juttatás esetén is

D
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•
•
•
•

minden munkavállaló egyénileg lép be az adott pénztárba,2
ott ő képviseli önmagát,
ő rendelkezik a járadéka felett a törvény előírásai szerint és
így rendelkeznie kell az esetleges örököséről is.

10

1
2

Lásd az X 4.3 fejezetet.
Lásd az X 4.3 fejezetet.
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Melléklet
1. sz. melléklet
Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos fogalmak1
Elismert pénztár: Olyan önkéntes pénztár, amely külön törvényben
meghatározott feltételeknek eleget téve a társadalombiztosítási felosztókirovó nyugdíjat helyettesítő szolgáltatást nyújt tagjainak. Erre a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzattal szerződést köt és tagjai a Nyugdíjbiztosítási Alapot illető járulékuk törvényben meghatározott részét az elismert
pénztárba fizetik be.
Fedezeti rendszerű finanszírozás: Olyan nyugdíjfinanszírozási rendszer,
amelyben a jövőben kifizetendő nyugdíjak, illetve már megszerzett nyugdíjjogok fedezettartalék-alap formájában rendelkezésre állnak. Lehet
tőkefedezeti vagy várományfedezeti.
Felosztó-kirovó finanszírozás: Társadalombiztosítási nyugdíj esetén az
elnevezés arra a finanszírozási rendszerre utal, amely folyó kiadásait
folyó bevételeiből fedezi. A mindenkori aktív generációk járulékfizetőinek
befizetéseiből fedezi az inaktívak kifizetéseit.
Kötelező pénztár: Olyan nyugdíjpénztár, amelynek létrehozása, illetve az
abban való tagság törvényi előíráson alapul. A kötelező pénztár a többpilléres társadalombiztosítási nyugdíjrendszer kötelező várományfedezeti eleme.
Nyugdíjrendszer: Az idős kor miatti jövedelemcsökkenés kockázatának
kezelésére kialakított rendszer. Általános formája a kereset megszűnésétől élethosszig tartó járadék. A nyugdíjrendszer része a biztosított
elhalálozása esetén a hozzátartozó részére nyújtott szolgáltatás, az
özvegyi és az árvaellátás. Egyes rendszerekben az ugyancsak a kereset
elvesztésének esetére szóló rokkantsági ellátás is a nyugdíjrendszer
része.
Önkéntes pénztár: Az 1993. évi XCVI. tv. alapján a tagok kezdeményezéséből létrehozott pénztár.
Szolidaritás: Általános értelemben annak a kockázatnak tudatos vállalása, hogy egy adott jövedelemátcsoportosítás valamely biztosítotti csoportnak kedvezőbb. A felosztó-kirovó nyugdíjra jellemző a magasabb
jövedelműektől az alacsonyabb jövedelműekhez (generáción belüli), és
az aktívak és nyugdíjasok közötti átcsoportosítás. Hiány esetén a finanszírozás az aktívak több generációját is érintheti. A biztosításban ismert
a nemek közötti, illetve egészségi állapot, eltérő várható élettartam miatti
kockázatkiegyenlítés is.
Tőkefedezeti rendszer: Fedezeti elvű nyugdíjfinanszírozási rendszer, amelyben az ellátások fedezetét az ellátás megnyílásakor egy összegben képezik.
Várományfedezeti rendszer: Fedezeti elvű nyugdíjfinanszírozási rendszer, amely folyamatos befizetésekkel képzett felhalmozott tőkéből és
annak hozadékaiból fedezi kiadásait: az ellátások nagyságát az igénybevételkor rendelkezésre álló fedezet határozza meg.

1

Forrás: Pénztárfelügyeleti Titkárság.
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2. sz. melléklet

Döntéselőkészítő táblázat
DÖNTÉST
BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK

l. Működési terület
2. Hálózat
3. Munkáltatóhoz kapcsolódó tagok minimális létszáma
4/a Tagdíj minimális
összege
4/b Tagdíj maximális
összege
5. Működési alap részaránya
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MAGYAR
POLGÁRI
NYUGDÍJPÉNZTÁR
országos
országos
nincs (alsó 1 fő is lehet)
1500 Ft/hó
nincs

évi 36.000 Ft-ig: 10%
év 36.000 Ft felett: 0%
(Tehát a működési alap
maximum 3600 Ft/fő,
havi 10.000 Ft-os
tagdíj esetén: 3%)
6. Likviditási alap rész- évi 36.000 Ft-ig: 1%
évi 36.000 Ft felett: 0%
aránya
évi 36.000 Ft-ig 89%
7. Fedezeti alap részévi 36.000 Ft felett: 100%
aránya
(Tehát — az éven belül —
36.001 forinttal a
teljes összeg az egyéni
járadékalapjába kerül.)
8. Egyszeri regisztrációs díj 1000 Ft/fő
egyösszegű vagy
9. Járadékfolyósítás
5/10/l5 éves havi
módja
járadék
10. Járadékfizetési igény
és felvétel közötti átmax. 30 nap
futási idő
saját
11. Vagyonkezelés
Budapest Bank Rt.
12. Számlavezető bank
13. Befektetések hozama Az 1995. évi állampapírvásárlás hozama:
évi 30-35%
3 év után max. az
14. Tagi kölcsön
egyéni számla 30%-a
az egyéni számla össze15. Kilépési költség
gének 1 ezreléke, de
min. 2000,
max. 10.000 forint
általános örökös(ök) vagy
16. Egyéni számla
kedvezményezett(ek)
öröklése
Igen. Egyéni elbírálás
17. Tagdíj fizetésének
alapján
szünetelése
Igen
18. Átlépés lehetősége
Féléves tagdíj működé19. Átlépés ügyintézési
si alapra eső része. (Min.
költsége
900 Ft, max. 3600 Ft)
20. Pénztár támogatása Lehetséges. Alapszámlák szerint
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Ha jön a mentõ…
Baleseti ellátás

Horváth Erzsébet

Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén
jár. A baleseti ellátás lényegi eltérése az egyéb ellátásoktól, hogy
a jogosultságnak nem feltétele a biztosítási idõ, másrészt kedvezõbbek a mértékszabályok.
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1. A témában használt fogalmak értelmezése
Baleseten az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külsõ
hatást kell érteni, amely a sérült akaratától függetlenül,
hirtelen vagy aránylag rövid idõ alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást, illetõleg
halált okoz.
A munkavédelmi törvény balesetként munkabalesetet határoz
meg, míg a társadalombiztosítás az üzemi baleset fogalmát használja.
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri,
annak helyétõl, idõpontjától és a munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétõl függetlenül.
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Munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha
a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó
·
·
·
·
·
·

közlekedés,
anyagvételezés,
anyagmozgatás,
tisztálkodás,
szervezett üzemi étkezés,
foglalkozási vagy egészségügyi szolgáltatás igénybevétele

során éri.
Nem tekinthetõ munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezõ balesetnek, vagyis munkabalesetnek az a baleset, amely a sérültet
a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve munkahelyérõl
a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset
a munkáltató saját vagy bérelt jármûvével történt (azaz a munkáltató biztosította a közlekedési eszközt a munkába járáshoz, illetve
hazajutáshoz).
Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, illetõleg munkába menet, vagy onnan a lakására
(szállására) menet közben éri. Üzemi baleset az is, amely a
biztosítottat közcélú munka végzése, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.
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A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az minõsül, amely a biztosítottat
· keresõképtelenségének vagy rokkantságának (munkaképesség-változásának) elbírálása céljából elrendelt, illetõleg
· keresõképessé válásához szükséges
egyéb orvosi vizsgálaton, vagy kezelésben történt megjelenéssel
összefüggésben érte.
Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése
(például árvízvédelem, katasztrófaelhárítás) során éri. Közcélú
munkaként kell figyelembe venni az állami szerv vagy önkormányzat, illetõleg a munkáltató által kezdeményezett, irányított
vagy jóváhagyott társadalmi munkát is.
Az üzemi baleset fogalmából következik, hogy a munkabalesetek
egy része egyúttal üzemi balesetnek is minõsül, azonban vannak
baleseti ellátásra jogosító balesetek – például az úti balesetek –,
amelyeket a munkáltatónak munkavédelmi okokból nem kell
vizsgálnia.
Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett. A baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási betegségek jegyzékét
a kötelezõ egészségbiztosításról szóló törvény I. számú
melléklete tartalmazza.
A társadalombiztosítási jogszabályok az üzemi baleset fogalmán
a foglalkozási megbetegedést és az üzemi balesetet egyaránt értik.

Önkontroll!
Az üzemi balesetet a foglalkozási betegségtõl a következõképpen lehet elhatárolni:
o Üzemi baleset esetén a külsõ hatás a szervezetet hirtelen,
vagy viszonylag rövid idõn belül éri.
o A foglalkozási betegséget a munkafolyamat hosszabb ideig
tartó, a szervezetet egyre fokozatosabban károsító hatása
váltja ki.

Iskolavezetés 2005. szeptember
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A balesetek üzemi jellegének megállapítása
A baleset üzemi jellegét a baleseti táppénzre jogosultság szempontjából a társadalombiztosítási jogszabályok alapján kell megállapítani. A munkáltató köteles kivizsgálni minden tudomására jutott balesetet. A foglalkozási balesetet a munkavédelmi
szabályzatban meghatározott szempontok szerint kell kivizsgálni.1 Az üzemi és az úti balesetet az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár útmutatása alapján kell kivizsgálni.
A baleseti táppénz iránti igényt üzemi baleset esetén
· a keresõképtelen állományba vételi orvosi igazolás (kórházi
igazolás) és
· az üzemi baleseti jegyzõkönyv vagy munkabaleseti jegyzõkönyv, valamint
· az adatmegállapító lap
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alapján kell megállapítani.
Foglalkozási betegség esetén a következõ okmányok szükségesek:
· a keresõképtelen állományba vételi orvosi igazolás (kórházi
igazolás)
· az adatmegállapító lap
· az orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a foglalkozási betegség megállapítható
Ha a baleset üzemisége a felsorolt okmányok, illetõleg igazolások
alapján nem tisztázható, további igazolások és nyilatkozatok beszerzése szükséges.
Az úti (üzemi) baleset üzemi jellegének megállapításához az
alábbiak tisztázása, beszerzése szükséges:
· a baleset helyére, idõpontjára vonatkozó adatok
· a baleset körülményeinek rövid leírása
· a baleset napján hol volt a sérült munkahelye, illetve hol kellett munkát végeznie
· a baleset napján mikortól meddig tartott a munkaidõ, a sérült
a baleset bekövetkezéséig hány órát töltött munkában
· a sérült milyen közlekedési eszközzel utazott, mi volt a munkahelyére menet (jövet) a szokásos legrövidebb útvonal

1

1993. évi XCIII. törvény 65. §
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· a balesetnél jelenlévõ tanúk nyilatkozata, szemtanúk hiányában azon személyek nyilatkozata, akik elsõdlegesen tudomást
szereztek a balesetrõl
· annak a személynek a nyilatkozata, aki a sérültet orvoshoz (kórházba, rendelõintézetbe) szállította, részére segítséget nyújtott,
elsõsegélyben részesítette
· mentõszállítás esetén a mentõktõl eseménynapló-kivonat
· az elsõsegélyt nyújtó szerv igazolása arról, hogy az elsõsegélyt
mikor, hol nyújtották, az elsõsegély alkalmával a sérültnek
a balesetrõl adott tájékoztatásáról
· rendõrség közremûködése esetén az illetékes rendõri szerv által készített jegyzõkönyv
Azt, hogy az adott esetben milyen igazolásokra van szükség
a baleset üzemiségének megállapításához, mindig az összes körülmény mérlegelése alapján kell eldönteni.
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Figyelem!
Nem minõsül üzemi balesetnek, amely
ß kizárólag a sérült ittassága miatt következett be,
ß munkahelyi feladatokhoz nem tartozó engedély nélkül
végzett munka, engedély nélküli jármûhasználat, munkahelyi rendbontás során történt,
ß lakásáról (szállásáról) munkába, illetõleg a munkából lakására (szállására) menet közben, annak indokolatlan
megszakítása során történt.1

Az, aki a sérülést szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség
igénybevételével, illetõleg a baleset bejelentésével szándékosan
késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult.

1

Ebt. 53. §
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2. Baleseti ellátás rendszere
Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés
esetén jár.
Saját jogú ellátásként a sérültet
·
·
·
·

baleseti
baleseti
baleseti
baleseti

egészségügyi szolgáltatás,
táppénz,
járadék vagy
rokkantsági nyugdíj

illeti meg.
Hozzátartozói baleseti ellátások:
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· baleseti özvegyi nyugdíj
· baleseti árvaellátás
· szülõi nyugdíj

3. Baleseti ellátásra jogosultak
Baleseti szolgáltatásra és ellátásra jogosultak:
· a biztosítottak
· egyéni, illetve társas vállalkozóként kiegészítõ tevékenységet
folytatónak minõsülõ személyek
· saját jogú nyugdíjasként a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b), g) pontjában,
valamint a (2) bekezdésben meghatározott jogviszonyban álló személyek (például munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati jogviszonyban; szövetkezeti tagként, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony vagy vállalkozási jellegû jogviszony
keretében személyesen részt vesz; díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végzõ
személy; alapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság választott tisztségviselõje).
Kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki
· nevelési-oktatási és felsõoktatási intézmény, iskola iskolarendszeren kívüli oktatásban, gyakorlati képzésben részesülõ
tanulója, hallgatója, ide nem értve a külföldi állampolgárt,
· szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebeteg, illetõleg szenvedélybeteg,
· õrizetbe vett, elõzetesen letartóztatott, elzárásra ítélt, szabadságvesztés büntetést töltõ személy (a továbbiakban: fogvatartott),
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· közcélú munkát végez, különösen, aki életmentés, baleset-, illetõleg katasztrófaelhárítás, véradás során szenved balesetet
vagy egészségkárosodást,
· közérdekû munkát végez.

4. Baleseti egészségügyi szolgáltatás
Az üzemi balesetbõl vagy foglalkozási megbetegedésbõl eredõ
egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és az ellátás árához – amennyiben a támogatás mértéke a nulla százalékot meghaladja – százalékos mértékû támogatás jár.
A fent említett támogatás összege azonos a támogatással rendelhetõ gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás – az igénybevételkor érvényes, külön jogszabály szerint a támogatás alapjául
elfogadott – árával.
A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggõ fogászati ellátásra.

5. Baleseti táppénz
5.1 A jogosultság szabályai
A biztosított baleseti ellátásra, ezen belül baleseti táppénzre
abban a jogviszonyában jogosult, amelyikben a baleset érte,
függetlenül attól, hogy abban a jogviszonyban 4% egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett-e, vagy sem.
Baleseti táppénz annak jár, aki biztosítás fennállása alatt,
vagy a biztosítás megszûnését követõ legkésõbb harmadik
napon üzemi baleset következtében keresõképtelenné válik.
A baleseti táppénzre jogosultság szempontjából keresõképtelen
az, aki az üzemi balesettel összefüggõ és gyógykezelést igénylõ
egészségi állapota miatt, vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.
A kötelezõ egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
rendelkezésébõl következik, hogy az üzemi balesetnek és a keresõképtelenségnek ok-okozati összefüggésben kell lennie. Kétség
esetén az illetékes MEP szakvéleményét kell kérni.
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A baleseti táppénzre jogosultság megállapításánál a betegszabadságra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, tehát
a baleseti táppénz az elsõ naptól illeti meg a jogosult személyt.

5.2 Baleseti táppénzre jogosultság egyidejûleg fennálló több
biztosítási jogviszony esetén
A biztosított a baleseti táppénzre kizárólag abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset érte.1
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Amennyiben a biztosítottnak egyidejûleg fennálló több biztosítási jogviszonya is van, és üzemi balesetet szenved az egyik tevékenysége körében végzett munka közben, a baleseti táppénzre
csak annak a biztosítási jogviszonynak az alapján lesz jogosult,
amelyben az üzemi baleset érte. Ha azonban a biztosított a másik
jogviszonyában (vagy a többi jogviszonyában) is keresõképtelen,
akkor részére e biztosítási jogviszonyok alapján a táppénzt az általános szabályok szerint kell számfejteni.
· Annak a biztosítottnak, aki egyidejûleg több biztosítással járó
jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére,
a baleseti táppénz iránti igényét annak a munkáltatónak kell
elbírálnia és folyósítania, ahol a társadalombiztosítási kifizetõhely mûködik.
· Több – társadalombiztosítási kifizetõhellyel rendelkezõ – munkáltató által történõ egyidejû foglalkoztatás esetén az elbírálás
és a folyósítás az egészségügyi hozzájárulást fizetõ munkáltatónál történik.
· Ennek hiányában a Tbj. 5. §-ának (1) bekezdésében említett jogviszonyt létesítõ munkáltató székhelye szerint illetékes MEP-nél
kell az igényt elbírálni. Az igény elbírálásához a különbözõ munkáltatók által kiállított munkáltatói igazolást be kell nyújtani.

5.3 Baleseti táppénz folyósítása
A baleseti táppénz – az elõzetes biztosítási idõre és a táppénzfolyósításra tekintet nélkül – egy éven keresztül jár.

1

Ebt. 56. § (1) bekezdés
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Az egy év kimerítése után a baleseti táppénz folyósítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosi Szakértõi Intézetének (OOSZI) döntése alapján egy évvel meghosszabbítható.1
A baleseti táppénzre jogosultság idõtartamának megállapításánál figyelembe kell venni a jogosultság elsõ napját közvetlenül
megelõzõ egy éven belül folyósított baleseti táppénz idõtartamát,
függetlenül attól, hogy egy éven belül, vagy a meghosszabbított
idõtartamra járt-e.2
Példa:
Az 1999. augusztus 22-tõl biztosított személy 2004. március 31-én üzemi balesetet szenvedett. 2004. április 1-jétõl 2004. július 31-ig baleseti
táppénzben részesült. 2005. június 1-jén ismét üzemi (úti) balesetet
szenved. 2005. június 1-jétõl ismét jogosult baleseti táppénzre, baleseti
elõzményére tekintettel 365–61 = 304 naptári napra illeti meg baleseti
táppénz.

Ha a biztosított foglalkozási betegség miatt jogosult baleseti táppénzre, az üzemi baleset napjának a foglalkozási betegség orvosilag megállapított napját kell tekinteni.
A baleseti táppénz folyósításakor is a táppénz folyósítására vonatkozó rendelkezést kell megfelelõen alkalmazni.
A kifizetõhely a baleseti táppénzt köteles mindaddig folyósítani (legfeljebb azonban egy évig), amíg a kezelõorvos által kiállított orvosi igazolás vagy kórházi igazolás szerint
a biztosított az üzemi balesetbõl keresõképtelen.
Ha a kezelõorvos a benyújtott orvosi igazolás szerint a biztosítottat más betegséggel (diagnózissal) tartja keresõképtelen állományban, mint amelynek alapján a baleseti táppénz folyósítása
történt, és az igazoláson az „1”-es kódszám már nem szerepel,
a kifizetõhely köteles megkeresni a kezelõorvost annak tisztázása végett, hogy az újabb megbetegedés és az üzemi baleset között
van-e okozati összefüggés. Ha okozati összefüggés nincs, akkor
kérni kell az újabb megbetegedés kezdõ napjának igazolását;
ezeket az adatokat soron kívül kell beszerezni.

1
2

Eb. tv. 55. § (3) bekezdése és 65. § (3) bekezdése
Vhr. 33. §
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Amennyiben a fent leírtak miatt jogalap nélküli kifizetés keletkezett, a baleseti táppénz visszafizetésére is a jogalap nélkül felvett
ellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz
· ha a felvételtõl számított 30 napon belül észlelte a kifizetõhely,
hogy a baleseti táppénz jogalap nélkül került kifizetésre, a jogalap nélkül felvett összeget a biztosított köteles visszafizetni,
· 30 nap eltelte után vizsgálni kell, hogy a jogalap nélküli ellátás
kifizetése kinek róható fel.

5.4 Baleseti táppénz összege
A baleseti táppénz mértéke nem függ a folyamatos biztosítási idõ hosszától, minden esetben 100%.
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A baleseti táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályok többségében eltérnek a táppénzszámítási szabályoktól. A baleseti táppénzt annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján lehet megállapítani, ahol az üzemi baleset bekövetkezett, illetõleg
ahol az üzemi balesetet szenvedett biztosított jogviszonya fennáll.
A baleseti táppénzt – elsõsorban – a jogosultság kezdõ napját
közvetlenül megelõzõ naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett, elszámolt, azaz a biztosított egészségbiztosítási járulékalapját képezõ jövedelme naptári napi összegének
alapulvételével kell megállapítani.
Példa:
a) A biztosított 2005. május 24-én szenvedett üzemi balesetet. 2005. április 21-tõl 28-ig fizetett szabadságot vett igénybe. 2005. április havi jövedelme 145 000 Ft, melybõl a fizetett szabadsága idejére kifizetett díjazása
62 000 Ft. 2005. április hónapban a 2004. évre vonatkozó 120 000 Ft céljutalom és 40 000 Ft törzsgárdajutalom kerül részére kifizetésre.
A baleseti táppénz összegét a 2005. április havi munkabére alapján kell
kiszámítani.
145 000 Ft – 62 000 Ft = 83 000 Ft : 22 = 3773 Ft illeti meg egy naptári
napra.
A nem rendszeres jövedelembõl sem a 2004. évre kifizetett céljutalom,
sem a törzsgárdajutalom nem vehetõ figyelembe, mert azok nem az elõzõ hónapban végzett munkáért jártak.
b) 2000. január 1-jétõl biztosított személy 2005. április 18-án üzemi balesetet szenved. 2005. március havi munkabére 150 000 Ft és 35 000 Ft
túlóra után járó díjazásban részesül. Baleseti táppénzét a március hónapban végzett munkájáért járó 150 000 Ft rendszeres és ebben a hó-
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napban végzett munkájáért járó nem rendszeres jövedelme alapján kell
számítani.
150 000 Ft : 31 = 4838,70 Ft
35 000 Ft : 365 = 95,89 Ft
4934,59 Ft lesz az egy naptári napi baleseti táppénze.

Amennyiben a biztosított a balesetet megelõzõ hónapban nem volt
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, például egész hónapban táppénzt vett igénybe, a baleseti táppénzét a baleset, illetve a táppénzre jogosultság hónapjában elért jövedelme alapján
kell meghatározni.
Példa:
A biztosított 2004. november 2-tõl 2005. május 8-ig táppénzben részesült. Balesetet szenved, 2005. május 28-tõl baleseti táppénzt igényel.
2005. 05. 09-tõl 27-ig elért jövedelme 112 541 Ft. A baleseti táppénz
összegét a 2005. május 9–27-ig elért jövedelme alapján kell kiszámítani.
112 541 Ft : 19 = 5923,21 Ft lesz az egy naptári napi baleseti táppénze.

Tényleges jövedelem hiányában a szerzõdés szerinti jövedelme
naptári napi átlagából kell a baleseti táppénzt megállapítani.
A baleseti táppénz összegének kiszámításánál nem vehetõ figyelembe
· az átlagkereset, a távolléti díj, ide nem értve a munkaszüneti
napra járó távolléti díjat, valamint az az idõtartam, amelyre fizették,
· a törzsgárda- és jubileumi jutalom, a végkielégítés, illetve
a bármely jogcímen adott segély.
Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehetõ idõszakban végzett munkáért nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki,
a baleseti táppénz alapját képezõ naptári napi jövedelmet a táppénzszabályok szerint kell kiszámítani.
Abban az esetben, ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe
vehetõ idõtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy az ezen idõtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos munkarendnek megfelelõen – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen
összeg egy naptári napra jutó része képezi a baleseti táppénz
alapját.
Példa:
A biztosított 2004. november 8-tól keresõképtelen. 2005. április 25-ére
keresõképessé vált, ezen a napon dolgozott. 2005. április 26-án munkába menet baleset érte, ezért 2005. április 26-tól baleseti táppénzt igényel. Tényleges keresettel (6230 Ft) egy munkanapra rendelkezik.
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A biztosított baleseti táppénzét egy munkanapi tényleges jövedelmének
naptári hónapra, majd ezen összeg naptári napra átszámításával kell
meghatározni.
6230 Ft × 21 = 130 830 Ft : 30 = 4361 Ft lesz az egy napra járó baleseti
táppénz.

Egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított –
például nyugdíjas munkavállaló, többes jogviszonyban álló biztosított személy – baleseti táppénzét a leírt szabályok szerint kell
megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy jövedelemként azt az
összeget kell figyelembe venni, amely után a foglalkoztató, munkáltató egészségbiztosítási járulékot vagy baleseti járulékot fizet.
Megjegyzés: A baleseti táppénz megállapítása az egyéni és társas vállalkozók esetében eltér az eddig ismertetett szabályoktól.
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5.5 Baleseti táppénz összege ismételt keresõképtelenség
esetén
Ha a sérült az elsõ baleseti táppénzre jogosultság megszûnését
követõ 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében
újból keresõképtelenné válik, a baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb nem lehet, ha egyébként táppénzre jogosult.
Nem alkalmazható a kedvezményszabály abban az esetben, ha
a baleset miatti újabb keresõképtelenség a felgyógyulást követõ
180 napon túl következik be. Az „okozati összefüggés” miatt keresõképtelen biztosítottat ebben az esetben is megilleti a baleseti
táppénz az általános szabályok szerint.
Nem jogosult azonban baleseti táppénzre az a biztosított, aki
ugyanazon üzemi balesetbõl eredõen baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül.

6. Baleseti járadék
A baleseti járadék egészségbiztosítási szolgáltatás, azonban megállapítása, folyósítása a nyugdíjbiztosítás feladatkörébe tartozik.
Baleseti járadékra az jogosult, akinek munkaképessége üzemi baleset, foglalkozási betegség következtében 15%-ot
meghaladó mértékben csökkent, de baleseti rokkantsági
nyugdíj nem illeti meg.
A jogosultságot vagy a járadék összegét a szolgálati idõ tartama
nem befolyásolja.
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Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a 25%-ot nem haladja
meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja,
e munkaképesség-csökkenés tartamára idõbeli korlátozás nélkül jár. Ettõl eltérõen a szilikózisból és azbesztózisból eredõ, és
25%-ot meg nem haladó munkaképesség-csökkenés fennállása
alatt a baleseti járadék idõbeli korlátozás nélkül jár.
A két évet attól a naptól kell számítani, amelytõl az I. fokozatú
baleseti járadékot megállapították. Ha ezen a napon a kérelmezõ
baleseti táppénzben részesül, a jogosultság a táppénz megszûnését követõ naptól nyílik meg.
A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset (foglalkozási megbetegedés) okozta munkaképesség-csökkenés fokától függõen az
alábbiak szerint alakul:
· 1. fokozatban – 16–25% munkaképesség-csökkenésnél – a havi
átlagkereset 8%-a
· 2. fokozatban – 26–35% munkaképesség-csökkenésnél – a havi
átlagkereset 10%-a
· 3. fokozatban – 36–49% munkaképesség-csökkenésnél – a havi
átlagkereset 15%-a
· 4. fokozatban – 50–66% munkaképesség-csökkenésnél – a havi
átlagkereset 30%-a
A baleseti járadék összege a havi átlagkeresetnek és a baleseti járadék mértékének (8–30%-ig) a szorzata.
A baleseti járadék alapjául szolgáló átlagkereset
Üzemi baleset esetén a balesetet közvetlenül megelõzõ egy éven
belül elért kereset.
Foglalkozási betegség alapján megállapítandó baleseti járadékot a
foglalkozási betegség veszélyének kitett munkakörben elért utolsó egyévi kereset havi átlaga alapján kell megállapítani. Ha
a kérelmezõ a baleseti járadék megállapítását megelõzõ 5 éven belül ilyen munkakörben egy évnél rövidebb idõn át dolgozott, akkor
e rövidebb idõszakra kapott keresetek havi átlagát kell alapul venni. Ha az igénylõnek nincs figyelembe vehetõ keresete, a baleseti
járadékot a megállapítás kezdõ napját megelõzõ hónapban érvényes minimálbér alapján kell kiszámolni.
Szilikózis vagy azbesztózis foglalkozási megbetegedés esetén
a szilikózis- vagy az azbesztózis-veszélyeknek kitett munkakörben az öt évnél korábban elért kereseteket is figyelembe kell venni, ha a kérelmezõ az öt éven belül ilyen munkakörben egy évnél
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rövidebb ideig dolgozott, és a kereset átlagának az utóbbi módon
megállapított összege kedvezõbb.
A baleseti járadék alapját képezõ átlagkereset összegének
kiszámításánál a nyugdíj alapját képezõ átlagkereset kiszámítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy a képzett adó összegével a kereseteket
nem lehet csökkenteni.
Nyugdíjasként elszenvedett üzemi balesetnél a havi átlagkereset
összegét a nyugdíjasként elért kereset alapján kell meghatározni.
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Újabb üzemi baleset esetén valamennyi baleset következményét
együttesen kell figyelembe venni, és a járadékot akkor kell újból
megállapítani, ha a sérült az újabb baleset következtében magasabb baleseti fokozatba kerül. A baleseti járadékot ebben az esetben a korábbi és az újabb balesetre irányadó átlagkeresetek közül a kedvezõbb alapján kell kiszámítani.
Állapotváltozás esetén a járadék összegét az új fokozatnak
megfelelõen kell módosítani (csökkenteni vagy emelni).
A módosításnál azt a havi átlagkeresetet kell figyelembe venni,
amelynek alapján a baleseti járadékot utoljára megállapították,
és az emelést vagy csökkentést a régi és az új fokozat közötti különbözetnek megfelelõen kell végrehajtani.
Állapotrosszabbodás esetén a magasabb fokozat szerinti, módosított összegû baleseti járadékot az orvosi vizsgálat napját követõ
hónap elsõ napjától kell megállapítani.
Állapotjavulás esetén az orvosi vizsgálat napját követõ második
hónap elsõ napjától kell az alacsonyabb összegû baleseti járadékot folyósítani.
A baleseti járadékra a jogosultság megszûnik,
· ha a munkaképesség-csökkenés mértéke nem éri el a 16%-ot,
· ha a baleseti munkaképesség-csökkenés mértéke a 25%-ot
nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át jár.
A baleseti járadékra jogosultság feléledése
A baleseti járadékra a jogosultság akkor éled fel, ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a 15%-ot meghaladja.
Az elsõ fokozatú baleseti járadék két éven át történõ folyósítását
követõen a járadékra való jogosultság akkor éled fel, ha a mun-
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kaképesség-csökkenés utóbb – legalább három hónapon át –
a 25%-os mértéket meghaladja.
Az a személy, akinek állapotjavulás következtében megszûnik
a baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultsága, jogosult lesz
baleseti járadékra. A balesetbõl eredõ munkaképesség-csökkenés mértékének megfelelõ fokozatú baleseti járadékot kell megállapítani.
1997. december 31-ét követõ idõponttól nyugellátásra és baleseti járadékra egyaránt jogosult személy részére mindkét ellátást
korlátozás nélkül, együtt kell folyósítani.

7. Baleseti rokkantsági nyugdíj
Baleseti rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki munkaképességét 67%-ban, túlnyomóan üzemi baleset következtében elvesztette, és rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás elõtti keresetnél.
A baleseti rokkantsági nyugdíj összegét a rokkantsági nyugdíj
megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint, vagy ha az
kedvezõbb, az igénylõ kérelmére a balesetet megelõzõ egyévi
nyugdíjjárulék alapját képezõ kereset alapján kell meghatározni.
A baleseti rokkantsági nyugdíj mértéke a rokkantság fokától és
a szolgálati idõ tartamától függ.
A rokkantság fokának megfelelõen
· a III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki munkaképességének a 67 – szilikózis miatt 50 – százalékát elvesztette, de nem
teljesen munkaképtelen,
· a II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul,
· az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, és mások gondozására szorul.
A baleseti rokkantsági nyugdíj összege a rokkantsági csoportok
sorrendjében a havi átlagkereset 60, 65, illetõleg 70%-a.
A baleseti rokkantsági nyugdíj összege a szolgálati idõ
minden éve után a havi átlagkereset 1%-ával emelkedik,
az átlagkeresetnél azonban több nem lehet.
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A baleseti rokkantsági nyugdíj összegének alapját képezõ havi
átlagkeresetet a baleseti járadékra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani.
Az igénylõ kérelmére a baleseti rokkantsági nyugdíjat az öregségi, illetõleg a rokkantsági nyugdíj alapjára vonatkozó szabályok
szerint kell megállapítani, ha az számára kedvezõbb.
2005-ben a baleseti rokkantsági nyugdíj minimuma:
· a III. rokkantsági csoportban 24 800 Ft
· a II. rokkantsági csoportban 26 050 Ft
· az I. rokkantsági csoportban 26 950 Ft

8. Baleseti hozzátartozói nyugellátások
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A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor
jár, ha a sérült az üzemi baleset következtében meghalt.
A baleseti rokkantsági nyugdíjas hozzátartozóját megilleti a baleseti nyugellátás akkor is, ha a nyugdíjas nem az üzemi baleset
következtében halt meg.
A baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is
megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának tartama
alatt nem az üzemi baleset következtében halt ugyan meg, de vélelmezhetõ, hogy életben maradása esetén baleseti rokkantsági
nyugdíjra lett volna jogosult.
A baleseti sérült hozzátartozói ideiglenes özvegyi nyugdíjra és ennek megszûnését követõen özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra és
szülõi nyugdíjra a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó rendelkezések szerint azzal az eltéréssel jogosultak, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerzõ szolgálati idejére tekintet
nélkül megilleti.

9. Megtérítési kötelezettség
A foglalkoztató (munkáltató) köteles megtéríteni az üzemi baleset
vagy foglalkozási megbetegedés miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a következménye, hogy õ vagy megbízottja a reá nézve kötelezõ munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget,
illetõleg ha õ vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan
idézte elõ.
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10. Baleseti ellátások iránti igény
A bejelentett üzemi baleset tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv határozattal állapítja meg.
Ha a baleseti ellátásra jogosultság szempontjából szükséges, az
egészségbiztosítási szerv helyszíni vizsgálatot tarthat. A vizsgálat alkalmával a munkáltató köteles a szükséges felvilágosításokat megadni.
A határozatnak tartalmaznia kell, hogy mikor történt a baleset, és az milyen egészségkárosító következményekkel jár.
Az üzemi baleset megállapításáról szóló határozatot meg kell küldeni
· a biztosítottnak,
· a kezelõorvosnak, továbbá
· a keresõképtelenséget elbíráló orvosnak.
Az üzemi balesettel összefüggésben egészségbiztosítási baleseti
ellátás csak az üzemi baleset tényét megállapító határozat bemutatása esetén állapítható meg.
Az üzemi baleset jogerõs megállapításáig a biztosítottnak az általános szabályok szerint rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás árához, továbbá a fogászati ellátásért a biztosított
által kifizetett térítési díjat a megállapítást követõen – a biztosított kérelmére – a lakóhely szerint illetékes MEP, vasutas dolgozók esetén a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság soron
kívül megtéríti.
A baleseti táppénz iránti igény bejelentésére, elbírálására és folyósítására a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen
alkalmazni azzal, hogy a baleseti táppénz meghosszabbítása az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézetének (a továbbiakban: OOSZI) hatáskörébe tartozik.
A baleseti járadék iránti igényt az igénylõ lakhelye szerint
illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál – vasutas dolgozók esetében a MÁV Rt. Nyugdíj-igazgatóságánál – kell
bejelenteni.
A baleseti járadék iránti igény elbírálására és folyósítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (továbbiakban: Tny.) a nyugellátások megállapítására
és folyósítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset bekövetkezése
napjától számított három éven belül, illetõleg a foglalkozási megbetegedés megállapítását követõ egy éven belül lehet kérelem benyújtásával érvényesíteni.
A biztosított üzemi balesetnek minõsülõ munkabalesetérõl a „Munkabaleseti jegyzõkönyv” felvételére külön jogszabály rendelkezései
az irányadók.
A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet
a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét „Üzemi baleseti jegyzõkönyvben” rögzíteni.
A foglalkozási megbetegedés tényét a külön jogszabály szerint kiállított értesítéssel kell bizonyítani.
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Az üzemi balesetet, illetõleg a foglalkozási megbetegedést – jegyzõkönyvek, illetõleg értesítési lap megküldésével – a munkabalesetek bejelentésére vonatkozó jogszabályok szerint kell a MEP-nek
bejelenteni.
A Magyar Köztársasággal szociális bizottsági egyezményt kötött
országok azon állampolgárai, akik a Magyar Köztársaság területén biztosítási jogviszonyban állnak, korábban a hazánk területén kívül elszenvedett üzemi balesetükre tekintettel a baleseti
táppénz iránti igényt kizárólag a FPEP-nél nyújthatják be.
Az igény bejelentésekor be kell nyújtani az orvosi igazolással
együtt az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékoknak
[üzemi balesetet elismerõ határozat, illetõleg az illetékes társadalombiztosítási (balesetbiztosítási) szerv igazolása] a magyar nyelvû fordítását.
Az egyéni vállalkozó bejelentése alapján a vállalkozás telephelye
(ennek hiányában lakóhelye) szerint illetékes MEP az egyéni vállalkozó által elszenvedett üzemi balesetet kivizsgálja, és felveszi
az üzemi baleseti jegyzõkönyvet.
Az üzemi baleseti jegyzõkönyv felvételére kötelezett lehet
·
·
·
·
·

az oktatási intézmény,
a szocioterápiás intézet,
a fogvatartást foganatosító szerv,
a közcélú munkát szervezõ, illetõleg
a közérdekû munkát elrendelõ szerv.

A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a
táppénz folyósítására illetékes szervnek határozattal kell elbírálni (abban az esetben is, ha a biztosított a balesetbõl eredõen nem
vált keresõképtelenné).
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A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés (foglalkozási betegség) pontos leírását.
Halált okozó üzemi baleset (foglalkozási betegség) esetén az üzemi baleset tényérõl az illetékes MEP hoz határozatot.
Ha a határozatot a társadalombiztosítási kifizetõhely hozta, a határozat egy példányát a jogerõre emelkedését követõ hónap 10. napjáig a munkabaleseti jegyzõkönyvvel, illetõleg értesítéssel együtt az
illetékes MEP-nek meg kell küldeni.
A határozat egy példányát a biztosítottnak át kell adni, aki
azt köteles megõrizni és a baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor bemutatni.
Az üzemi balesettel összefüggésben baleseti egészségügyi szolgáltatás csak határozat bemutatása esetén rendelhetõ.
A határozat bemutatásáig a társadalombiztosítási támogatással
rendelt gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz, illetõleg részleges térítés mellett igénybe vett fogászati ellátáshoz kapcsolódó
térítési díj a biztosítottat terheli. A határozat bemutatását követõen a biztosított kérelmére az illetékes MEP a térítési díjat soron
kívül visszafizeti.
A kérelemhez csatolni kell a kezelõorvos igazolását az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról és a gyógyszertár
vagy a gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató igazolását a térítési
díj összegérõl.
Baleseti járadék vagy baleseti nyugellátás megállapítása érdekében a nyugdíj-biztosítási igazgatóság megkeresésére az illetékes
MEP a határozatról másolatot készít, és azt 8 napon belül átadja
a megkeresõnek.
A baleseti táppénz folyósítása egy éven túl az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága véleménye alapján hosszabbítható meg.
A táppénzben részesülõ biztosítottnak az üzemi balesetnek nem
minõsülõ balesetérõl – az elõírt nyomtatványon – nyilatkoznia
kell. A nyilatkozatnak a következõ adatokat kell tartalmaznia:
· a sérült nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímét
· hol, mikor és hogyan történt a sérülés
· amennyiben a sérült errõl nyilatkozni kíván, a baleset okozóját
(név, lakcím)
· gépjármûvel kapcsolatos sérülés esetén az üzemben tartó nevét
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· volt vagy van-e folyamatban a balesettel kapcsolatban hatósági (rendõrségi, ügyészségi, bírósági) eljárás, az eljáró szerv nevét és az ügy számát,
· a balesetbõl eredõ betegsége, sérülése miatt hol látták el, illetõleg kezelték (egészségügyi szolgáltató neve, címe).
A nyilatkozatot a táppénzfolyósító szerv megkeresésére a táppénzben részesülõ személy kiállítja, és 8 napon belül visszajuttatja a folyósító szervhez. Ha a táppénzt a kifizetõhely folyósítja,
és a nyilatkozatban foglaltak alapján azt állapítja meg, hogy
a balesetet nem a biztosított, hanem más személy okozta, a nyilatkozatot további intézkedésre az illetékes MEP-nek küldi meg,
a baleset miatt folyósított táppénzre vonatkozó adatok közlésével
együtt.
Felelõsségi szabályok
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Visszafizetési és megtérítési kötelezettség
Az, aki egészségbiztosítási ellátást jogalap nélkül vett fel,
köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtõl számított
harminc napon belül írásban kötelezték.
A meghatározott idõ elteltével a jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás
felvétele felróható.
A foglalkoztató és egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap
nélkül felvett egészségbiztosítási ellátást, ha az ellátás jogalap
nélküli megállapítása, illetõleg folyósítása mulasztásnak vagy
a valóságtól eltérõ adatszolgáltatásnak a következménye.
Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetõleg felvételéért a foglalkoztatót vagy egyéb szervet és az ellátásban részesülõt
is felelõsség terheli, a jogalap nélkül felvett ellátását közrehatásuk arányában kötelesek megtéríteni, illetõleg visszafizetni. Ha a
közrehatások aránya nem állapítható meg, a felelõsöket egyenlõ
arányban kell megtérítésre, illetõleg visszafizetésre kötelezni.
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ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
ADATMEGÁLLAPÍTÓ LAP
A biztosított adatai
-

Családi és utóneve: .................................................................................... TAJ-száma:

-

Leánykori neve: ............................................................... Anyja neve: ...................................................................
Születési helye: ................................................................................... Idõpontja:

év

hó

nap

Munkaköre: ..............................................................................................................................................................
Jelenlegi biztosítási jogviszonyának kezdõ idõpontja:
év
hó
nap
Ha a biztosítás megszûnt, a megszûnés idõpontja:
év
hó
nap
A keresõképtelenség, szülési szabadság, gyermekgondozási díj igénylésének elsõ napja:
év
hó
nap
Az üzemi balesetbõl bekövetkezõ keresõképtelenség kezdete:
év

hó

nap

Ha korengedményes nyugdíjban, elõnyugdíjban, szolgálati nyugdíjban részesül a nyugellátás folyósítását
szünetelteti-e: igen , nem
Ha igen, a szünetelés kezdetének idõpontja:
év
hó
nap
A biztosított keresõképtelenségét megelõzõ utolsó munkában töltött napja:
év

hó

nap

Ha a biztosított keresõképtelenségének, szülési szabadságának elsõ napján (szülés napján) munkát végzett, a
ledolgozott munkaórák száma:

, kötelezõ munkaideje: ..................................................... óra volt.

A keresõképtelenség kezdetének évében már igénybe vett betegszabadság idõtartama:

Összesen:

-tól

-ig ....................................................................... munkanap.

-tól

-ig ....................................................................... munkanap.

-tól

-ig ....................................................................... munkanap.

munkanap

1. Jövedelem

2. Jövedelemmel el nem látott idõtartamok

..................... év
Hó

3%-os egészségbiztosítási
járulékalapot képzõ
jövedelem

..................... év
Hó

Forint

Idõtartam

3%-os egészségbiztosítási
járulékalapot képzõ
jövedelem

........................... -tól ........................... -ig

Forint

........................... -tól ........................... -ig

Jan.

Jan.

........................... -tól ........................... -ig

Feb.

Feb.

........................... -tól ........................... -ig

Márc.

Márc.

Oka

........................... -tól ........................... -ig

Ápr.

Ápr.

Máj.

Máj.

........................... -tól ........................... -ig

Jún.

Jún.

........................... -tól ........................... -ig

Júl.

Júl.

Aug.

Aug.

Szept.

Szept.

Okt.

Okt.

Nov.

Nov.

Dec.

Dec.

........................... -tól ........................... -ig
........................... -tól ........................... -ig
........................... -tól ........................... -ig

KPE. 230. – Állami Nyomda Rt.
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Önkormányzat és iskola
Konfliktusok és lehetséges megoldási módok
Szabó László
A rendszerváltás merőben új helyzetet teremtett a helyi-megyei
önkormányzatok és az oktatási-nevelési intézmények (a későbbiekben: iskola) viszonyában. Korábban a helyi iskolák is állami
iskolák voltak, felügyeletüket az állam a megyei, városi (régebben
a járási) tanácsok v.b. művelődésügyi szakigazgatási szervezetein
keresztül látta el.
Ma viszont az iskoláknak több mint 90%-a önkormányzati, ilyen
intézményekbe jár a tanulók mintegy 95%-a. Az írásban tipizáljuk
az önkormányzatok és az iskolák között előforduló konfliktusokat, rámutatunk az okokra és a konfliktusok helyi kezelésének
lehetséges módjaira. Természetesen megállapításaink az önkormányzatok és az általuk fenntartott iskolák kapcsolataira vonatkoznak csupán.
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1. A téma indoklása
Az 1990. évi LXV. (az ún. önkormányzati) törvény egyszeriben
megváltoztatta a korábbi helyzetet, hiszen valamennyi települési önkormányzat osztatlan jogává tette (nagyságrendtől függetlenül) bármilyen iskolatípus alapítását és működtetését.
Ezzel párhuzamosan a választások során megalakult önkormányzatok átvették az addigi állami iskolák tulajdonjogát.
Az önkormányzatok pénzügyi kiadási előirányzataiból a közoktatási ágazat részaránya közelít a 40%-hoz. Az önkormányzatok —
megerősítve az 1991. évi XX. tv. (az ún. hatásköri törvény) által
— igen nagy felelősségérzettel fordultak az iskolaügy felé. Sok
esetben erejükön fölül vállaltak kötelezettséget; elsősorban új,
kisközségi iskolák visszatelepítésében, hiányzó tantermek, tornatermek építésében.
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Mindeközben késett az új helyzetre épülő oktatási törvény és az
átmeneti jogszabálymódosítások nem tisztázták egyértelműen az
egyes tényezők (állam, önkormányzat, iskola) felelősségmegosztását. Viták folytak arról, hogy valójában kié az iskola és nem volt
egyetértés az iskolai-szakmai autonómia mozgásterének a megítélésében sem.
A helyi hatalom 1990 után sok helyütt — elsősorban a falvakban —
ellenőrizetlen módon „kezébe vette” az intézmények direkt irányítását, másutt pedig erőteljes kísérletet tett erre. Az iskolákban ez
megütközést váltott ki, különösképpen azért, mert az önkormányzatok egy részében nem vagy nem a szükséges mértékben
teremtődtek meg az irányítás szakmai kompetenciái. Az elmérgesedő kapcsolatokban egyes helyeken az iskolának is megvolt a
maga felelőssége, esetenként éppen az iskoláké volt a nagyobb.
• A pedagógusok egy része nehezen képes elfogadni azt a tényt,
hogy intézményének működését egy laikusokból — a legtöbb
helyen nála képzetlenebb emberekből — álló testület befolyásolja.
• Az iskolák más része a kelleténél jobban aggodalmaskodott a
szakmai autonómia miatt.
• Másutt mindenfajta külső kontrollt elutasítottak a szakmai
önállóság jogán.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény elviekben tisztázta ugyan a feladat- és hatáskörmegosztást, ám a rossz beidegződések továbbélése, egyes helyeken az emberi viszonyok megromlása, másutt vezetői alkalmatlanság, némi szabályozásbeli
hiányosságok miatt a konfliktusok tovább élnek. Az érdekösszeütközésnek sajnálatos módon újabb forrása támadt: az önkormányzatok elszegényedése.
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2. A konfliktusok típusai
2.1 Tankötelezettség
Az ötödik életév betöltésétől a gyerekeknek óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon kell
részt venniük.
A felkészítő foglalkozásokra való kötelezés (az érdekeltek
nyilvántartásba-vétele, a foglalkozásokra való kötelezés) a
jegyző feladata és felelőssége.1
1

Több helyütt gyakorlattá vált, hogy ezt a feladatot az óvodával végeztetik
el, felelőssé a vezető óvónőt teszik. Tekintve, hogy az előbbiekből következően ez közigazgatási feladat, amihez az óvodának semmi köze
sincs, ezt a munkát a vezető óvónő jogszerűen megtagadhatja.

Nagyobb törvénysértés, hogy — különösképpen aprófalvas településszerkezetű megyében, ahol egyes falvakban nincs óvoda —
egyszerűen nem vesz tudomást az önkormányzat arról az
egy-két ötéves gyerekről, akinek az iskolára való előkészítése
feltételeiről gondoskodnia kellene. (Ha ilyen eset jut az iskola
tudomására, saját későbbi érdekében ajánlatos a mulasztást
jeleznie az önkormányzatnak.)
Előfordult, hogy a településen lévő osztatlan, egytanerős iskolába ültették be az ötéves gyereket előkészítés céljából. Ezt a feladatot a tanítónak
meg kellett volna tagadnia, hiszen ez az óvoda feladata.

Az új oktatási törvény nem ismeri el a tankötelezettség illetve a
képzési kötelezettség alóli fölmentést, vagyis azon az állásponton
van, hogy nincs önmagához képest fejleszthetetlen gyerek.
„A fogyatékos gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának megfelelő
pedagógiai, gyógypedagógiai vagy konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították.”2

A fogyatékosság megállapítására a minden megyében, a fővárosban és a megyei jogú városokban működő tanulói képességeket
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság3 jogosult. A szülők többsége saját kezdeményezésére — még jellemzőbben az
óvoda, iskola javaslatára — el is viszi a vizsgálatra gyermekét,
néhányan azonban csak a jegyző kötelezésére hajlandóak erre.4

1
2
3
4

Tv. 24.§ (2) bek.
Tv. 30.§ (1) bek.
Címük megtalálható az X 1.3 fejezetben.
Tv. 30.§ (4) bek.
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Ez utóbbiakra jellemző azonban, hogy ugyan a szabálysértéssel
való fenyegetés hatására megvizsgáltatják gyermeküket, de mégsem hajlandók abba az intézménybe beíratni, amelyet a szakértői
bizottság javasol a számára. A jegyző kötelezhetné a szülőket
erre1, de a kistelepüléseken többször eltekintenek ettől.
Ezt több tényező motiválja:
•
•
•
•

a család szociokulturális helyzete
reménytelenség a meghozandó kötelezés érvényesíthetőségében
a helyi iskola létszámának emelése, a fejkvóta igényelhetősége
a megfelelő intézmény hiánya a közelben

Ha a fogyatékos gyermeket integrált módon tanítják, akkor is
gondoskodnia kellene a helyi önkormányzatnak megfelelő képzettségű gyógypedagógusról vagy konduktorról, speciális eszközökről, programokról.2
A törvény ugyanis előírja, hogy „a fogyatékos tanuló — függetlenül attól,
hogy külön az e célra létrehozott nevelési, oktatási intézményben, osztályban, csoportban vagy a többi gyerekkel, tanulóval közösen vesz részt
az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, olyan nevelésioktatási intézménybe íratható be, amely rendelkezik a sajátos neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételekkel”3.
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Több önkormányzat nem fordít erre figyelmet vagy forráshiányra
hivatkozva ezt nem teljesíti, de az iskolát — persze nem hivatalosan — kötelezi arra, hogy fogyatékos gyereket is befogadjon
normál csoportba.
A szülő sem ismeri föl gyermeke valódi érdekét vagy nem ismeri azt a
jogát, hogy „...a polgármester segítségét kérheti ahhoz, hogy gyermeke
óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához a szükséges
feltételeket a településen megteremtsék”.4

Így megesett, hogy középsúlyosan fogyatékos, túlkoros gyermekek ültek az első osztályosok közt. Az iskolának ilyen esetben
minden lehetséges módon meg kell értetnie az önkormányzattal,
hogy ez a megoldás nem csak törvénybe ütköző, de hátrányos
helyzetbe sodorja a fogyatékos gyermeket csakúgy, mint egészséges társait, vagy az erre a feladatra kiképzetlen pedagógust.
Ma még nem ment át a köztudatba — kiváltképpen a középfokú
intézményeket, illetve a 9-10. osztályt nem működtető önkormányzatok esetében —, hogy a közoktatási törvény értelmében

1
2
3
4

Lásd uo.
Tv. 121.§ (1) bek.
Tv. 30.§ (3) bek.
Ez azonban csak a többi gyerekkel együtt gondozható gyerekekre vonatkozik.
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az általános képzés tízosztályos, illetve a tankötelezettség a
tanuló 16. életévéig tart, annak teljesítéséért, illetve a feltételek biztosításáért a helyi önkormányzat a felelős.
A helyi önkormányzatok nagyrészt úgy cselekszenek, mintha a
nyolcadik osztály elvégzése után számukra nem létezne a tanuló
további sorsával kapcsolatosan semmilyen tennivaló.
Pedig „a szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyén a polgármester segítségét
kérje gyermeke különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli iskolai
felvételéhez, ha a településen nem működik olyan iskola, amelyik a
tankötelezettség végéig biztosítja az iskolai nevelést és oktatást”.1

A helyi önkormányzatok nem vállalják (nem is vállalhatják) a 8.
osztályt végzettek pályaválasztási tanácsadását, nem tudják
igazán tájékoztatni őket a továbbtanulási lehetőségekről. Erre
rendszerint intézményeik útján a megyei önkormányzatok vállalkoznak. Ebből a helyzetből a helyi önkormányzatok nem egyszer
arra a téves következtetésre jutnak, hogy ezeknek az intézményeknek a kötelességük gondoskodni a tankötelezettség teljesítéséről a 14. év után.
A tankötelezettség teljesítésének feltételeit minden normál
képességű tanuló, illetve a velük együtt oktatható fogyatékosok esetében a teljes időszakra — azaz a 16. év végéig — a
helyi önkormányzatoknak kell megteremteniük.
Ha intézményt nem képesek fenntartani — és az önkormányzatoknak erre kiváltképp a 14. év utániak számára többségében
nincs lehetőségük —, akkor a kötelezettségüket vagy társulásban fenntartott intézményben, vagy középfokú intézményben
helybiztosítással, illetve költségtérítéssel kell megoldaniuk.
Ma még ez a dolog nem működik. A más településre járó 15-16
évesek után a helyileg illetékes önkormányzatok nem fizetnek —
holott a fejkvóta messze nem fedezi a tényleges költségeket —, a
fogadó önkormányzat pedig nem kér pénzt elsősorban a középfokot érintő demográfiai apály miatt.2 A középfokú intézmények egy
része szintén nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy a
tankötelezettség hatálya alá eső, de az intézményből kimaradó
tanulók sorsát figyelemmel kísérje. Néha nem tájékoztatják az

1
2

Tv. 13.§ (4) bek.
Vas megyében a fejezet írásának idején első fokon pert nyert az a fogadó
önkormányzat, amely a fejkvóta és a tényleges költségek közötti különbözet
kifizetését kérte a helyileg illetékes önkormányzattól!

Iskolavezetés 1995. november

E
1.1
5

A működés jogi keretei
illetékes jegyzőt, és általában pedagógiai és szakmai felelősségüket is legfeljebb a probléma jelzéséig értelmezik.
A tanköteles korba érő tanulók beíratásának időpontját az illetékes önkormányzat határozza meg.1 Esetenként előfordul, hogy
az időpontot nem egyezteti a beíratási teendőket ellátó iskolával.
Ezt nagyvárosban, sok iskola esetében nem is lehet megtenni. Az
egyeztetést ugyan jogszabály nem írja elő, de mégis ajánlatos
lenne.
A tankötelezettség teljesítésének hat éves kor előtti megkezdéséről és — fogyatékosok esetében — annak legfeljebb 18 éves
korig történő meghosszabbításáról az iskola igazgatója dönt2.
Ugyancsak ő dönt — a gyakorlati képzés kivételével — egyes
iskolai kötelező foglalkozások alóli részbeni vagy teljes fölmentésről.3
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A jelenlegi törvény az igazgató számára nem írja elő kötelezően,
hogy a fölmentéshez be kell szereznie a részképességzavarban
szenvedők esetében a nevelési tanácsadó, illetve a tanulói képességeket vizsgáló bizottság véleményét. Így előfordul, hogy az
igazgató előszeretettel fölment gyengébb-közepes képességű gyerekeket az idegen nyelv oktatása alól, mondván: úgysem tanulna
meg németül.
Ugyanakkor a magántanulói státus kérdésében nem dönthet
az igazgató: javaslata alapján ez a jog a jegyzőt illeti meg.4
A fenntartó önkormányzat joga, hogy eljárjon a törvényességi
kérelemmel, valamint a felülbírálati kérelemmel kapcsolatos ügyekben. Mindkét esetben általános szabályként az államigazgatási
eljárás általános szabályai az irányadók.5
2.2 Irányítás — felügyelet — ellenőrzés
A nézeteltérések és együttműködési zavarok nagyobbrészt abból
fakadnak, hogy
• az érvényes jogszabályok nem adnak minden részletre egyértelmű eligazítást,

1
2
3
4
5

Tv. 66.§ (4) bek.
Tv. 6.§ (4) bek.
Tv. 69.§ (2) bek.
Tv. 7.§ (2) bek.
Tv. 83.§ (7) és (8) bek.
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• a szakmai irányítás, felügyelet kérdése tisztázatlan, e tekintetben a gyakorlat is ellentmondásos,
• az iskolák, pedagógusközösségek nem akarják tudomásul venni, elfogadni a helyi önkormányzati kompetenciát, kiváltképp
a szakmai irányítás és felügyelet tekintetében,
• a helyi önkormányzatok egy része nem rendelkezik elég felkészültséggel (szakmai hozzáértés, elegendő tapasztalat és elemzőkészség) a tevékenység megnyugtató végzéséhez,
• az önkormányzat esetleg nem tartja be a törvényi előírásokat,
nem veszi igénybe a szakmai szervezetek közreműködését.
Az alapkérdés: ki és milyen felhatalmazással ellenőrizheti,
felügyelheti az iskolát?
Az irányításnak, felügyeletnek három szintje van:
• a fenntartói felügyelet
• a törvényességi felügyelet
• a szakmai felügyelet
Ezek közül a törvényességi felügyelet az, amelyre a helyileg
illetékes jegyzőnek a településen működő valamennyi oktatásinevelési, közoktatási intézmény vonatkozásában kizárólagos joga
van — tekintet nélkül annak fönntartójára és típusára.1
A fenntartói ellenőrzés lényegében annak megállapítására irányul, hogy
• az intézmény a fenntartó által számára biztosított eszközökkel
mennyire hatékonyan gazdálkodott, illetve
• a fenntartónak a magasabb jogszabályokkal összhangban meghozott határozatait az iskola hogyan hajtotta végre.
A fenntartói irányítás keretében az önkormányzat
•
•
•
•

meghatározza az intézmény költségvetését,
a tandíj szabályait,
a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
jóváhagyja a foglalkozási, illetve pedagógiai programot.

Ugyancsak az önkormányzat (fenntartó) hoz meg néhány alapvető
döntést az intézményre vonatkozóan. Ezek a következők:
• megszüntetés
• átszervezés

1

Tv. 80.§ (1) bek.
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• nevének meghatározása
• feladatának meghatározása
• a vezető megbízatása
Ezen döntések meghozatala előtt a fenntartónak ki kell
kérnie a nevelőtestület, illetve a szakalkalmazotti értekezlet, továbbá a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács
véleményét.
Van rá példa, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása miatt volt
kénytelen valamely önkormányzat egy tanévre lemondani bizonyos intézménye megszüntetéséről.
Egyébiránt a jelenlegi törvény nem tiltja oktatási-nevelési intézmény
tanév közben történő megszüntetését, illetve alapítását. Előfordult már,
hogy január elsejével nyitottak óvodát és iskolát.1
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Az elmúlt években néhol szakmai megfontolásokból, másutt elsősorban a beiskolázási gondok megoldására — többnyire kisvárosokban — a négyosztályos gimnáziumot hat- illetve nyolcosztályosra szervezték át.2 Az indokolatlanul megszaporodott lefelé
terjeszkedés egyrészről veszélyezteti az adott település általános
iskoláit, másrészről a 14. év után gimnáziumi tanulmányokat
folytatni szándékozók elől vesz el férőhelyeket. Ma még bármely
fenntartó saját hatáskörében elhatározhatja, illetve engedélyezheti iskolája szerkezetváltását, annak működéséhez minisztériumi engedély sem kell, ha az iskola már jóváhagyott tantervet,
illetve programot valósít meg.
A törvény módosításának tervezete szerint a főszabály az lesz,
hogy az általános iskola nyolcosztályos, a gimnázium pedig négy.
Az általános iskola csak akkor növelheti tízre évfolyamai számát,
ha a tankötelezettség másként nem teljesíthető, a gimnázium
pedig akkor lehet hat- illetve nyolcosztályos, ha ezzel nem csökken a 14. évtől gimnáziumban tanulni szándékozók számára a
felvételi hely, és ha a középtávú területi fejlesztési terv ezt az
igényt elismeri.
A fenntartó-intézmény viszonyban az egyik legneuralgikusabb terület a költségvetés meghatározása és annak belső
szerkezete. Az nem vitás, hogy a költségvetés megállapítása az
önkormányzat talán legfontosabb feladata. Az egységes önkormányzati költségvetés része az egyes intézmények költségvetése
1
2

A törvénymódosítás tervezete ezt a gyakorlatot tiltja.
V.ö.: részletesebben az M 2.1. fejezetet.
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is, de az egyes iskolák konkrét költségvetésének az önkormányzati költségvetésben egyértelműen el kell különülnie.
Jóváhagyás után azzal az igazgató — a viszonylag kevés számú
megkötésre figyelemmel — szabadon gazdálkodik1.
Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat a fenntartói felügyelet keretében ellenőrizheti a költségvetési előirányzatok felhasználását.
Az ellenőrzés azonban csak a pénzügyi előírások betartására
vonatkozhat. Nem vizsgálhatók a pénzügyi ellenőrzés keretében szakmai jellegű feladatok: például miért X-nek van több
túlórája, miért nem Y-nak.
Egyébiránt a költségvetés megállapításakor az önkormányzatnak
is vannak az iskolával szemben törvényben előírt feladatai,
ezek közül a legfontosabbak:
• A törvény előírja, hogy „a közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel”.2
• Az éves költségvetés meghatározása előtt arról ki kell kérni az
intézmény alkalmazotti közösségének a véleményét.3
A két előírás közül a másodiknak a megszegése gyakori. Községekben éppen az számít kivételnek, hogy megkérdezik valamilyen
módon az intézményt, de a városi, megyei önkormányzatoknál
sem általános gyakorlat a törvényi előírás követése. Több helyen
előzetes költségvetési tárgyalást sem tartanak.
Abban a kérdésben, hogy az intézmény rendelkezik-e a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel, meghatározó jelentősége
van — vita esetén is — az alapító okiratnak. Ugyanis mindazokhoz
a tevékenységekhez, amelyeket az alapító okiratban jóváváhagyott, a fenntartónak kell az anyagi feltételeket biztosítania.
A fenntartói irányítás érzékeny pontja az iskola vezetőjének
kiválasztása, megbízása. Egy időben az volt a konfliktus forrása,
hogy esetenként a nevelőtestület — élve jogával — nem támogatta
azt a pályázót, akit az önkormányzat szívesen látott volna. Az
alkotmánybírósági döntés óta pedig az, hogy az önkormányzat
— mint fenntartó — akár azt is megbízhatja, akit a testület
alkalmatlannak tart.

1
2
3

V. ö.: részletesebben az N 1.1. fejezetet.
Tv. 38.§ (1) bek.
Tv. 102.§ (3) bek.
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A törvényességi felügyeletnek a rendeltetése az, hogy annak gyakorlója megállapítsa, jogszerűen működik-e az intézmény.
Ennek keretében a jegyző joga és felelőssége, hogy megvizsgálja:
• érvényesülnek-e a külső jogforrások előírásai, illetve
• elkészítették-e a kötelező belső szabályzatokat és
• hogyan működnek azok.
Ha a jegyző törvénysértést észlel, annak megszüntetésére határidőt állapít meg. Amennyiben az intézmény ezt a megadott
időpontig nem számolja föl, a jegyző bírósághoz fordul.
A jegyző felfüggesztheti az intézmény működését,
• ha az ellenőrzés során közbiztonságot, közrendet, közegészségügyet vagy közerkölcsöt sértő állapotokat talál, illetve
• úgy ítéli meg, hogy a nevelés, illetve a nevelés-oktatás minimális
feltételei sincsenek meg.1
A legtöbb vitát kiváltó kérdés: ki jogosult a szakmai irányításra
és felügyeletre.
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A rendszerváltás előtt ezt a tevékenységet a miniszter a megyei tanácsok
(előbb a járási, majd a városi) szakigazgatási szerve útján látta el, vagyis
az állam központi szervének volt a joga. Ez a fajta álláspont bizonyos
körökben azóta tartotta magát. Kimondva vagy kimondatlanul ezt rögzítette az 1993. évi közoktatási törvény is.

A hatályos szabályozás a szakmai munka eredményességének
értékelésére ugyan lehetőséget ad a fenntartónak, de azt valójában csak a minisztérium által működtetett szakértők, illetve a
minisztérium dekoncentrált szervezetének, a TOK-nak a közreműködésével gyakorolhatja.2
A készülőben lévő törvénymódosítás egyértelművé kívánja tenni a helyzetet. Lényege az, hogy a fenntartó egyetemleges
felelősséggel tartozik iskolájáért, tehát annak szakmai tevékenységéért is. A miniszter irányítási és ellenőrzési joga a magyar
közoktatásra általában terjed ki, ezért nem ellenőriz — még
dekoncentrált szervezetek útján sem — egyes intézményeket,
különösképpen nem egyes személyeket.

1
2

Tv. 80.§ (1) bek.
Tv. 104.§ (4) bek.
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Az egyes intézmények szakmai irányításáért, így az azokban folyó szakmai munka eredményességéért a fenntartó,
az egyes pedagógus szakmai tevékenységéért pedig az igazgató a felelős; következésképpen ő jogosult a szakmai
felügyeletre is. A fenntartó viszont beszámoltathatja őt e
témában.
Persze ehhez — adottságaik okán — igénybe kell venniük külső,
szakmai tényezők közreműködését is. Azaz az önkormányzatoknak a szakmai ellenőrzésbe be kell vonnia a szakértői listán
lévők közül az általa felkért személyeket, és az elképzelések
szerint ebben a helyzetmegítélés szintjéig részt vehetnek majd a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat végző intézmények is.
Ez a megállapítás vonatkozik az egyes pedagógusok munkájának
ellenőrzését célzó igazgatói kezdeményezésre is. Sőt az egyes
pedagógusok is kérhetik a külső szakértői közreműködést.
Az ellenőrzésben résztvevők — a fenntartó kivételével —
azonban nem felügyelik az iskolát, vagyis ők
• nem léphetnek föl hatósági szerepkörben,
• nem ítélkezhetnek,
• nem kezdeményezhetnek személyi következményekkel járó intézkedéseket.
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Mindezeknek a jogoknak a gyakorlására kizárólag a fenntartó jogosult.
A fenntartónak az általa megvalósított szakmai felügyelet keretében a jóváhagyott foglalkozási, illetve pedagógiai program végrehajtását, a nevelési-oktatási intézményben folyó szakmai munka
eredményességét lehet és kell vizsgálnia. Nincs tehát joga a
pedagógus, az iskola szakmai önállóságát csorbítania, megkérdőjeleznie.

Önkontroll!
Miben van a nevelőtestületnek döntési joga?
❏

a foglalkozási, illetve pedagógiai program és módosításának elfogadása

❏

az SzMSz és módosításának elfogadása

❏

az éves munkaterv elkészítése (elfogadása)

❏

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
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Önkontroll! (folytatás)
❏

a nevelőtestület nevében eljáró pedagógusok kiválasztása

❏

a házirend elfogadása (az iskolaszék1 és a diákönkormányzat2 egyetértésével)

❏

a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása

❏

a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, osztályozó vizsgára bocsátás

❏

az alapító okirattal összhangban lévő vállalkozás indítása

❏

a bevétel felhasználási jogcímének megállapítása (az iskolaszék egyetértésével)3

❏

az intézmény helyiségeinek más célra történő átengedése4

❏

a diákönkormányzat SzMSz-ének jóváhagyása5

A pedagógus joga, hogy az elfogadott foglalkozási, illetve pedagógiai program alapján
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❏

megválassza az ismereteket, a tananyagot,

❏

a nevelés és a tanítás módszereit,

❏

az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket (a szakmai
munkaközösség véleményére is figyelemmel),

❏

értékelje a tanulókat,

❏

minősítse a tudásukat6.

123456

A nevelőtestületi jogosítványok némelyikét meglehetősen sokszor
sértik meg. Gyakran az intézmény vezetője a ludas ebben.
Nem ritkán fordul elő ugyanis, hogy
• az intézmény munkájáról szóló átfogó beszámolót nem vitatja
meg a testülettel,
• esetenként a tanulók fegyelmi ügyeibe nem avatja be kollégáit,
• a testület nem tud arról, hogy az igazgató az intézmény egyes
helyiségeit (leginkább a tornatermet, a sportcsarnokot, a számítástechnikai, illetve az idegennyelvi szaktantermet) kinek és
milyen feltételekkel adta bérbe.
1
2
3
4
5
6

Tv. 60.§ (3) bek. b.)
Tv. 64.§ (2) bek. d.)
Tv. 60.§ (3) bek. c.)
Tv. 57.§
Tv. 63.§ (4) bek.
Tv. 19.§
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Az önkormányzatok részéről pedig nem egyszer előfordul, hogy a
vállalkozási tevékenységből származó bevételt elvonják, illetve
beszámítják a támogatás mértékébe.
A pedagógus jogait az ellenőrzés (irányítás) során tiszteletben kell
tartani. Ennek értelmében semmilyen ellenőr nem vonhatja
kétségbe a nevelőnek azt a jogát, ami a mit tanít és a hogyan
tanít kérdésében fogalmazható meg.
Ez a nóvum sok probléma forrása a tapasztalatlan önkormányzatok
gyakorlatában. Ők — illetve az őket képviselő személyek — ugyanis
ahhoz szoktak, hogy a pedagógusnak törvény írja elő a mindenhol,
mindenki számára, ugyanolyan ütemben tanítandó anyagot. Legföljebb
az ún. módszertani szabadságával élhet. Néhány polgármester ezt a
helyzetet képtelen tudomásul venni. Előfordul — és nem is olyan ritkán
—, hogy polgármester az igazgató távollétében utasít pedagógust, de
megesett az is, amikor a polgármester még a házi dolgozat témájának
megbeszélésére is igényt tartott.

2.3 Az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége
Az önkormányzatok lényegében ma még mindenfajta közoktatási
intézményt fenntarthatnak. Ugyanakkor a törvény előírja a különféle önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét. Ezek közül a helyi önkormányzat kötelessége gondoskodni
• az óvodai nevelésről,
• az általános iskolai nevelésről és oktatásról,
• a nemzetiségi óvodai és általános iskolai nevelésről-oktatásról.1
A helyi önkormányzat kötelezettségébe beleértendő a többi gyermekkel együtt nevelhető, illetve oktatható fogyatékos gyerekekről
való gondoskodás is a tankötelezettség végéig. Ugyanígy a nemzetiségi nevelés és oktatás mellett az etnikai kisebbségek sajátos
igényeinek való megfelelés is.
Ha a helyi önkormányzat nem vállalja föl, a megyei, megyei jogú,
városi és a fővárosi önkormányzatoknak kell gondoskodnia
• a kollégiumi,
• a középiskolai és
• a szakiskolai ellátásról (beleértve a nemzetiségi és etnikai kisebbségek ellátását is),
• a felnőttoktatásról,
• az alapfokú művészetoktatásról,

1

Tv. 86.§ (1) és (2) bek.
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• a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról,
• a nevelési tanácsadásról és
• a logopédiai szolgáltatásról.1
Ezen túlmenően kizárólagosan a fővárosi, megyei önkormányzat kötelessége gondoskodni
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• az egészségügyi intézményekben tartós ápolásra szoruló tankötelesek oktatásáról,
• a többi gyermekkel nem nevelhető, illetve nem oktatható fogyatékosok ellátásáról,
• a képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről,
• iskolaváltási lehetőségről tankötelezettség teljesítése érdekében (ha az adott településen nincs a tankötelezettség teljesítését biztosító intézmény),
• a korai fejlesztő, tanácsadó és gondozó szolgálatról,
• a tanulói képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságról,
• a konduktív pedagógiai ellátásról,
• a középfokú intézményekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenységről,
• a területi pedagógiai-szakmai szolgáltatásról.2
Az iskolai oldalról a leggyakoribb kifogás, hogy a fenntartó nem
gondoskodik megfelelően a feladathoz szükséges pénzügyi feltételekről. Az önkormányzatok évről-évre rosszabb helyzetbe kerülnek. Az állami normatíva 1991-ben még az oktatási intézmények
költségeinek kb. 80%-át fedezte, ma már az 50%-át sem. A
fenntartó önkormányzatok ma olyan szükségköltségvetést biztosítanak sok helyütt, ami az „önállóan gazdálkodó” iskola vezetőjét
is törvénytelenségre kényszeríti.
Van olyan hely, ahol például az iskola igazgatója a neki jogosan járó
túlórapénzt nem veszi föl, másutt nem fizetik ki a kötelező pótlékot
(például úgy, hogy hivatalosan nincs igazgatóhelyettes).

Az önkormányzatok többsége nem teszi érdekeltté intézményét a
vállalkozásokból származó többletbevétel megszerzésében. Illetve elvárja attól — évről-évre emelkedő mértékben —, ám az így
befolyt összeget beszámítja az iskolának járó támogatásba. Az
önkormányzatok egy kisebb része a jelenleg érvényben lévő szabályokat figyelmen kívül hagyja az óvodai létszámnormák tekintetében.
1
2

Tv. 86.§ (3) bek.
Tv. 87.§ (1) bek.
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Van, ahol két csoportra három óvónőt alkalmaznak, nem egy helyütt a
dajka önállóan, óvónői jelenlét nélkül felügyel a gyermekekre. Ugyancsak elfordul — sőt gyakori —, hogy az óvodai csoportok kialakításakor
a fenntartó nem a beírt gyerekek számát, hanem a megelőző évben
átlagosan jelenlévő gyerekek számát veszi alapul. Ez nagyon hátrányos
és méltatlan az intézmény számára, de az érdekelt óvodák vezetői
általában mégsem mernek tiltakozni.

Gyakori, hogy az önkormányzatok nem gondoskodnak a fogyatékos gyermekek oktatásához-neveléséhez szükséges feltételekről,
elsősorban gyógypedagógus alkalmazásának költségvetési forrásáról. Amint arról már szóltunk, az iskolát viszont valamilyen
módon rákényszerítik az enyhe fokban értelmi vagy más fogyatékos felvételére és tanítására. Az iskolák egy része nem tiltakozik
az eljárás miatt.
Még a nagyobb városokban sem szerveznek korrekciós osztályokat, a törvény által biztosított kisebb létszámúakat a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő tanulók számára. Ebben az érintett iskolák
is hibásak, mert egyrészt könnyedén belenyugszanak a fenntartó
anyagiakra hivatkozó elhárító magatartásába, másrészt némelykor nem szerzik be teljes körűen a szakszolgálat (nevelési tanácsadás) megalapozó szakvéleményét.
A községi önkormányzatok többsége feladatellátási kötelezettségét a hagyományos értelemben vett, nyolcosztályos általános
iskolára értelmezi. Nem tartja alapfeladatának a nyolcadik osztályból kimaradt gyerekek továbbtanulásának segítését. Némelyek ráutaló magatartásukkal nem tartják tiszteletben a szabad
iskolaválasztás jogát, a településről máshova járó tanulók
iskoláztatási költségeit nem fizetik meg.1
Például egy falusi önkormányzat szabályos megállapodást kötött egy
kisvárossal, fizetési kötelezettségének mégsem tett eleget. Egy kisközség
a szomszéd faluba járatja a gyerekeit általános iskolába. Erejét meghaladó nem alapfeladat-jellegű beruházására hivatkozva tanév közben (!)
fölmondta a napközis ellátáshoz való hozzájárulását.

A megyei önkormányzatok ma még nem teljes körben tesznek
eleget (nem képesek eleget tenni) feladataiknak. Különösképpen
akadozik a képzési kötelezettség, a logopédiai szolgáltatás, a
konduktív pedagógiai ellátás feltételeinek megteremtése, az utazó
gyógypedagógusi hálózat kiépítése.

1

Ld. fentebb.
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2.4 A pedagógus munkaköri kötelezettsége
A vita leggyakoribb forrása az, hogy milyen tevékenységek
várhatók el a pedagógustól a tanítási órákon kívül, és azokért
jár-e díjazás.
Létezik olyan önkormányzat, amelyik még a kötelező óraszámon felüli
túlórákat sem akarta kifizetni, mondván, még a munkaidejüket sem
dolgozzák ki a pedagógusok, hiszen már két órakor hazamennek. Másutt
saját hatáskörben föl akarták emelni a nevelők kötelező óraszámát.
Gyakori dilemma: jár-e fizetség a tanulókíséretért, -felügyeletért, hiszen
„azt csak megtehetnék ingyen is”. Több helyütt vita tárgya, hogy az
iskolának, a pedagógusoknak milyen kötelezettségei vannak a helyi
közélet alakításában. Elvárható-e tőlük községi ünnepélyek szervezése,
sportköri, kulturális tevékenység alakítása. Külön probléma ez társulás
esetében. A társult községek érzékenységét joggal sérti, ha az iskola csak
a székhelyközség igényeire figyel.

A nézetkülönbségek úgy kezelhetők, ha
• a pedagógusoknak részletes, egyénre szóló munkaköri leírásuk
készül,
• a fenntartó önkormányzatok igényeit a tanév tervezése előtt
megismeri az iskola és
• azok teljesítési lehetőségeit beépíti a munkatervébe.
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Konfliktusforrás lehet a pedagógus magánélete is, különösképpen kistelepülésen. Néhol a helyi hatalom nem tartja tiszteletben
a pedagógus magánélete alakításához a jogát, és ezzel szemben a
pedagógus általában védtelen. Ezen segíthetne a pedagógus etikai kódex megalkotása.

3. A konfliktusok megelőzésének, illetve
feloldásának lehetséges módjai
Vegyük sorra, mit kell tennie az iskolának, hogy céljait, elképzeléseit támogató önkormányzati magatartás vegye körül.
Tudomásul kell vennie, hogy a fönntartó önkormányzatnak teljes
körű irányítási joga és kötelezettsége van. Ennek gyakorlása
során különféle ellenőrzéseket végezhet, de természetesen csak
az ellenőrzés törvényi előírásai szerint. Irányító-ellenőrző munkájához célszerű minden segítséget megadni. Ha az ellenőrző
személy jószándékú, de tapasztalatlanságból vagy felkészületlenségből téves megállapításra jut, azt célszerű tapintatosan kiigazítani és nem azonnal a konfrontáció útját választani.
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Nagyon fontos, hogy az intézmény rendelkezzen hiteles és törvényes belső szabályzatokkal. Ezek a következők:
Alapító okirat
Igaz, hogy elkészítése és elfogadása nem az intézmény, hanem az
önkormányzat feladata, de elkészítésébe az iskolának — saját
érdekében is — be kell kapcsolódnia. Ugyanez vonatkozik a
módosítására is.
Előfordult, hogy a polgármester az intézmény vezetőjét kérte meg az
alapító okirat megfogalmazására, aki elhárította magától a felkérést.

Az iskoláknak nagyobb érzékenységgel kellene lenniük az alapító
okiratra, amelynek tartalmaznia kell azokat a helyi sajátosságból
fakadó elvárásokat, illetve tevékenységi tartalmakat is, amelyekre
a fenntartó megbízást ad. A benne felsorolt feladatokra pedig a
fenntartónak biztosítania kell a szükséges eszközöket.
Ilyen feladatok általános iskola esetében
• a törvényi szabályozást meghaladó mértékű tanórán kívüli
tevékenység,
• a nemzetiségi vagy etnikai oktatás elvárásai,
• a többi tanulóval együtt oktatható fogyatékos gyerekek tanítása,
• tehetséggondozás.
Bármely feladatbővülés vagy -csökkenés csak akkor válik
törvényessé, ha azt az alapító okiraton átvezetik. Tehát az
intézmény vezetőjének abban az esetben, ha a fenntartójától feladatmódosításra kap késztetést, kezdeményeznie
kell az alapító okirat módosítását.
Szervezeti és működési szabályzat1
Gyakorta hiányzik, és különösképpen a kisebb intézmények szükségességét nem is fogadják el.
Ez a szabályzat az intézményben folyó munka folyamatait rögzíti.
A munkafolyamatnak az intézményi célok és feladatok megvalósíthatóságát kell szolgálniuk. A szabályzatnak tartalmaznia kell
• a belső struktúra leírását,
• a belső önkormányzati szervek, illetve munkaszervezetek működésének szabályait,
• a vezetési és munkaszerepek meghatározását.

1

V.ö.: részletesebben a G 2.3 és a K 1.4. fejezettel.
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A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó
hagyja jóvá, ám a jóváhagyást csak törvénysértésre való
hivatkozással tagadhatja meg.
Célszerű a szabályzat mellékleteként kezelni a minden dolgozóra
egyéniesített munkaköri leírásokat.
Házirend1
A tanulókra vonatkozó kötelezettségeket és jogokat magába foglaló belső szabályzat. Természetes, hogy ebből fakadóan a pedagógus munkavégzésére (például a jutalmazás, büntetés módja) is
kötelező érvénnyel kiható.
A házirendet a nevelőtestület fogadja el. Elkészítésébe be
kell vonni a diákönkormányzatot és a szülői képviseletet,
elfogadásakor a diákönkormányzat és az iskolaszék véleményére figyelemmel kell lenni.2
2

Kollektív szerződés3

E
1.1
18

Az intézmény vezetése és a szerződéskötésre jogosult, ún.
reprezentatív szakszervezet köti.
Reprezentatívnak számít az a szakszervezet, amelyiknek a jelöltjei az üzemi
(közalkalmazotti) választásokon a szavazatok több mint felét megszerezték.
Több szakszervezet esetén azok együttesen köthetnek kollektív szerződést,
ha együttesen jelöltjeik az üzemi (közalkalmazotti) tanácsválasztáson a
leadott szavazatoknak több mint felét megszerezték.4

A kollektív szerződést a fenntartónak meg kell küldeni, de
neki azt nem kell jóváhagynia.
Ugyanakkor olyan jellegű juttatásokat — például ruhapénz, üdülési hozzájárulás —, amelyeket a fenntartótól vár az intézményi
kollektíva, csak akkor tartalmazhat, ha ehhez a szerződés megkötése előtt az igazgató megszerezte annak egyetértését.

1
2
3
4

V.ö.: részletesebben a G 1.2. fejezettel
Tv. 60.§ (3) bek. b), és a 64.§ (2) bek. d) pontja
V.ö.: részletesebben a G 2.1. fejezettel
MT. 33.§ (1)-(5) bek.
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Közalkalmazotti szabályzat1
Kötelező a megkötése.

Önkontroll!
Mit tartalmaz a szabályzat?
❏

a közalkalmazotti tanács működési mechanizmusát

❏

a tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét

❏

a tanács jogait a szociális célú kiadásokkal kapcsolatban

❏

a tanács és a munkáltató közti vita rendezésének eljárásait

Ha a munkahelyen nincs reprezentatív szakszervezet, akkor a szabályzat
tartalmazza az egyébként a kollektív szerződésbe tartozó helyi megállapodásokat is.

Pedagógiai program2
A Nemzeti Alaptanterv életbelépésétől kezdődően kötelező
belső szabályzat. Ez a tény azonban nem jelenti azt, hogy annak
előtte ne lehessen (mint ahogy sok intézmény már erre igényt is
tart) az iskolának ilyen dokumentuma. Ez a program nem más,
mint az iskola szakmai stratégiai programja, amelynek legalább a képzési ciklus egészére ki kell terjednie. Nagy figyelemmel
kell lenni a megalkotásakor az iskola környezetének, használóinak igényeire.

Önkontroll!
Mit határoz meg ez a dokumentum?

1
2

❏

a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai
elveit

❏

tanterveit

❏

gyakorlatát és

❏

a hozzá szükséges feltételeket

V.ö.: részletesebben a G 2.4. fejezettel.
V.ö.: részletesebben a K 1.1. fejezettel.
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A pedagógiai programot a fenntartó hagyja jóvá, de ki kell
kérnie szakmai szervezet, illetve szakértők véleményét is.
Sokan megkérdőjelezik ezt a jóváhagyási eljárást, mondván: az ebben a
tekintetben laikus önkormányzat nem alkalmas erre. A jóváhagyást
mégsem lehet más módon megvalósítani, hiszen a pedagógiai program
elfogadása egyben garanciavállalást jelent az ahhoz szükséges feltételek
biztosításához is.

Helyi tanterv1
A pedagógiai program része. A NAT életbelépésétől kezdve
kötelező. Lényegében a törvény és a NAT által meghatározott
keretekben tartalmazza
• a műveltségi területek kötelezően elsajátítandó anyagának tantárgyakba szervezését, azaz, hogy milyen tantárgyakat tanítanak az adott iskolában,
• a tantárgyak helyi óratervét.
A Nemzeti Alaptanterv nem határoz meg konkrét tantárgyakat. Így
például az Ember és természet műveltségblokk által előírt követelményeket lehet integrált tárgy (pl. természetrajz) keretében tanítani, és lehet a
ma bevett gyakorlat szerint (biológia, kémia, fizika).
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Minthogy az alaptanterv követelményrendszere úgy készült, hogy
azt az átlagos feltételekkel rendelkező iskolák a rendelkezésükre
álló tanítási idő mintegy 2/3-a alatt el tudják sajátítani, kézenfekvő, hogy nemcsak a tantárgyak rendszere lesz helyileg meghatározó, hanem a rájuk fordítható (fordítandó) óraszám is. Ebből
következően minden iskolának rendelkeznie kell helyi tantervvel2. Ugyanakkor az iskoláknak jogukban áll majd tanterveket adaptálni vagy számos elfogadott tanterv közül választani.
A helyi tanterv szerepe megnő azzal a tervezett új szabályozással, amely
szerint a kerettanterv mint műfaj megszűnik, azaz nem lesznek kerettantervek. Így ezekből nem lehet választani.

Rendkívül megnőtt az intézményvezető jogi, közgazdasági
felkészültségének a jelentősége. Csak ezek birtokában lehet
kedvező feltételeket teremteni a szűkebben vett szakmai tevékenységhez, a neveléshez és az oktatáshoz.
Az igazgató hozzáértése garancia, de a nevelőtestület jogi, közgazdasági felkészültségét is folyamatosan fejleszteni kell.
Mindenekelőtt alapos tájékoztatással, amelybe hangsúlyosan tar-

1
2

V.ö.: bővebben a K 7.1. fejezettel
Különösen vonatkozik ez az érettségit megelőző két évfolyamra, amelynek a
programját csak az érettségi vizsgaszabályzat befolyásolja.
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tozik bele azoknak a lehetőségeknek a felmutatása, amelyekben
a testületnek döntési, illetve befolyásolási joga van.
Az iskola érdekeinek, szándékainak eredményes képviselete a
fenntartó önkormányzatnál csakis akkor valósulhat meg tartósan, ha az intézményen belül is működik a demokrácia. Csak az
az igazgató képes a hiteles és hatékony képviseletre, aki maga
mögött érezheti a testületet, aki működteti a demokratikus
fórumokat.
Az iskola számára elemi fontosságú a legszélesebben értelmezett támogató társadalmi nyilvánosság. Ezért meg kell szüntetni a még gyakorta tapasztalható belterjességet, vállalni kell a
nyilvánosság kiterjesztésével járó többletmunkát és kényelmetlenséget. Az iskola számára a települési nyilvánosság (ahol egy
intézmény van), illetve a közvetlen környezetével megvalósuló
nyilvánosság (több intézmény esetében, leginkább a beiskolázási
körzetre vonatkozóan) az életfontosságú.
Minden intézményvezető feladata, hogy gondoskodjék iskolája (és
a közoktatás) érdekének hatékonyabb érvényesítéséről a döntéshozó önkormányzatban. Ezzel kapcsolatban tudomásul kell vennünk, hogy a lobbizás legitim része az érdekérvényesítésnek.
Ezért nem lehetünk szemérmesek — természetesen a törvényi
keretek közt —, ha az általunk vezetett iskola érdekeiért talpalunk
és nyerünk meg önkormányzati tagokat vagy vezetőket. A közoktatás kondíciói bizonyára javulnának, ha az önkormányzati testületekben növekedne a pedagógusok, iskolai dolgozók száma. Így
hát a helyi választások során kell leginkább meggyőzni a választókat, hogy oktatáspárti jelölteket válasszanak.
Szakmai jellegű nézetkülönbségek kezeléséhez, illetve azok kialakulását megelőzendő az iskoláknak bátrabban és gyakrabban
kellene szakvélemény kérésével fordulniok a szakmai-pedagógiai szolgáltató intézményekhez, illetve a szakszolgálatokhoz.
Ha az iskola, az igazgató mindezeknek a kívánalmaknak megfelel,
akkor is elfordulhat az önkormányzat vagy a polgármester részéről durva beavatkozás az iskola életébe.
Például az egyik iskola vezetőjét az újonnan alkalmazott jegyző telefonon
utasította, hogy az iskola egyetlen számítógépét két napon belül vigye be a
hivatalba, mert arra az adóügyek intézésére szükség van. Másutt szabálytalan munkáltatói igazolás kiadására adott utasítást a polgármester. Ráadásul egyik vezető sem vállalta nyilvánosan a kiadott utasítást.

Az ilyen esetek előfordulását megkönnyíti, hogy az intézményvezető egzisztenciálisan kiszolgáltatott az önkormányzatnak, illetve
kiváltképp falvakban a polgármesternek. Hiszen az állapítja meg
a pótlékát, a jutalmát, és az hosszabbítja meg a megbízatását.
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Önkontroll!
Hová fordulhat a sértett iskola vezetője?
❏

Az 1994-ben minden megyében megalakult Közigazgatási
Hivatalhoz. Tőle kérhet törvényességi ellenőrzést.

❏

Ha a törvényességi ellenőrzés sem hoz kielégítő eredményt,
igénybe kell venni a közigazgatási bírósági eljárás lehetőségét.

Források:

E
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1.

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

2.

Az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről

3.

Az 1993. évi LXXXIX. törvény a közoktatásról

4.

Az önkormányzatok közoktatási feladatai; alapító okirat, közoktatási megállapodás
OKKER Oktatási Iroda, Bp., 1994.

5.

Kalauz a közoktatási törvény önkormányzati bevezetéséhez
OKKER, Bp., 1993.

6.

Kalauz a közoktatási törvény bevezetéséhez a nevelési-oktatási
intézmények számára
OKKER, Bp., 1993.

7.

Önkormányzat és iskola.
Oktatáskutató Intézet, Bp., 1991.

8.

Önkormányzat és közoktatás
Akadémiai Kiadó, Bp., 1992.
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Volt egyszer egy iskola...
Megszüntetés, átszervezés

Szűcs Miklós

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. VI. fejezete külön cím
alatt tartalmazza a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét. Ezen belül szabályozza a községi, a városi, a megyei
jogú városi és a fővárosi kerületi önkormányzat, valamint a
fővárosi, megyei önkormányzat feladatait.
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1. A helyi önkormányzatok feladatellátási
kötelezettsége
A törvény az önkormányzatok részére feladatokat és feladatellátási kötelezettséget állapít meg, ami nem azonos az intézménylétesítési és fenntartási kötelezettséggel.
A törvény külön is rögzíti, hogy az önkormányzatok feladataikat
•
•
•
•

intézmények létesítésével,
fenntartásával,
társulásban való részvétellel vagy
más fenntartókkal való megállapodás útján

láthatják el.1
Kizárólag a helyi önkormányzat képviselő-testületének,
illetőleg közgyűlésének mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a feladatát képező közoktatási szolgáltatást milyen módon oldja meg.
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2. A közoktatási intézmény megszüntetése,
átszervezése
A közoktatási törvény meghatározza azokat a feltételeket, amelyek megtartásával a helyi önkormányzat megszüntetheti, átszervezheti a kötelező közoktatási feladatokat ellátó intézményeit.
Erre akkor kerülhet sor, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet.1
2

A törvénymódosítás az értelmező rendelkezések közé beiktatja az
„aránytalan teher” és a „megfelelő színvonalon való további gondoskodás” meghatározását.
1
2

88.§ (1) bek.
A folyamatban lévő törvénymódosítás elfogadása esetén ennek eldöntéséhez
be kell szerezni a fővárosi önkormányzat, illetve a megyei településfejlesztési
tanács — „B” változat esetén a fővárosi, megyei közalapítvány — fejlesztési
tervre épített szakvéleményét.
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2.1 Kötelező eljárási szabályok
Az önkormányzati intézmény megszüntetésénél, átszervezésénél
figyelembe kell venni a törvényben leírt rendelkezéseket is, amelyek a döntéshozatal előkészítésével kapcsolatosan állapítanak
meg kötelező eljárási szabályokat.1

Figyelem!
Kiknek a véleményét kell beszereznie a fenntartónak döntése
előtt?
➟
➟
➟
➟

az intézmény alkalmazotti közösségének
az iskolaszéknek
az iskolai diákönkormányzati szervnek
a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti
vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul is nevelő és
oktató nevelési-oktatási intézmény esetén a nemzeti vagy
etnikai kisebbség érdekképviseleti szervének
➟ szakközépiskola és szakiskola esetén a munkáltatók érdekképviseleti szervének
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2.2 A tulajdoni vagy fenntartói jog átengedése
A helyi önkormányzati intézmény megszüntetésének, illetőleg
átszervezésének egyik lehetséges formája az intézmény tulajdoni
vagy fenntartói jogának átengedése más fenntartónak.
Ha az átadás világnézetileg elkötelezett fenntartónak történik, csak azzal a feltétellel tehető meg, ha azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei nem akarják az
elkötelezett, illetve az átadott nevelési-oktatási intézménybe
járatni gyermeküket, a fenntartó a szolgáltatást továbbra is
megfelelő színvonalon biztosítja oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek ne jelentsen
aránytalan terhet.2
A községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései alapján számos olyan
1
2

102.§ (3) bek.
A törvénymódosítás elfogadása után ez esetben is kötelező lesz a fentiekben
említett szakvélemény beszerzése.
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ingatlan tulajdonjogát megszerezték, amelyek a település határán
túl élők részére is biztosítanak szolgáltatást.
A tulajdonosok a körzeti feladatok ellátására nem kötelezhetők, azok ellátását továbbadhatják a megyei, illetőleg
fővárosi önkormányzatoknak, amelyek kötelesek gondoskodni ezekről a szolgáltatásokról.
Ha a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat a tulajdonában lévő közoktatási intézménnyel a részére nem kötelező körzeti
közoktatási feladatokat nem vállalja, a fővárosi, megyei önkormányzatot értesíteni kell a feladat átadásáról.
A törvénymódosítás — elfogadás esetén — felhatalmazást ad a fővárosi, megyei önkormányzat részére ahhoz, hogy döntsön: az átvett
feladathoz a feladatot ellátó intézmény további működtetése szükséges-e. A döntés előtt le kell folytatni a törvényben leírt eljárást1, és itt
is feltétel az adott szolgáltatásról megfelelő színvonalon történő gondoskodás oly módon, hogy az aránytalan terhet ne jelentsen.

E
1.2
4

A feladatot átadó önkormányzat — a fővárosi, megyei önkormányzat kérésére — a feladat ellátását szolgáló intézményi vagyont
köteles használatra ingyenesen átengedni a fővárosi, megyei
önkormányzatnak.
A feladat és a használat átadásának időpontja — a felek eltérő
megállapodásának hiányában — nevelési-oktatási feladatok és
intézmény esetén a bejelentést követő év július 1-je, egyébként
pedig a bejelentést követő év január 1-je.
A törvénymódosítási javaslat szerint, ha a községi, városi, fővárosi
kerületi önkormányzat a feladatot többcélú intézmény keretében
látja el, és a feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon nem
osztható meg, a fővárosi, megyei önkormányzat kérésére az intézmény teljes vagyonát át kell engedni használatra az intézmény
által ellátott feladatokkal együtt. A használatba adás ideje 10
évnél nem lehet rövidebb.
Abban az esetben, ha az óvodában, iskolában nemzeti vagy etnikai
kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás folyik, az intézmény megszüntetésével, tulajdoni vagy fenntartói jogának átengedésével, a feladat átadásával kapcsolatos döntéshez be kell szerezni az
intézmény székhelye szerinti helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését és az országos kisebbségi önkormányzat véleményét.

1

Kt. 102.§ (3) bek.
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A közoktatási intézmények megszüntetésére, átszervezésére vonatkozó előírások mellett ismerni kell azt is, hogy az önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége tartalmilag mit jelent.
A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi
önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, a
tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai
oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és a tankötelezettség teljesítéséhez
szükséges általános iskolai nevelésről és oktatásról.
Abban az esetben, ha a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetőleg az nem megoldott, a megye, a főváros területén a megyei, — bizonyos eltéréssel
— a fővárosi önkormányzat gondoskodik
• a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi
ellátásról,
• a középiskolai és szakiskolai ellátásról,
• a nemzeti és etnikai kisebbségi középiskolai és szakiskolai
ellátásról,
• a felnőttoktatásról,
• az alapfokú művészetoktatásról,
• a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról,
• a nevelési tanácsadásról és
• a logopédiai szolgáltatásról.
A törvénymódosítás a fővárosi kerületi önkormányzathoz telepíti
•
•
•
•
•
•

az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatásáról,
az alapfokú művészetoktatásról,
az általános iskolai felnőttoktatásról,
a nevelési tanácsadásról,
a logopédiai szolgáltatásról és
a gyógytestnevelésről

való gondoskodást abban az esetben, ha a fővárosi önkormányzat
és a fővárosi kerületi önkormányzat között létrejött megállapodás
másképp nem rendelkezik.
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A megyei, fővárosi önkormányzat feladatait megállapító hatályos 87.§
— a módosítás elfogadása után — néhány feladattal1 bővül, de
alapvetően a feladatellátási kötelezettség nem módosul. Eltérő megállapodás hiányában a fővárosi kerületi önkormányzat gondoskodik
az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásáról az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatást tekintetében.

3. A tanulói, kollégiumi tagsági jogviszony sorsa
az intézmény megszűnésekor
Fontos kérdés, hogy az intézmény megszüntetése jogutódlással
vagy jogutód nélkül történik. Rendezni kell a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági jogviszony további sorsát abban az
esetben, amikor megszűnik a nevelési-oktatási intézmény. A
törvénymódosítás tervezete a munkajog világára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban jogutódlás esetén fenntartja a meglévő jogviszonyokat. Ha viszont az intézmény jogutód nélkül szűnik
meg, e jogviszonyok is megszűnnek.
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A javaslat szerint a fenntartó kötelessége, hogy teremtse meg
azokat a feltételeket, amelyek alapján megoldható a gyermekek,
tanulók sorsa: másik intézménybe történő felvételük lehetőségét biztosítania kell. Az új intézményben való elhelyezés sem
jelenthet aránytalan terhet az érintetteknek, a szolgáltatásnak
pedig azonos színvonalúnak kell lennie a korábbiéval.2

4. A vezetők és a beosztott pedagógusok helyzete
Vizsgáljuk meg a továbbiakban, mi történik közoktatási intézmények megszüntetése, illetőleg átszervezése esetén a vezetők és a
beosztott pedagógusok, alkalmazottak esetében.
• Akár jogutódlással, akár jogutód nélkül szüntet meg a fenntartó közoktatási intézményt, magasabb vezető beosztású vezető-

1
2

Utazó gyógypedagógusi és gyógytestnevelői hálózat, pedagógusok fővárosi,
megyei állandó helyettesítési rendszerének működtetése.
Az „aránytalan teher” és a „megfelelő színvonalon való további gondoskodás”
megítéléséhez segítséget nyújt a már említett értelmező rendelkezés a törvénymódosításban.

Iskolavezetés 1996. június

A működés jogi keretei
jének megbízása a megszűnés időpontjában automatikusan
megszűnik.
• Jogutód nélküli megszüntetéskor ugyanezzel az időponttal a
pedagógus munkakörre való közalkalmazotti jogviszony is megszűnik.
• Más a helyzet a jogutódlásnál: ekkor csak a magasabb vezető
beosztásra szóló megbízás szűnik meg, de fennmarad továbbra
is a közalkalmazotti jogviszony.
Ugyanez a helyzet a beosztott pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyával: az automatikusan — felmentési idő nélkül — megszűnik az intézmény jogutód nélküli megszüntetésekor, de
fennmarad jogutódlással történő megszüntetéskor.
4.1 Megszüntetés jogutódlással
A Legfelsőbb Bíróság szerint1 a munkaviszonyt (közalkalmazotti
jogviszonyt) a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás
nem érinti. A munkáltatónak jogutódlással történő megszűnése
(megváltozása) tehát nem vezet a munkaviszony (közalkalmazotti
jogviszony) megszűnéséhez, hanem ilyenkor a munkaviszony
(közalkalmazotti jogviszony) — megegyezésen alapuló módosítás hiányában — változatlanul fennáll a jogutód munkáltató
és a munkavállaló között. Az új munkáltató pedig a jogszabály
által meghatározott általános felmentési jogcímek alapján szüntetheti meg a közalkalmazotti jogviszonyt.2 A polgári jogviszony
alapján (például megbízási szerződéssel) foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetése a szerződésben foglaltaknak megfelelően, ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
szerint történhet.

4.2 Megszüntetés jogutódlás nélkül
Más szabályok érvényesek akkor, ha a munkáltató fenntartója
nem állami szervnek vagy nem helyi önkormányzatnak adja át a
fenntartói jogát.3 A törvény4 kimondja, hogy ezt az esetet az

1
2
3
4

A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 154. sz. állásfoglalása (1992).
Kjt. 30.§
Például az önkormányzat egyházi jogi személynek, magánszemélynek vagy
alapítványnak.
1995. évi XLVIII. tv. 115.§
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önkormányzati, állami intézmény — mint munkáltató — jogutód nélküli megszűnésének kell tekintetni.

Önkontroll!
Mi a tételesen követendő eljárás ebben az esetben?
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❏

A munkáltató köteles az átadást megelőzően legalább hatvan nappal értesíteni a közalkalmazottat az átadásról.

❏

Tájékoztatnia kell írásban az érintettet, hogy az új munkáltató vállalja-e a továbbfoglalkoztatását.

❏

Ha a továbbfoglalkoztatást az új munkáltató nem vállalja,
a munkáltató jogutód nélküli megszűnése a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének a jogcíme.

❏

Ha vállalja, a közalkalmazottnak a tájékoztatást követő
harminc napon belül nyilatkoznia kell, hozzájárul-e a
továbbfoglalkoztatásához.

❏

Amennyiben igenlő a válasz, az új munkáltató munkaszerződést köt vele.

❏

Ha a válasz nemleges, ugyancsak a Kjt-nek a munkáltató
jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

8
A munkáltató jogutód nélküli megszüntetésekor a közalkalmazott végkielégítésre jogosult.

4.3 Az intézmény önállóságának megszüntetése
Az átszervezés leggyakoribb esete az, amikor az önkormányzat
megszünteti a közoktatási intézmény szervezeti önállóságát és azt
egy másik intézményhez „csatolja”, ezáltal új típusú, többcélú
intézményt létrehozva. A szervezeti önállóság megszűnésével
automatikusan megszűnik a vezető magasabb vezetői beosztása, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezését azonban a megszüntetés nem érinti. Az új szervezeti felépítésben a
„csatolt” intézmény vezetője vezető beosztású közalkalmazott, a
többcélú intézmény vezetőjének helyettese, munkáltatója a „csúcsvezető”. A „csúcsvezető” dönti el tehát, kinek ad vezetői
megbízást az összevonást követően. A fenntartó munkáltatói
jogköre csak a többcélú intézmény vezetőjére terjed ki. A beosztott
pedagógusok és más alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát
önmagában a szervezeti összevonás nem érinti. Átszervezés ese-

Iskolavezetés 1996. június

A működés jogi keretei

tén is csak a törvényben felsorolt indokok alapján lehet a közalkalmazottakat felmenteni.1
Felvetődik, vajon mi történjék a magasabb vezetői megbízásával
annak, aki az átszervezés folytán a többcélú intézmény vezetője
lett.2 Egyértelmű jogi szabályozás hiányában a megoldásra nem
alakult ki egységes álláspont a szakemberek körében.
Az egyik vélemény az, hogy az átszervezés nem érinti a „csúcsvezető”
magasabb vezetői megbízását, amennyiben megfelel a közoktatási törvény 18.§ (1) bek. a) pontjában és (7) bekezdésében foglalt feltételeknek.
A másik álláspont szerint az átszervezés folytán új intézmény jön létre,
melynek vezetői álláshelyére pályázatot kell kiírni. Ennek az álláspontnak az az indoka, hogy a többcélú intézmény élére olyan vezető szükséges, akinek vezetői programja magában foglalja az újonnan belépő
közoktatási szakterületet is, illetőleg — általános művelődési központnál
— a kulturális, közművelődési szakterületet is.

Legcélszerűbb, ha a kérdésben az önkormányzat képviselő-testülete dönt.
Gyakran előfordul, hogy két vagy több azonos típusú közoktatási
intézmény szervezeti összevonására kerül sor.
A tagintézménnyé váló intézmény(ek) vezetőjének magasabb vezetői beosztása az önkormányzat döntése következtében az öszszevonás napjával megszűnik. Erről őt az önkormányzatnak
értesítenie kell. Az új munkáltató — a székhelyen működő
központi intézmény vezetője — dönt arról, ad-e határozatlan időre
szóló vezető-helyettesi megbízást a tagintézmény vezetésére a
korábbi vezetőnek, vagy azzal más személyt kíván megbízni,
mindkét esetben a nevelőtestület véleményének kikérésével.3
Az a tény, hogy valamely közoktatási intézményhez tagintézményt
csatolnak, önmagában nem érinti a központi intézménnyé vált
iskola, óvoda vagy egyéb intézmény vezetője magasabb vezető
beosztásának időtartamát: ez megfelel a szervezeti szempontból
összevont intézmény vezetőjére a közoktatási törvényben előírt
feltételeknek, mivel azonos típusú intézményekről van szó. Felelőssége, feladat- és hatásköre azonban kibővül: az intézmény
egészének egyszemélyi felelős vezetője lesz.

1
2
3

Kjt. 30.§
Különösen akkor lehet jelentősége ennek a kérdésnek, ha általános művelődési központot hoz létre az önkormányzat.
Kt. 57.§ (2) bek.
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4.4 Többcélú intézmény megszüntetése
Többcélú intézmény megszüntetése esetén az intézményegységek
szervezetileg önálló intézménnyé válnak, melyek vezetői magasabb vezető beosztású közalkalmazottak lesznek. Intézményvezetői megbízásukat a fenntartó önkormányzat képviselő-testületétől kapják. Magasabb vezetői megbízás csak pályázati eljárás
útján adható; ennek megfelelően a szervezetileg önállóvá vált
intézmény vezetői feladatainak ellátására új pályázatot kell
kiírni.
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Borsod és Szabolcs a példa
A kistérségek és a közoktatási rendszer
mûködtetése

Papik Péter

A rendszerváltást követõ másfél évtized a közoktatási rendszert
is átalakította. A meghozott törvények és rendeletek új alapokra
helyezték a közoktatás céljait, tartalmát, intézményrendszerét,
az érintettek jogi státusát, mûködtetését, finanszírozását.
Az eltelt idõszak tapasztalatai szükségessé teszik az államigazgatási rendszer megreformálását. Ez a közoktatás mûködtetésében
is lényegi változásokat hoz.
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Az ezredforduló tájékán hazánkban elõtérbe került az államigazgatási rendszer megreformálása. Sorra jelentek meg tanulmányok, állásfoglalások a témában. A polémia során kikristályosodtak a reform alapelvei.
Egyetértés mutatkozott abban, hogy az új igazgatási rendszerben
érvényesíteni kell
·
·
·
·

a decentralizáció,
a szubszidiaritás,
az integráció és
az autonómia elveit.

A régiók kialakításával csökkenteni kell a központi államigazgatási szervek jog- és hatáskörét. Meg kell teremteni a széles jogkörrel és hatáskörrel rendelkezõ települési önkormányzatok közötti
együttmûködés, feladatmegosztás szervezetté tételét elõsegítõ és
szolgáló elemet: a kistérséget.
2003-ban és 2004-ben az országgyûlés és a kormány meghozta a
folyamat végigviteléhez szükséges jogszabályokat. Ezek a következõk:
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· 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérõl.
· 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról.
Ezt követõen már 2004-ben nagy számban jöttek létre többcélú
kistérségi társulások. A folyamatot segítette, hogy a kormány jelentõs támogatást nyújtott a társulásoknak mûködési kiadásaik fedezetéhez, tervezett programjaik megvalósításához.

1. A kistérség
A jogszabályok alapján határozzuk meg, hogy államigazgatási vonatkozásban mit értünk kistérségen?

1.1 A kistérség fogalma
A 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet szerint „a kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a
közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges
illetékességi területek megállapításának is alapja”.
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Meghatározó funkciói:
· a területfejlesztés
· az önkormányzati-közszolgáltatási szerepkör
· bizonyos – elsõsorban a magasabb fokú szakmai felkészültséget igénylõ – államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása
A kistérség földrajzilag összefüggõ terület. Határait a hozzá
tartozó települések közigazgatási határai jelölik ki.
A kistérségek hézagmentesen lefedik az ország területét. Követik
a területfejlesztési-statisztikai régió és a megye határait.
A kistérség területi behatárolása nem korlátozza az önkormányzatok társulási szabadságát. Ennek biztosítása a közoktatásban
fontos, különösen a régiók, megyék, kistérségek peremterületén lévõ
települési önkormányzatok közoktatási feladatellátásának megszervezése terén.
A kistérség területe
· egy vagy több területi államigazgatási szervnek,
· a kistérségi székhely települése jegyzõjének,
· más település jegyzõjének
illetékességi területe lehet.
A feladatellátás területi megszervezésénél alkalmazni kell
a kistérség határaira vonatkozó szabályokat.
Kivételesen indokolt esetben – a feladattal, hatáskörrel összefüggõ sajátosságok miatt – azonban az államigazgatási hatósági feladatokat ellátó szerv illetékességi területe eltérhet a kistérség
területétõl. Ez utóbbi szabályozás teszi lehetõvé a közoktatásban
gyakori, a kistérség határain átnyúló társulások létrehozását
és mûködtetését.

1.2 A kistérségek kialakítása
A rendelet meghatározza hazánk kistérségeit, településeik és
székhelyük felsorolásával.
Magyarországon összesen 168 kistérség van. Régiónként 22-tõl
28-ig terjed a kistérségek száma, kivéve a központi régiót. A központi régióban 16 kistérség van, mivel ez a régió Budapestre és
Pest megyére terjed ki, és Budapest egy kistérség. A legtöbb kistérség az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régióban van
(28, illetve 26 kistérség). A legkevesebb pedig a Nyugat-Dunántúl
és a Dél-Dunántúl régiókban (22, illetve 24 kistérség).
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A megyék között Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Pest megye vezet 15-15 kistérséggel. A sort Tolna megye és Nógrád megye zárja, ahol 5, illetve 6 kistérséget jelöltek ki.
Igen nagy az eltérés a kistérségek között a hozzájuk tartozó
települések számát tekintve. A zalaegerszegi kistérséghez 79,
a kaposvárihoz 77, a mohácsihoz 53, a pápaihoz 49, a siklósihoz
46, az edelényihez 45 település tartozik. Ugyanakkor a hajdúböszörményi és a dunakeszi kistérséghez 3-3, a balmazújvárosihoz, a csongrádihoz, a hajdúszoboszlóihoz és a hódmezõvásárhelyihez 4-4 település tartozik, de csupán 5-5 település alkotja a
békéscsabai, a karcagi és a mezõtúri kistérséget is.
A kistérséget alkotó települések száma megfelel a terület településjellemzõinek.
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· Azokban a térségekben, amelyekre az apró falvas elrendezés
jellemzõ, egy kistérségbe sok település tartozik. Ilyenek vannak elsõsorban Zala, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megyékben.
· A nagy lélekszámú településekkel rendelkezõ területeken kisszámú település alkot egy kistérséget. Ilyenek a Hajdúságban,
valamint Békés és Csongrád megyékben vannak leginkább.
· Speciális eset a már említett Budapest és mellette Debrecen,
amely városok önállóan alkotnak egy-egy kistérséget.
A települések száma jelentõs hatást gyakorol
· az együttmûködés gyakorlati megvalósítására,
· a döntés-elõkészítés munka- és idõigényességére,
· a munkaszervezet, a kistérségi tanács és bizottságai szervezetének, struktúrájának, létszámának kialakítására,
· a kistérség területének további tagolására, a mikrotérségek kialakítására.
A nagy településszámú kistérségekben a tervezés, szervezés, egyeztetés, döntés rendkívül körültekintõ munkát
igényel, és nagyon idõigényes. Ugyanakkor ezekben a kistérségekben a legtöbb feladatkörben indokolt az együttmûködés megszervezése.
Azokban a kistérségekben, amelyekben kevés település van, a folyamatok irányítása, szervezése egyszerûbbé válik, a munka lényegesen hatékonyabb lehet.
A rendelet szabályozza a kistérségi területbeosztás módosításának, a település másik kistérségbe történõ átsorolásának, új
kistérség megalakításának módját is.
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A kistérségi területbeosztás módosulhat
· település más kistérségbe átsorolásával,
· új kistérség kialakításával, valamint
· az Országgyûlés határozata alapján.
A település másik kistérségbe történõ átsorolását a település
képviselõ-testülete, új kistérség megalakítását az új kistérséghez
tartozni kívánó önkormányzat képviselõ-testülete, valamint a
kormány tagja kezdeményezheti.
A fenti kezdeményezésekben – amennyiben azok megfelelnek a
jogszabályi feltételeknek – a kormány hoz döntést.

2. A települési önkormányzatok társulásai.
A többcélú kistérségi társulás
Magyarországon sok alacsony lakosságszámú, gyenge gazdasági
teljesítõképességû önkormányzat van, amelyek nagyfokú autonómiával rendelkeznek, és széles körû közszolgáltatást kötelesek biztosítani a lakosság részére. Ebben a helyzetben egyedül e
feladatnak a kívánt színvonalon, a gazdaságosság követelményeit is szem elõtt tartva nem képesek megfelelni. A társulás lehet
számukra az egyetlen út.

2.1 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásának jogi szabályozása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását a
2004. évi CVII. törvény szabályozza. Az országgyûlés a törvényt
a kistérségek összehangolt fejlesztésének elõsegítése, az önkormányzati szolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében hozta meg.
A törvény „intézményesíti” a többcélú kistérségi társulást. Megteremti a jogalapot a többcélú kistérségi társulások létrehozására. Tartalmazza a többcélú kistérségi társulás létrehozásának, szervezetének és mûködésének szabályait. A hosszú
távú kistérségi együttmûködés kialakulását, egyes kistérségi feladatok hatékony ellátásának feltételeit kívánja elõsegíteni.
A törvény érvényesíti a társulás szabadságát. Az önkormányzatok számára nem kötelezõ a társulás. Ugyanakkor a feladatellátási
kötelezettségük, az egyes feladatok sajátosságai és a feladat ellátásához rendelkezésükre álló eszközök szükségessé teszik az együttmûködésüket. A társulások létrehozása közérdek, ezért a kor-
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mányzat a társulások létrehozásához, megszilárdulásához és
kiteljesedéséhez erõteljes ösztönzõrendszert alakított ki.
A létrejövõ többcélú kistérségi társulások nem érintik az önkormányzatok már meglévõ társulásait.
A többcélú kistérségi társulások létrehozása mellett az önkormányzatok tovább mûködtethetik meglévõ társulásaikat, és újakat is hozhatnak létre.
A települési önkormányzatok egyéb, nem többcélú társulásait az
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szabályozza.
Az 1997. évi törvény az önkormányzatok társulásainak létrehozását az önkormányzatok együttmûködésének bõvítésével, feladataik célszerûbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósításával,
közszolgáltatásaik színvonalának javításával, kapcsolataik elmélyítésével indokolja. Kiemeli a társulások létrehozásánál a társuló
önkormányzatok önkéntes és szabad elhatározásának, az egyenjogúság tiszteletben tartásának, a kölcsönös elõnyök és az arányos teherviselés érvényesítésének fontosságát.

E
1.3
6

A társulás létrehozása nem érinti a helyi önkormányzat
feladatellátási kötelezettségét.
A megállapodás határozatlan vagy határozott idõre, feladat megvalósítására vagy feltétel teljesítésére szólhat.
A képviselõ-testület szerve vagy intézménye meghatározott feladatot, hatáskört, szolgáltatást láthat el más önkormányzat számára.
A képviselõ-testületek megállapodhatnak
· intézmény vagy más szervezet közös fenntartásában,
· alapítói jogok közös gyakorlásában,
· munkavállaló közös foglalkoztatásában.
E feladatokra közös döntéshozó szervet hozhatnak létre. Ez
esetben a társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A tanács tagjai az együttmûködõ önkormányzatok meghatározott
számú önkormányzati képviselõi vagy polgármesterei. A tanács
tagjaiból elnököt választ, és elnökhelyettest, -helyetteseket választhat. A társulást az elnök képviseli.
A képviselõ-testületek megállapodhatnak jogi személyiséggel
rendelkezõ társulás létrehozásában is, ha a feladat ellátása
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szükségessé teszi, hogy a társulás tudjon kötelezettséget vállalni, és vagyonnal is rendelkezzen.
E két utóbbi társulási típus már átmenetet képez a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásaihoz. Egyes elemei,
mûködésének tapasztalatai beépíthetõk a többcélú társulási megállapodásba és a társulás gyakorlatába.
A törvény az együttmûködés fogalmába sorolja az önkormányzatok szerveinek, tisztségviselõinek, intézményeiknek, társulásaiknak kapcsolattartását, tanácskozások, rendezvények közös
szervezését, tapasztalataik kölcsönös átadását feladataik hatékonyabb és színvonalasabb ellátása érdekében.
A kistérségben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulást alakíthatnak, szemben az egyéb társulási formákkal.
A többcélú kistérségi társulás részt vehet a kistérség és a
települések fejlesztésének összehangolásában, vállalhatja
közszolgáltatások biztosítását, szervezését, fejlesztését,
intézmények fenntartását.
A többcélú kistérségi társulás feladat- és hatáskörének ellátása
érdekében intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, tarthat
fenn. Egyes közszolgáltatásokat más társulásokkal, illetve települési önkormányzatokkal együtt közösen láthat el.

2.2 A többcélú kistérségi társulások létrehozása
A kistérségi társulás létrehozásának feltételeit a 2004. évi CVII.
törvény részletesen szabályozza. A többcélú kistérségi társulás
akkor tekinthetõ megalakultnak, ha a társulási megállapodást a
kistérséghez tartozó települések önkormányzati képviselõ-testületének több mint fele, de legalább két képviselõ-testület minõsített többséggel hozott döntésével jóváhagyta.
Területfejlesztési feladatok vállalása esetén viszont a kistérségbe
tartozó valamennyi település képviselõ-testületének jóváhagyása szükséges.
A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, kiválni
viszont törvényben meghatározott esetekben és csak a naptári év
utolsó napjával lehet.
A törvény felsorolja, hogy a többcélú kistérségi társulás mely
közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodhat.
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A következõkben a számunkra legfontosabbakat, a neveléshez és
oktatáshoz szorosabban kapcsolódókat soroljuk fel:
·
·
·
·
·
·
·

oktatás és nevelés
szociális ellátás
egészségügyi ellátás
család-, gyermek- és ifjúságvédelem
közmûvelõdési, közgyûjteményi tevékenység
esélyegyenlõségi program megvalósítása
területfejlesztés

A társulás nem kötelezhetõ ezen feladatok ellátására. Azonban amennyiben a társulás legalább az oktatás és nevelés, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás és a területfejlesztés feladatkörbe tartozó egyes feladat-és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés ösztönzõ támogatást biztosít. Ennek rendjét és mértékét az éves költségvetési
törvény tartalmazza.

2.3 A többcélú kistérségi társulás szervei
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A következõkben tekintsük át a kistérségi társulás döntéshozó
és végrehajtó rendszerét!
A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás döntést hozó
szerve. A társulási megállapodásban elfogadott feladat- és hatásköröket a tanács gyakorolja. A társulási tanácsot a társult települési önkormányzatok polgármesterei alkotják. A társulási tanács bizottságának elnöke tagja lehet a tanácsnak. A társulási
tanács tagjaiból elnököt választ, és az elnök helyettesítésére,
munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti.
Nagy településszámú – 25 települést meghaladó – kistérségekben a tanács elnökséget választhat. Az elnökség feladata
· a tanács döntéseinek elõkészítése,
· a bizottságok munkájának összehangolása,
· a munkaszervezet irányításában való közremûködés.
A társulási tanács munkaszervezete a tanács döntéseinek elõkészítését és feladatainak végrehajtását látja el. A munkaszervezet
funkciót a tanács döntésének megfelelõen a társulási székhely települése önkormányzati hivatala vagy a tanács által létrehozott elkülönült munkaszervezet láthatja el.
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A társulási tanács bizottságokat hozhat létre. Pénzügyi bizottság létrehozását a törvény kötelezõvé teszi.
A bizottságok feladata a tanács döntéseinek elõkészítésében,
a döntések végrehajtásában való közremûködés.
A bizottságokat
· a társulási tanács tagjaiból,
· a kistérség területén mûködõ gazdasági szervek, továbbá
· a lakosság önszervezõdõ közösségeinek képviselõibõl
alakítják ki.
A bizottság a tagjaiból elnököt választ. Amennyiben a helyi szabályozás úgy rendelkezik, a bizottság elnöke a társulási tanács
tagja lehet. A bizottság elnöke munkakapcsolatban áll a tanács
elnökével. A bizottság javaslatáról, intézkedésérõl a társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja.
A többcélú kistérségi társulás szervezetét az 1. sz. melléklet mutatja be.

3. A kistérségi társulás elõzményei a közoktatásban
A közoktatás-igazgatás napjainkban kialakuló rendszerének vannak elõzményei. Helyi kezdeményezések már a rendszerváltás idõszakában megjelentek, és az azt követõ idõszakban továbbfejlõdtek, kidolgozott rendszerré váltak.
Ezek:
· a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kialakított közoktatási
ellátási körzetek
· a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mûködõ iskolaszövetségi rendszer
Sokat foglalkozik a kistérségek közoktatási vonatkozásaival Loránd Ferenc, aki a kistérségek nevelési-oktatási, ezen belül esélyteremtõ, egyenlõtlenséget mérséklõ, hatékonyságot növelõ vonatkozásait elemzi. A kistérségek kialakítását innovációs folyamatnak
tekinti, és megfogalmazza iskolaszervezési, tantervi javaslatait. Ismert pedagógiai elveinek gyakorlati megvalósulásához a közoktatás kistérségi szervezõdésének elõtérbe kerülése kedvezõ feltételeket teremthet.
A „borsodi” és a „szabolcsi” modellek tapasztalatai jelentõs mértékben járulnak hozzá a közoktatás-igazgatás kistérségi rendszerének kiépítéséhez, gyakorlati feladatainak megoldásához.
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Mindkét program elindításában meghatározó szerepe volt annak,
hogy a közigazgatás, benne a közoktatás-igazgatás átszervezésével a rendszerbõl kiiktatták a középszintû szerveket. 1984-ben
megszüntették a járásokat. A járások megszüntetése többet jelentett annál, mint hogy kiesett a rendszerbõl egy bürokratikus
szervezet. A közoktatásban a járások összefogták, szervezték, informálták és ellenõrizték az óvodákat és általános iskolákat.
A járások megszüntetését követõen a visszafejlesztésre ítélt megyei tanácsok és hivatali apparátusaik – a közoktatás vonatkozásában a mûvelõdési osztályok – nem voltak képesek átvenni ezeket a funkciókat. Az ellátatlanul maradt tevékenységek döntõ
többsége – a pedagógiai szakmai szolgáltatás – az 1985-ben megszervezett megyei pedagógiai intézetek feladatkörébe tartozott.
Azonban egy megye egyetlen intézményeként, feladataik, szerepkörük, feltételrendszerük és megítélésük folytonos változtatása
közben nem voltak képesek a fentiek maradéktalan ellátására.
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A rendszerváltást követõen a települési önkormányzatok a közoktatás vonatkozásában is igen széles körû feladat- és hatáskört
kaptak, függetlenül a település nagyságától és gazdasági erejétõl.
A közoktatási intézmények esetében az önállóság nagyfokú kiszélesítése teremtett új helyzetet.
Ilyen körülmények között természetesnek tekinthetõ, hogy mind
az önkormányzatok, mind az intézmények részérõl megjelent az igény az információt szolgáltató, az egymástól való
tanulást lehetõvé tevõ rendszerek kiépítésére.

3.1 A közoktatási ellátási körzetek
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 1990-es évek elején arra
keresték a választ, hogyan lehet megoldani az óvodai, iskolai és
pedagógiai szolgáltatási feladatokat a színvonal és a gazdaságosság érvényesítésével. Ennek szellemében komplex javaslat készült a közoktatási feladatellátási rendszer kialakítására.
A rendszer az együttmûködésre épült.
Alapvetõ elemei:
· Együttmûködési megállapodás a megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettségébe tartozó területeken a feladatot önként vállaló önkormányzatok és a megyei önkormányzat között.
· Közoktatási társulás a települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátására.
· Közoktatási ellátási körzetek megszervezése a megyében.
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Az ellátási körzetek a következõ területeken fejtik ki tevékenységüket:
·
·
·
·
·
·

közoktatás-igazgatás
pedagógiai szakszolgálat
pedagógiai szakmai szolgáltatás
közoktatási információs rendszer
diáktájékoztatás
pedagógusok állandó helyettesítõ rendszere

1996-ban a közoktatási törvény módosításával megjelent a közoktatás rendszerében a megyei közoktatás-fejlesztési terv, és a
terv megvalósítását segítõ megyei közoktatási közalapítvány. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a megyei fejlesztési tervbe beépítették a korábban kidolgozott koncepciót. A terv központi eleme
lett a közoktatási ellátási körzetek létrehozása, társulással. A
tervben javaslatot tettek a körzetközpontokra. A terv megvalósítását a megyei közoktatási közalapítvány anyagilag is támogatta.
Az önkormányzatok számára az alábbi együttmûködési formákat ajánlották:
· Iskolafenntartó társulás létrehozása.
· A közoktatási ellátási körzetekben lássák el a középiskolai
és szakképzési feladatokon kívül a többi közoktatási intézmény feladatait, beleértve a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatást, valamint a pedagógushelyettesítõ rendszer mûködtetését is. Javasolták, hogy alkalmazzanak szakreferenst a
közoktatás-igazgatási feladatok ellátásának segítésére.
· A középiskolák és szakképzõ intézmények fenntartói kössenek
megállapodást a feladat ellátására.
A fenti kezdeményezések eredményeként 12 közoktatási feladatot ellátó társulás jött létre a megyében. A középiskolák és a
szakképzõ intézmények fenntartói között létrejött a megállapodás, amelyben vállalták az együttmûködést a középtávú tervezésben, a szakmai információs rendszer mûködtetésében.
Létrejött 11 közoktatási ellátási körzet.
· Ezekben az önkormányzatok, polgármesterek, jegyzõk és az
intézményvezetõk munkájának segítésére közoktatás-igazgatási szakreferenst foglalkoztatnak.
· Mûködtetnek pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményt, ellátnak pedagógiai-szakmai szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, együttmûködve a megyei szolgáltató intézménnyel.
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· Megszervezték a vezetõk és a pedagógusok szakmai közösségeit és a szaktanácsadást.
· Kiépült a közoktatási információs rendszer.
Az államigazgatás átalakítása és a társulások mûködésének tapasztalatai alapján a rendszer továbbfejlesztése folyamatban
van. A törekvés fõ iránya, hogy a társulás alkalmas legyen a kistérség közoktatási szolgáltatásainak a kistérség szintjén megtervezett és a kistérség önkormányzatai által egyénileg vagy társulásban történõ minõségi, gazdaságos ellátására.
A „borsodi” modell a megyei önkormányzat kezdeményezésére
jött létre. A mintegy másfél évtizedes fejlesztés során kidolgozott
és alkalmazott rendszer döntõen a közoktatás-igazgatás, a közoktatási feladatellátás szervezése, mûködtetése területén
hozott újat, mind az elmélet, mind a gyakorlat szintjén. Mindezek beépíthetõk, és minden bizonnyal be is épülnek a települési
önkormányzatok többcélú társulásainak rendszerébe.

3.2 Az iskolaszövetségek rendszere
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az általános iskolák igazgatói körében a rendszerváltás idõszakában fogalmazódott meg a
gondolat, hogy az intézményeknek maguknak kell gondoskodniuk a szakmai információ és bizonyos érdekvédelem megszervezésérõl.
Az ibrányi általános iskolából indult el a kezdeményezés. A település és a körzetében lévõ általános iskolák igazgatói 1990-ben létrehozták hivatalosan is bejegyzett iskolaszövetségüket (Rétközi Iskolaszövetség). A kezdeményezés követõkre talált a megyében. A
megyei pedagógiai intézet is felkarolta a kezdeményezést, sajátos
eszközeivel szorgalmazta iskolaszövetségek létrehozását. A létrejött iskolaszövetségeket a megyei közoktatási közalapítvány által
kidolgozott és támogatott program szerint bevonta a pedagógiai
szakmai szolgáltatás ellátásába.
Tíz év elteltével gyakorlatilag minden általános iskola iskolaszövetséghez tartozott a megyében. Majd az óvodák is létrehozták
szövetségeiket.
2003-tól országos rendszerré fejlõdött az iskolaszövetségi rendszer a Régió és Kistérség a Pedagógiai Szolgáltatásban (RKPSZ)
országos projekt keretében. A projekt gazdája az Oktatási Minisztérium, gesztor intézménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézete
(MPKKI). A projekt célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy tízéves múlttal rendelkezõ iskolaszövetségi rendszer tapaszta-
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latainak átadása, a közoktatás kistérségi feladatainak ellátásában való közremûködés, a közoktatási intézmények közötti
szakmai kapcsolat kialakítása és mûködtetése.
A projekt megvalósítása során az ország 18 megyéjében 35 iskolaszövetség jött létre, mintegy 550 iskola, óvoda bevonásával.
A közoktatás kistérségi mûködtetése témakörben az Oktatási
Minisztérium az MPKKI kutatási pályázatát is befogadta.
Az iskolaszövetségeket a következõk szerint írhatjuk le:
Az iskolaszövetségek hivatalosan bejegyzett, szakmai jellegû, civil szervezõdések. Az iskolaszövetséghez való csatlakozásról a nevelõtestületek döntenek, határozat elfogadásával.
A jelenlegi gyakorlat szerint egy-egy iskolaszövetséghez 15–25 intézmény tartozik. A csatlakozáshoz megkérik a fenntartó hozzájárulását.
A csatlakozó intézmények vezetõi fogadják el a szövetség alapító
dokumentumát, amelyben határoznak a szövetség vezetésérõl,
mûködési rendjérõl, szakmai programjáról és finanszírozásának
módjairól. Megválasztják a szövetség vezetõségét. Kiválasztják a
szervezõ, koordináló funkciót ellátó bázisiskolát. A bázisiskola
fenntartója az intézmény alapító okiratában rögzíti a bázisiskola
funkció ellátását.
Az iskolaszövetségek szakmai programja alapvetõen a pedagógiai szakmai szolgáltatás területeit öleli fel.
Meghatározó a szakmai információ biztosítása. A közoktatásban
a szakmai információ a vezetõi beosztások és a nevelési-oktatási
feladatok szerint különíthetõ el. Ezért az iskolaszövetségekben
szakmai munkaközösségeket szerveznek meg, amely munkaközösségek – mint például a vezetõi, vezetõ-helyettesi, tantárgyi,
nevelési – saját munkaprogramjuk szerint dolgoznak, megválasztott vezetõ irányításával, és a megyei pedagógiai szakmai
szolgáltatást ellátó szervezet szakembereinek segítõ közremûködésével. Programjuk az adott kistérség adott közösségeinek
igényeire épül.
Az iskolaszövetségi rendszerben kiépül az intézmények közötti
szakmai kapcsolat. A feladatokat egymás között felosztva valósítják meg. Beépül a rendszerbe az egymástól való tanulás.
Az iskolaszövetségek közremûködhetnek a szakos pedagógus
biztosítását elõsegítõ áttanítás szervezésében. Az egymáshoz
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közel lévõ iskolák kölcsönösen átengedik pedagógusaikat a tantárgy tanításának szakemberrel való ellátásához.
Tanulmányi versenyeket, tanulói bemutatókat szerveznek a tehetségek felismerése és gondozása érdekében.
Az iskolaszövetségek információkat gyûjtenek a terület közoktatásának helyzetérõl. Felmérést végeznek a szülõk, gondviselõk
körében a közoktatással kapcsolatos elvárásaikról, a közoktatás
fejlesztését érintõ véleményükrõl. Információval rendelkeznek az
intézmények fenntartóinak fejlesztési, átszervezési szándékairól.
Az iskolaszövetségeknek feladataik ellátásához biztos pénzügyi
forrásokkal is kell rendelkezniük. Milyen lehetõségek vannak a
pénzügyi alapok megteremtésére?
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· A szövetségek alapszabályzataikban meghatározzák tagjaik
hozzájárulásának mértékét és módját a közös programok, feladatok finanszírozásához. A leggyakoribb forma, hogy az intézmények a tanulólétszám arányában fizetnek be meghatározott
összeget a közös számlára.
· Jó szervezéssel jelentõs forrás lehet a költségvetési törvényben a pedagógiai szakmai szolgáltatások vásárlására biztosított összeg. (2005-ben tanulónként 720 Ft vehetõ igénybe ilyen
célra.)
· A szövetségeket a megyék többségében a megyei közoktatási
közalapítványok jelentõs összegekkel támogatják. A támogatás elnyerésére általában a pályázati formát alkalmazzák.
· A szövetségek mint bejegyzett civil szervezetek elõtt a pályázati lehetõségek széles skálája adott.
· Szövetségektõl függõen különbözõ mértékû bevételt jelent a
szponzori támogatás. Leggyakrabban tankönyvkiadók, taneszköz-forgalmazók támogatják a programokat.
· A többcélú kistérségi társulások megalakulásával a szövetségek forrásai jelentõsen bõvíthetõk. A társulások jelentõs pénzeszközökkel rendelkeznek feladataik ellátásához. A szövetség
által jól felépített és elõkészített program számíthat a támogatásra.
A „szabolcsi” iskolaszövetségi modell döntõen
· a kistérségben található közoktatási intézmények közötti szakmai együttmûködés kiépítésére és mûködtetésére,
· a pedagógiai-szakmai szolgáltatás kistérségi megszervezésére és mûködtetésére,
· a kistérség közoktatásának fejlesztését szolgáló javaslatok
megfogalmazására, kezdeményezésére,
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· a kistérségi tanács döntéshozó tevékenységének, döntései
végrehajtásának segítésére szolgál.
A kistérségi társulás
· kezdeményezheti
— az együttmûködést az oktatási-nevelési feladatok ellátásában,
— a települési önkormányzatok közötti feladatmegosztást az
intézményfenntartásban,
· javaslatot tehet arra, hogy
— mely települések tartsanak fenn intézményt, és
— az intézmény milyen feladatot lásson el (általános iskola
esetében 1–4. vagy 1–8. évfolyam), valamint
· szervezheti a kistérségben az oktatás-nevelés folyamatait.
Az iskolaszövetségekben létrejött a szakmai kompetencia a kistérség közoktatása helyzetének megítélésében. Erre építve képesek szakmailag helytálló javaslatok, vélemények megfogalmazására.
A tanács bevonhatja az iskolaszövetségeket a döntés-elõkészítésbe és a feladatok végrehajtásába. Van már példa az ilyen
típusú együttmûködésre:
·
·
·
·

a pedagógiai szakszolgálat továbbfejlesztésével,
taneszközbeszerzéssel,
az iskolabusz üzemeltetésének megszervezésével,
az intézményrendszer átszervezésével

kapcsolatban az iskolaszövetségek már kaptak felkérést a kistérségi tanácstól.
Az iskolaszövetségek létrehozásával stabil civil szervezõdések
jöttek létre, segítve a közoktatás demokratizálását. Létezésükkel
és tevékenységükkel igazolják, hogy a közoktatás szereplõi között van együttmûködési szándék, akarat.
Ezt a modellt hasznosíthatják a kistérségi tanácsok a többcélú kistérségi társulásokban a rendkívül összetett, többféle
érdekütközés kereszttüzében álló közoktatási feladataik ellátásához.
A közigazgatás átalakuló rendszerében, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai kiépülésének tömegesedésével, az együttmûködés tartalmi gazdagodásával és elmélyülésével az iskolaszövetségeket tovább kell fejleszteni ahhoz, hogy
meghatározó súllyal lehessenek jelen a közoktatásban.
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Mindenekelõtt fontos, hogy az iskolaszövetség úgy szervezze meg önmagát, hogy a kistérség egész közoktatását
képviselje.
Az iskolaszövetségek döntõen intézménytípusonként szervezõdtek: általános iskolákat vagy óvodákat képviselnek. A kistérségi
társulás ugyanakkor átfogja a kistérség közoktatásának minden
elemét. Ezért fontos, hogy az iskolaszövetség tevékenysége is terjedjen ki a kistérség területén mûködõ minden, a közoktatási
törvény 20., 21. és 22. §-ában meghatározott és a kistérségben jelenlévõ közoktatási intézményre.
Ez esetben már „közoktatási” szövetségnek kell neveznünk az
iskolaszövetséget (2. sz. melléklet).
Az iskolaszövetség közoktatási szövetséggé való kibõvítésére a
következõ módozatok kínálkoznak:
Az iskolaszövetség teljes jogú tagként felvesz a szervezetébe
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·
·
·
·
·

óvodákat,
középiskolákat,
kollégiumokat,
alapfokú mûvészetoktatási,
pedagógiai szak- és szakmai szolgáltató intézményeket.

Az intézmények vagy szervezeteik társult tagként is csatlakozhatnak az iskolaszövetséghez. Ez esetben a társult tag jogait és
kötelességeit szabályozni kell. A társult tagság jelenthet bizonyos tevékenységekben, szakmai feladatokban való részvételt. A
lehetõségek széles skáláját kínálja az intézmények nevelõ-oktató
munkájának egymásra épülése, a szakmai információ megszerzésének igénye, a közoktatás egész rendszerének fejlesztésében,
átalakításában való közös érdekeltség, a szakmai és személyes
érdekek érvényesítése.
Fontos szem elõtt tartani a szétaprózottság elkerülését. Az erõk
koncentrálása az érdekek hatékonyabb érvényesítését teszi lehetõvé. A már meglévõ, vagy újonnan szervezõdõ szövetségek közötti
viszony rendezése nem kerülhetõ meg. Sürgetõ feladat a kapcsolattartás, együttmûködés szabályainak megalkotása. Meggondolandó egy koordináló feladatot ellátó „elnökség, testület vagy
tanács” létrehozása.
Az így kibõvített, megerõsített közoktatási szövetség képes lehet
a kistérség közoktatásának teljes vertikumát érdemben képviselni. Átlátja a kistérség közoktatásának egészét, teljes körû szakemberállománnyal rendelkezik, képes átfogó és részleteiben is
helytálló szakmai véleményt alkotni, javaslatokat megfogalmaz-
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ni. Szakmai vonalon tehát segítõje, méltó társa lehet a döntéshozóknak és a döntések végrehajtóinak, fontos résztvevõje lehet a
kistérségi ügyeket befolyásoló szereplõk közösségének.
A közoktatási szövetségek önszervezõdõ közösségek.
Joguk van tehát arra, hogy a kistérség más önszervezõdõ
közösségeivel együtt képviselõik ott legyenek a kistérségi
bizottságokban.
A bizottsági jogokkal élve hatékony befolyást lehet gyakorolni a
kistérségi tanácsra és munkaszervezetére.
A társulási tanács pénzügyi bizottságot köteles létrehozni. A
források elosztásában e bizottságnak meghatározó szerepe van.
Ezért fontos, hogy a közoktatási szövetségnek legyen képviselõje a bizottságban.
A kistérségben a közoktatás meghatározó közszolgáltatás. Azzá
teszi társadalmi jelentõsége, presztízse, a polgárok személyes
érintettsége, az ágazat költségvonzata. Indokolt, hogy a közoktatás ügyeit önálló közoktatási bizottság segítse. A bizottság elnöke tagja lehet a kistérségi tanácsnak, ahol tényleges szavazatával, érvelésével, kapcsolatai révén közvetlen befolyása lehet
a döntéshozatalra és a végrehajtásra. Bizottsági tagként lehetõsége van a tanács pedagógus végzettségû és „közoktatásbarát”
tagjait a közoktatás érdekeit szolgáló döntések mellé állítani.
A kistérségben minden területre kihat a terület fejlesztésében
meghozott döntés. A közoktatás területi és szerkezeti struktúrájának kereteit, a források felhasználását a területfejlesztésben
határozzák meg. Ezért a közoktatási szövetségek képviselõinek
jelenléte a területfejlesztési bizottságban elengedhetetlen.
A közoktatási szövetségek a fenti meghatározó pozíciókat abban
az esetben szerezhetik meg, ha jól szervezettek, elismert képviselõik vannak, képesek egységesen fellépni, és szakmai munkájukkal elismerést vívnak ki. Ha átfogó ismereteik vannak a kistérség
közoktatásáról. Ismerik annak erõsségeit és gyenge pontjait. Ehhez szükséges, hogy folyamatosan tájékozódjanak a kistérség
közoktatásának helyzetérõl. Kezdeményezzenek, legyenek megalapozott, objektív javaslataik, elgondolásaik a továbbfejlesztésre, legyenek képesek érdekeik érvényesítésére.
A fentiekhez korszerû szakmai ismeretekre, módszerekre, nemzetközi kitekintésre van szükség. Ebben biztos szakmai hátteret
jelenthetnek a pedagógiai intézetek. Az intézetek speciális feladatokban jártas szakemberei a konkrét feladat megoldásában
külsõ tanácsadóként vehetnek részt. Szaktanácsadóik hatéko-
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nyan segíthetik a szakmai közösségek munkáját. Szakmai fejlõdésüket szolgálja, ha a szakmai közösségek (a vezetõi közösség
is) állandó szaktanácsadót kérnek fel maguk mellé.
A kistérségekben a közszolgáltatások jelentõs része csupán a
kistérség egy kisebb területén, a mikrotérségekben (4-6, a feladatra egymással társulni akaró település) szervezhetõ meg.
A közoktatásban ilyen
·
·
·
·

az óvodai nevelés,
az általános iskolai nevelés és oktatás,
az alapfokú mûvészetoktatás,
a pedagógiai szakszolgálatból
— a nevelési tanácsadás,
— a logopédiai ellátás és
— a gyógytestnevelés,
· a pedagógiai-szakmai szolgáltatások közül a pedagógusok továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, valamint
· a tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat.
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A mikrotérségekben lehet megoldani az áttanítást. Az iskola
mûködésének alapvetõ feltétele a szakemberek megléte. Kisebb
intézmények ezt csak egymással együttmûködve, áttanítással
képesek megoldani.
Ugyancsak megoldás lehet egyes nagy értékû taneszközök beszerzésére a mikrotérség. A közoktatásban több olyan drága
taneszközre van szükség, amelyeket – különösen az évfolyamonként egy osztállyal mûködõ iskolákban – tanévenként 5-6 órában
használnak. A gazdaságosság is megköveteli a kihasználtság fokozását.
Az intézményvezetõk mindennapi feladatainak megoldásában is
a közel lévõk tudnak egymásnak hatékony segítséget nyújtani.
A mikrotérségben a legfontosabbnak
· a pedagógiai programok összehangolásának lehetõségét, valamint
· a pedagógiai szakszolgálat hiánytalan megszervezését tekinthetjük.
Hiszen amennyiben több iskola csak alsó tagozattal mûködik, a
programok szerves egymásra épülését biztosítani kell. A szakszolgálat pedagógiai szerepe pedig egyre fontosabb. Ugyanakkor a
rendszer kiépítettsége és szakember-ellátottsága meglehetõsen
hézagos. Mindezek kezelésére a mikrotérség látszik alkalmasnak.
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Nem kerülhetõ meg a kérdés: országosan milyen mértékben
épült ki az iskolaszövetségek rendszere?
Jelenleg a fent vázolt célkitûzésekkel és tartalommal, a bíróság által bejegyzett formában mintegy ötven iskolaszövetség
és tizenöt-húsz óvodaszövetség mûködik az országban.
Kedvezõ, hogy iskolaszövetségbõl legalább kettõ a megyék döntõ
többségében megtalálható. Ugyanakkor 168 többcélú kistérségi
társulás jön létre az országban. Sürgetõ feladat tehát az iskolaszövetségek multiplikálása. A cél az, hogy minden többcélú
kistérségi társuláshoz kapcsolódjon iskolaszövetség, közoktatási
szövetség.
A multiplikálás módjai a következõk lehetnek:
· A megyei pedagógiai intézetek a létezõ, bíróság által bejegyzett
iskolaszövetségekkel áttekintik a lefedettséget, és azt összevetik a megszervezett vagy megszervezésre kerülõ többcélú kistérségi társulásokkal.
· Ezt követõen az indokoltság figyelembevételével kezdeményezik további közoktatási szövetségek megszervezését.
· A pedagógiai intézetek és a már mûködõ iskolaszövetségek vezetése elvi és gyakorlati segítséget adnak a szervezéshez.
A közoktatási szövetségek kialakításánál nem meghatározó követelmény, hogy a többcélú kistérségi társulásokkal földrajzilag
teljesen megegyezõ területen mûködjenek. A különbözõ közszolgáltatások területén való együttmûködésben az önkormányzatok
saját döntéseik alapján vesznek részt. Ezért e vonatkozásban
nincs hézagmentes lefedettség.
A többcélú kistérségi társulás és a közoktatási szövetségek kapcsolatát a 3. sz. melléklet mutatja be.

3.3 Loránd Ferenc elsõdlegesen pedagógiai tartalmú
programja
Loránd Ferenc a kistérségi közoktatás-fejlesztési stratégia elsõdleges célját a következõk szerint határozza meg: „A településtípusok és településméretek mentén megjelenõ hátrányok
megszüntetése, de legalábbis számottevõ mérséklése.”
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Amint gondolatmenetében összegzi: a nem genetikai típusú hátrányok
· a szociális rétegzõdés és
· a településtípusok centrumtól a periféria felé húzódó lejtõjének
mentén jelennek meg.
Ebbõl adódnak a feladatok:
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· Meg kell fogalmazni azokat a tennivalókat, amelyek hatására
megszûnik, vagy legalább mérséklõdik a tanulmányi eredménynek a társadalmi helyzettõl való meghatározottsága.
· Az általános iskola és a középfokú iskolák határán meglévõ
szûrõ mérséklésére minél több kistérségben a meglévõ középfokú iskolák bázisán legalább egy egységes iskola jöjjön létre,
amely általános iskolákkal létrehozott társulás formájában
virtuális, vagy – és ez volna a legprogresszívebb – szervezeti integrációval 12-13 évfolyamos iskolává alakulna át.
· Szükség van olyan tantervekre, tanítási programokra, amelyek a tanköteles koron belül a 12–13 évfolyam nevelési-oktatási folyamatának organikus egybeépülését teszi lehetõvé, és
ebben a keretben lehessen biztosítani a tartalmi eltérésekre és
a különbözõ képzettségi szintekre tekintettel lévõ kilépési végpontokat.
A közoktatás-finanszírozásban meghatározó az óvodai, iskolai tanulócsoport létszáma. A közoktatás-fejlesztési stratégiának ehhez
alkalmazkodva kell meghatároznia a szakmai fejlesztési feladatokat, az intézményhálózatot, az intézményfenntartás módját. „Mindenekelõtt világosan ki kell mondani, hogy a közoktatás-fejlesztési stratégia az egyes gyerek képzési-nevelési igényébõl, illetve
az oktatásukhoz, nevelésükhöz, szocializálásukhoz optimálisnak tartott feltételekbõl indul ki, nem pedig az egyes települések
– egyébként méltányolható – identitási törekvéseibõl. Ezért arra kell
válaszokat megfogalmazni, hogy milyen pedagógiai problémákat
vet fel, ha a létszámkorlátok miatt két vagy több iskola diákjai nem
a lakóhelyükön járnak iskolába, illetve milyen feltételek biztosítása
esetén ellensúlyozhatók ezek a hátrányok, illetve használhatók ki a
nagyobb létszámból adódó vitathatatlan pedagógiai (és nem csak
gazdasági!) elõnyök.”
Loránd Ferenc javaslatai a kistérség közoktatás-fejlesztési
stratégiájának alapelveire:
· A kistérségi közoktatás-fejlesztés elsõsorban pedagógiai kérdés. Nem rendelhetõ alá valamiféle takarékossági, pénzügyi
törekvésnek vagy a települések presztízsérdekének. Ugyanakkor számol a gyermeklétszám csökkenésébõl adódó fajlagos
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fenntartási költségek növekedésével, az intézményfenntartó
önkormányzatok ebbõl eredõ pénzügyi nehézségeivel.
· A kistérség közoktatás-fejlesztési tennivalóit a meglévõ társulások, együttmûködések tiszteletben tartásával, tapasztalataik hasznosításával dolgozza ki.
· A kistérség közoktatás-fejlesztési programját elsõsorban innovációs folyamatként kezeli, ezért elengedhetetlennek tartja abban a pedagógusok, közoktatási szakemberek alkotó
közremûködését.
· Az intézményfenntartás és -mûködtetés rendszerében szükséges változtatásokról korrekt elõzetes egyeztetést folytat a nevelõtestületekkel, melyek alapján kialakítható az érdekek kistérségi szintû kezelése.
Javaslatai a kistérségi közoktatás-fejlesztés fõbb tartalmi
irányaira:
· Az óvodai és az általános iskolai alsó tagozat a kistelepüléseken is helyben marad. Ennek érdekében ki kell dolgozni és
meg kell teremteni azt a minimális személyi, tárgyi és szakmai
feltételrendszert, amely ezt lehetõvé teszi.
· Amennyiben az alsó tagozaton összevont osztály, osztályok
mûködnek, erre fel kell készíteni a pedagógusokat, és ki kell
dolgozni a sajátos tantervi programokat.
· Amennyiben a tanulók utaztatására is sor kerül, megfelelõ
szervezéssel, az utazáshoz megfelelõ szakember biztosításával
ki kell építeni azt a rendszert, amely szociálisan és pedagógiailag is garanciát jelent a biztonságra és a nevelési követelmények teljesítésére.
· A felsõ tagozatos tanulók több településrõl egy intézménybe
történõ összevonása esetén a megfelelõ tanulásszervezési formák, a tanulók eltérõ képességeinek, motiváltságának, céljainak megfelelõ oktatási tartalmak, felzárkóztató és tehetséggondozó formák kialakítása.
· Általános iskola középfokú oktatási intézmény tagintézményeként való mûködése, fenntartói, igazgatási, pénzügyi,
pedagógiai feltételeinek kidolgozása.
· A kistérségre vonatkozó tudás, a kistérség értékeinek megjelenítése a nevelésben, oktatásban. Ennek elhelyezése az európai értékek rendszerében.
· A kistérségi közoktatás és közmûvelõdés eszközrendszerének,
a kistérség szellemi kapacitásának hasznosítása a nevelésben, oktatásban.
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A „bokoriskola”-társulás
A „bokoriskola”-társulás középiskolák és a körzetükben lévõ általános iskolák szerzõdéses együttmûködési formája a tanulási
esélykülönbségek mérséklése, illetve a minden tanulóra kiterjedõ tehetségfejlesztés érdekében. Alapvetõen kisvárosi középiskolák és a körzetükben lévõ városi és kistelepülési általános iskolák számára ajánlott, mivelhogy a kistelepüléseken élõ
gyerekek tanulási-továbbtanulási esélyei sokszorosan kedvezõtlenebbek a városi, különösen a nagyvárosi gyerekekénél.
A társult iskolák alapvetõ dokumentumaikat, elsõsorban a pedagógiai programjukat összehangolják.
A „bokoriskola”-társulás olyan iskolák közötti társulás, amelynek középpontjában van egy középiskola, vagy középfokú intézmények társulása. A középfokú intézmény vagy intézmények
rendelkezzenek gimnáziumi, szakközép-iskolai és szakiskolai kínálattal (egységes iskola), a 6., a 8. és a 10. évfolyamon különbözõ elágazásokkal.
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Az általános iskolák szervezeti önállóságuk megtartása mellett
szerzõdésben rögzített társulásba lépnek egymással és a központi középfokú intézménnyel. Az általános iskola tanulói ezzel jogot
nyernek arra, hogy tanköteles korban (a 12–13. évfolyam végéig is
az intézményegyüttesben folytathassák tanulmányaikat, felvételi
nélkül, a képességeiknek és céljaiknak megfelelõ, vagy ennek megfelelõen módosított oktatási formában, iskolaváltoztatás nélkül.
A középfokon történõ továbbtanulás megválasztásában a tanuló
szándéka alapján, általános iskolai és leendõ középiskolai, szakiskolai tanárai a szülõ bevonásával együttesen határoznak.
Melyek a „bokoriskola”-társulás elõnyei?
· Lehetõvé válik a társult iskolák közös szellemi kapacitásának hasznosítása, ezzel a széleskörûen differenciált tanulásszervezés.
· Lehetõség adódik speciális szakemberek alkalmazására.
· A társult iskolák szintjén hatékony szakmai munkaközösségek mûködhetnek.
· A pénzügyi források koncentrálásával és tervszerû felhasználásával a tárgyi, dologi feltételrendszer, a tanórán kívüli tevékenység, a tanulók jutalmazásának lehetõségei jelentõsen gazdagodhatnak.
· A rendszer automatikus továbbhaladást biztosít a tanulók
számára.
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4. A közoktatási feladatok ellátása a kistérségekben
A közoktatás vonatkozásában is a többcélú kistérségi társulás
lényege, hogy a kistérség egészére tervezze, szervezze, mérje és
értékelje a feladatellátást.
A 2004. évi CVII. törvényben biztosított jogosítványoknak megfelelõen a többcélú kistérségi társulás
· részt vehet
— a kistérség területének összehangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, megvalósításában) és
— a településfejlesztés összehangolásában,
· vállalhatja
— kistérségi szolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint
— intézmények fenntartását,
· gondoskodhat többek között a területfejlesztés, az oktatás és
nevelés biztosításához kapcsolódó és térségi együttmûködést
igénylõ egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról.
A 2004. évi CVII. törvény meghatározza, hogy a többcélú kistérségi társulás mely feladatkörbe tartozó közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodhat. A többcélú
kistérségi társulások erre tekintettel a társulási megállapodásban
határozzák meg a társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és hatásköröket. Döntésükben meghatározó, hogy a törvényi szabályozás szerint az oktatás és nevelés, a
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás és a területfejlesztés feladatkörbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásának vállalása esetén a központi költségvetés ösztönzõ, vissza nem térítendõ
támogatást biztosít.
A közoktatási törvény elõírja a kistérségi intézkedési terv
elkészítését a közoktatási ágazatban. Az intézkedési terv
tartalmazza a helyzetelemzést, a szervezési, fejlesztési célokat, az intézkedési terv megvalósítását szolgáló eszközés kapcsolatrendszert.
A kistérségek közoktatását a jogszabályi keretek között, a gyakorlatban mûködõ modulok, tudományos programok hasznosításával, a települési önkormányzatok, a kistérségi tanácsok és
szerveik (a bizottságok, a munkaszervezet), a szakmai szervezetek (közoktatási szövetségek) együttmûködésével és közremûködésével lehet megszervezni és mûködtetni.
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Az önkormányzatok többcélú kistérségi társulása létrejöttével a
települési önkormányzatok igen széles feladat- és hatáskörének jelentõs része átkerülhet a kistérségi szervezethez. Új
helyzet állt elõ tehát az önkormányzatiság, a közigazgatás, a közoktatás-igazgatás és -szervezés vonatkozásában. A rendszer
meghatározó eleme lett az önkormányzatok többcélú kistérségi társulása.
Az önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a közoktatási
törvény határozza meg. A gyakorlatban az önkormányzatok ellátnak számukra nem kötelezõen elõírt – vagyis önként vállalt – közoktatási feladatokat is. A feladatellátási kötelezettség nem jelent
intézményfenntartási kötelezettséget.
Az önkormányzatok közoktatási feladataikat elláthatják
· intézményfenntartással,
· intézményfenntartó társulásban,
· megállapodás alapján más fenntartó (például önkormányzat,
kistérségi tanács, alapítvány) által alapított és fenntartott intézményben.
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A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak
létrejöttét követõen az önkormányzatok közoktatási feladatellátást szolgáló intézményeinek fenntartására ajánlott modellt a 4.
számú melléklet, a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás középtávú közoktatási céljait és feladatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. Támogatási rendszer
Az eddigi gyakorlat szerint évenként kormányrendelet szabályozza a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások normatív mûködési támogatását. A rendelet tartalmazza azokat a feladatköröket, amelyekben a konkrét feladatés hatáskörök ellátását támogatják. A feladatkörök a 2004. évi
CVII. törvényben meghatározottaknál bõvebbek is lehetnek.
A közoktatási feladatkörön belül 2005-ben a következõ, a társulás hatáskörében megvalósuló, konkrét feladat- és hatáskörök ellátásának támogatását vállalta fel a kormány:
· Az óvodák és általános iskolák hatékonyabb mûködésének
szervezése, a nevelés-oktatás színvonalának javítása.
· A pedagógiai szakszolgálatból vállalja a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztõ felkészítés, a
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nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés közül legalább kettõ ellátásának megszervezését.
A támogatás feltétele
· Kistérségi intézkedési terv elkészítése. Az intézkedési terv
tartalmazza a tervezett projektet.
· A közoktatási törvényben meghatározott csoport-, osztálylétszámhatárok meghatározott százalékának megléte. A létszámhatárok teljesíthetõk társulások vagy intézményi társulások létesítésével.
A társulás iskolabuszt is igénybe vehet. Ez esetben a támogatás
iskolabusz-szolgáltatás vásárlására is felhasználható.
Pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a támogatás az ellátásban részesülõk utáni esetszám és az ellátásban részesülõk
száma alapján vehetõ igénybe.
A társulás intézményfenntartóként vagy szervezõtevékenységével biztosítja a vállalt feladatok teljesítését. A társulás
· átvállalhatja az intézmények fenntartását,
· szervezõtevékenységével egyes fenntartói feladatokat (például
iskolabusz üzemeltetése, pedagógusok alkalmazása),
· az intézmények szakmai színvonalának és hatékonyságának
javítását szolgáló intézkedéseket kezdeményezhet.
2005-ben a társulások a közoktatási feladatok ellátására a társulás nagyságától, a vállalt feladatoktól függõen több tízmilliós
összegû (általában 20 millió forinttól 200 millió forintig terjedõ)
támogatásban részesültek. A programok megvalósítása folyamatban van.

6. Zárszó
A közigazgatás, benne a közoktatás-igazgatás átalakítása új helyzet elé állítja az intézmények fenntartóit, az intézmények vezetõit
és a beosztott pedagógusokat. A programok, szabályzatok készítésének, módosításának dömpingje után, alapvetõen a gyermeklétszám csökkenése miatt a rendszer területi és strukturális átrendezése elõtt állunk.
A kistérségi szint belépésével új területek jelennek meg a közoktatásban. Az eddigi intézkedések döntõen bõvítést, fejlesztést
jelentettek. Ilyen a pedagógiai szakszolgálat kiterjesztése, feltétel-
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rendszerének javítása. A közeljövõben azonban nem kerülhetõ
meg az iskolahálózat módosítása. E témában jelentõs érdeksérelmekre, ütközésekre lehet számítani. Ugyanakkor a folyamat
felhasználható a rendszer minõségi mutatóinak javítására is.
Nem lenne szerencsés, ha mindez a szakma képviselõi véleményének figyelembevétele nélkül történne meg. Ebben a nehéznek
ígérkezõ folyamatban lehet eszközként alkalmazni a „borsodi” és
„szabolcsi” modellt, a tudomány képviselõinek ajánlásait.

Mellékletek
1. sz. melléklet

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS STRUKTÚRÁJA
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Döntéshozó szerv
Társulási tanács
Elnök, elnökhelyettes, elnökség
Tagjai:
· Polgármesterek
· Bizottságok elnökei – a helyi szabályozás függvényében
Döntés-elõkészítés, végrehajtás szervezése
Bizottságok – a pénzügyi bizottság kivételével a helyi szabályozás
szerint
Elnök
Tagjai:
· A tanács tagjai
· Gazdasági szervek képviselõi
· Önszervezõdõ közösségek képviselõi
Döntés-elõkészítés, feladat-végrehajtás
Önkormányzati hivatal vagy
Munkaszervezet
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2. sz. melléklet

A KÖZOKTATÁSI SZÖVETSÉG STRUKTÚRÁJA
Közoktatási szövetség
Elnökség
Tagjai: Az intézményi szövetségek képviselõi
Tevékenysége:
· Kezdeményezések, javaslatok, vélemények kialakítása a kistérség közoktatását érintõ ügyekben.
· Közremûködés a kistérségi közoktatásfejlesztési koncepció
kimunkálásában.
Ezeket a bizottságokba delegált képviselõi útján törekszik
érvényesíteni.
· Több intézménytípusra kiterjedõ szakmai programok szervezése.
· A közoktatási mikrotérségek kialakításának kezdeményezése.
· Az intézményi szövetségek munkájának koordinálása.
Az intézményi szövetségek:
· Óvodai
· Általános iskolai
· Megfelelõ intézményszám esetén:
· Szakiskolai, középiskolai, diákotthoni, kollégiumi
· Alapfokú mûvészetoktatási
· Gyógypedagógiai
· Pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltató intézményi
Vezetõség: irányítás, szervezés
Tevékenysége:
· Közremûködés az intézménytípus szerinti kistérségi szakmai koncepció kimunkálásában.
· Szakmai közösségek (például vezetõi, nevelési, oktatási, gazdálkodási, ügyviteli) megszervezése, mûködtetése.
· Szakmai információ szolgáltatása (például továbbképzések,
bemutató foglalkozások, szakmai napok, konferenciák, tanfolyamok szervezése).
· Gyermekek, tanulók bemutató programjainak, versenyeinek szervezése.
· Intézmények közötti szakmai együttmûködés szervezése (például programok összehangolása, áttanítás, helyettesítés, taneszközbeszerzés és -használat).
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· Intézménylátogatások szervezése.
· Az intézménytípus szerinti mikrotérség kialakítása, szakmai
munkájának szervezése.

3. sz. melléklet
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4. sz. melléklet
A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ
INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSÁRA AJÁNLOTT MODELL

3. Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás intézményei

2. A pedagógiai szakszolgálat intézményei

Továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás
Konduktív pedagógiai ellátás
Gyógytestnevelés
Pedagógiai értékelés
Szaktanácsadás
Pedagógiai tájékoztatás
Igazgatási ped. szolgáltatás
Pedagógus-továbbképzés, képzés
Tanulmányi és tehetséggondozó
verseny
Tanulói tájékoztató, tanácsadó
szolgálat

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

Mikrotérség

+

Kistérségi
társulás

+
+

Kistérség

Óvoda
Általános Iskola
1–4. évfolyam
5–8. évfolyam
Szakiskola
Középiskola
Alapfokú mûvészetoktatási intézmény
Gyógyped., konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
Diákotthon és kollégium
Gyógyped. tanácsadás, korai fejlesztés
és gondozás
Fejlesztõ felkészítés
Tanulási képességet vizsgáló szakértõi
és rehabilitációs tevékenység
Nevelési tanácsadás
Logopédiai ellátás

Intézmény
-fenntartó
társulás

1. Nevelõ, nevelõ és
oktató intézmények

Intézmény

Település

Települési
Kistérségi
önkormányzat tanács

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
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5. melléklet
A közoktatási feladatellátás középtávú céljai, feladatai
a szatmári többcélú, kistérségi társulás programjában
(2005–2010)
A kistérségi társulás az együttmûködés keretei között a települések önállóságát nem sértve a közoktatás területén az alábbi célkitûzéseket kívánja megvalósítani:
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· Önkéntességen alapuló, a gyermekek és a település érdekeit
szolgáló, kiépíthetõ közoktatási együttmûködések kialakítása.
· Olyan iskolastruktúra kialakítása, amely hatékony, költségtakarékos, eredményes, minõségileg mérhetõ, együttmûködõ.
· A közoktatási szolgáltatások színvonala a gazdaságossági szempontok érvényesítésével, lényeges többletráfordítások nélkül javuljon.
· Minden tanuló számára váljanak elérhetõvé a minõségi szolgáltatások.
· A kisiskolák, kistelepülések leszakadásának megállítása, az
indokolatlan társadalmi és területi egyenlõtlenségek mérséklése.
· Minden gyermeknek, tanulónak lehetõvé tenni, hogy igénybe
tudja venni azokat a közoktatási szolgáltatásokat, amelyek személyiségfejlõdéséhez, tehetségének kibontakoztatásához szükségesek.
· Lehetõvé kell tenni, hogy valamennyi óvoda, iskola hozzáférjen a legfrissebb pedagógiai információkhoz, igénybe tudja
venni a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
· Ki kell építeni az intézmények között a gyors információs csatornákat, rendszeressé és folyamatossá kell tenni a kommunikációt, össze kell hangolni a nevelési oktatási programokat.
· Kapjanak nagyobb lehetõséget a települések oktatási-nevelési
intézményei, önkormányzatai a pályázati források megszerzésére.
· Oldja a város és vonzáskörzete között felhalmozott feszültséget, érdekellentétet, és hatékonyan tudja szolgálni a város és
vonzáskörzete minõségi fejlõdését.
· Átláthatóvá, követhetõvé, ellenõrizhetõbbé kell tenni a tanügyigazgatást, naprakész információkhoz kell juttatni az önkormányzatokat az intézmények munkájáról.
· Össze kell hangolni az intézményi fejlesztéseket, koordinálni
és az igényekhez igazítani a beruházásokat.
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Ha a vezető nem jogász...
Polgári jogi és gazdasági jogi alapismeretek

dr. Bánki Miklós

Polgári és gazdasági joggal kapcsolatos alapismeretei gyakorlatilag minden embernek vannak. Célunk az, hogy leglényegesebb,
legfontosabb területeire felhívjuk a figyelmet, segítsük a szabályai
között történő eligazodást. A többi jogághoz való viszonyuk, helyzetük érzékeltetése szempontjából hasznos, ha legalább nagy
vonalakban felvillantjuk néhány közismert jogág jellemzőit és
ismert vonásait is.
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1. Áttekintés
Életünk különböző szakaszaiban, mindennapjaink során számtalanszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor valamilyen cselekedetünk vagy éppen annak hiánya, esetleg valamilyen más ok
(például rokoni kapcsolat) miatt bizonyos jogok megilletnek, vagy
kötelezettségek terhelhetnek bennünket. Ezek természetesen
többféle jellegűek. Lehet egy illemszabály betartása, lehet egy
általánosan elfogadott erkölcsi szabály szerint való viselkedés.
Lehetnek azonban ezek a helyzetek jogi természetűek is. Anélkül,
hogy ezeknek a helyzeteknek — jogviszonyoknak — a mélyebb
részleteit boncolgatnánk, annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy itt írott, jogi szabályozásról van szó, és azok állami
kényszereszközökkel általában ki is kényszeríthetők.
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Ezek a jogviszonyok sokfélék, és különböző jogágak foglalkoznak
szabályozásukkal. Vannak olyan jogszabályok, melyek egész életünkben, vagy annak jelentős szakaszán végigkísérnek, vagy nap
mint nap találkozunk velük. Az ezekkel való kapcsolatunk lényegében szükségszerű. Vannak azonban olyan szabályok is, melyekről vannak ugyan ismereteink, de személyünket érintően
soha (például büntetőjog) vagy csak igen ritkán (például szabálysértési jog — tilosban történő parkolás) kerülünk kapcsolatba.

2
1.1 A családi jog
Egy kisbaba érkezése nemcsak nagy családi öröm, de olyan
esemény is, melynek az egész életre kiható jogi következményei
vannak. A szülőknek gondoskodniuk kell a gyerekről, esetleg az
élet egy későbbi szakaszában a gyereknek a szülőről, és ez
nemcsak alapvetően erkölcsi, de jogi kötelezettség is. Megemlíthetjük a házasság intézményét is, mely életünk ugyancsak jelentős szakaszát érinti, és számos jogi vonatkozása (pl. a gyermek
neveltetésének, taníttatásának kötelezettsége, a közösen szerzett
vagyon) van.

1.2 Alkotmányjog, közigazgatási jog
Más természetű jogviszonyok azok, melyek nem a családhoz,
hanem ahhoz az országhoz fűzik az embert, amelynek polgára.
Így például a születés nemcsak a család életében fontos, de együtt
jár azzal is, hogy az újszülött egyben állampolgár is lesz, melyből
fakadóan élete során különböző következmények adódnak, (például ha eléri a nagykorúságot, választójoga lesz, behívhatják
katonának).
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1.3 Polgári jog
Hogy a születésnél maradjunk, — de most a vagyoni vonatkozások szempontjából — az újszülött potenciális örökös. A vagyoni
vonatkozású jogviszonyok azok, amelyekkel egyébként legtöbbször találkozunk életünk során, kezdve a napi bevásárlástól az
életünk menetét befolyásoló nagy, anyagi kihatású döntésekig.

1.4 Társadalombiztosítási jog
Hogy továbbra se szakadjunk el a születéstől, életünk e nagy
eseménye (illetőleg az azt megelőző hónapok) nemcsak családi
viszonyokat teremt, nemcsak állampolgárrá tesz bennünket, és
nemcsak azt biztosítja, hogy jogosultak legyünk az öröklésre, de
az édesanyáknak módot ad arra is, hogy például gyermekgondozási segélyt vehessenek igénybe. Életünk későbbi szakaszában
pedig — más egyéb feltételek megléte esetén — nyugdíjunkat
élvezhetjük.

1.5 Munkajog
Ha el is szakadunk a születéstől, ezt csak azért tesszük, hogy
végre a munkával foglalkozhassunk. Az ezzel kapcsolatos jogviszonyokkal is életünk jelentős szakaszában kapcsolatban állunk,
vonatkozzon az akár a munkafeltételekre, a munkabérre, vagy
egyéb járandóságokra.
E sokféle jogviszony közül — melyeknek felsorolása természetesen nem teljes, bár a legfontosabbak köztük vannak —
részletesebben a polgári és gazdasági jog által szabályozott viszonyokra térünk ki. Ezt megelőzően azonban röviden szólnunk kell
az eljárási jogokról is.

2. Az eljárási jogok
A jogtudomány rendkívül sokféle csoportosítást ismer és használ.
Ezek közül az egyik a jogszabályoknak az úgynevezett anyagi jogi
és eljárási jogi szabályokra való felosztása. Amit erről tudnunk
érdemes: az anyagi jogszabályok mondják meg, hogy milyen
jogaink és kötelezettségeink vannak, az eljárási jogok pedig a
hogyanra adnak választ. Ilyenek például a polgári perrendtartás,
a büntető eljárás, az államigazgatási eljárás vagy az adóigazgatási
eljárás. Ezek a szabályok igen részletesek és aprólékosak, ezért
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csak szemléltetés céljából utalunk néhány fő szabályozási területükre.
• Meghatározzák, hogy milyen ügyben melyik hatóság jár el.
(Hatásköri és illetékességi szabályok.) Egy debreceni öröklési
perben például elsősorban debreceni bíróság jár el.
• Meghatározzák, hogy adott ügyben ki jogosult a hatóság előtti
eljárásra. (Például: kiskorú ügyében a szülők/gondviselők.)
• Különböző határidőket állapít meg. (A fellebbezés határideje
általában 15 nap.)
• Szabályozzák, hogyan lehet igazolni valamilyen mulasztást —
például, ha valaki az idézésre nem tudott elmenni.
Az eljárási rendelkezések be nem tartásának gyakran lehetnek hátrányos következményei. Könnyíti a helyzetet viszont az,
hogy a hatósági iratok rendszerint feltüntetik azokat a legfontosabb eljárási tudnivalókat (például mennyi a fellebbezési idő),
melyek feltétlenül szükségesek az ügy viteléhez. Ezért rendkívül
fontos a hivatalos iratok gondos áttanulmányozása, az esetleg feleslegesnek tűnő figyelmeztetések, tudnivalók elolvasása és átgondolása.
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Gyakorlati tanács: gyakran kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy
adott ügyben többféle iratot kell csatolnunk, de az adott határidőig esetleg még nem áll minden a rendelkezésünkre. Ne habozzunk, inkább adjuk be iratainkat hiányosan, mint sehogy. A
hiányt ugyanis utóbb pótolni lehet, ha viszont az ügyben a
szükséges lépést — mégha átmenetileg hiányosan is — elmulasztottuk, az esetleg már helyre nem hozható következményekkel jár.

3. A polgári jog
A jogtudomány régóta vitatott kérdése, hogy a klasszikus, nagy
jogágak mellett — mint a polgári jog — létezik-e különállóan, jól
elkülöníthetően gazdasági jog, mint jogág. Jelen esetben sem
célunk, sem feladatunk e vita eldöntése. Kétségtelen azonban,
hogy számos olyan jogterület van, mely — hasonlóan a polgári
joghoz — gazdasági, vagyoni viszonyokat szabályoz, ezért ezek
legfontosabbjait a gazdasági jog keretén belül említjük meg.
A polgári jog szabályait — ha nem is kizárólagosan — a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) tartalmazza. E törvény hatalmas joganyagot ölel fel, a jogi
egyetemen négy félév anyaga, részletes ismertetése reménytelen
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vállalkozás. Néhány fontosabb rendelkezésének bemutatása
azonban módot nyújt a polgári jogi alapismeretek megszerzésére.
3.1 Jogképesség és cselekvőképesség
Sokszor összekevert, pontatlanul használt fogalmak. A fő szabály: aki cselekvőképes, az jogképes is. A jogképesség viszont
nem jelent feltétlenül cselekvőképességet.
Jogképesség az embert, illetőleg különböző szerveket, szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat (jogi személyeket) illet meg. A
jogképesség azt jelenti, hogy jogai és kötelezettségei lehetnek
mind az embernek, mind a jogi személyeknek. Ez tehát azt jelenti,
hogy egy újszülöttnek is lehetnek jogai vagy kötelezettségei például egy rászállott örökségből adódóan. (Örökölt egy autót, ez a
jogosultság; kötelező biztosítási díjat kell fizetnie, ez a kötelezettség.) Más kérdés természetesen, hogy az újszülött az őt illető
jogokat, illetőleg kötelezettségeket gyakorolni, illetve teljesíteni
nem képes.
Itt lép be a cselekvőképesség intézménye, mely lényegében azt
jelenti, hogy a cselekvőképes személy maga intézi ügyeit, a jogképes, de nem cselekvőképes személy érdekében pedig gondnoka
jár el.
A cselekvőképesség a nagykorúságtól (18. év) illeti meg az
embert, a jogi személy esetében a képviselője jár el.

3.2 Tulajdonjog
Ha azt mondjuk, hogy valaki egy háznak, teleknek, gyümölcsfának, autónak, könyvnek a tulajdonosa, nagyjából mindenki tudja, miről van szó. A tulajdonost azonban számos jogosultság illeti és kötelezettségek is terhelik. Ezeket érdemes
számba vennünk. A tulajdonos a tulajdonát birtokolhatja, használhatja és rendelkezhet vele.
A birtoklás joga
Mindenekelőtt a tulajdonos van birtokon belül. Ez azt jelenti,
hogy nemcsak jogilag, de fizikailag is rendelkezik vele. Előfordulhat az is, hogy a tulajdonos nem birtokolja a dolgot (például
bérbeadta a nyaralóját vagy ellopták a kerékpárját, és azt jelenleg
a tolvaj birtokolja).
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A használat joga
A tulajdonos a tulajdonában lévő dolgot használhatja, ha van,
a haszna őt illeti meg. (Például: a gyümölcsfa termése, a kiadott
nyaralójáért járó bérleti díj). Ezt a jogát azonban a tulajdonos nem
gyakorolhatja korlátlanul, mivel másokat szükségtelenül nem
zavarhat, vagy nem akadályozhat jogaik gyakorlásában. Például
adott területen csak meghatározott magasságú ház építhető, a
terület birtoklása nem jogosít arra, hogy elvegyük a szomszéd
kilátását. Az ilyen esetekre vonatkozó konkrét szabályokat nem
feltétlenül a Ptk. szabályozza, példánk esetében az Országos
Építésügyi Szabályzat az irányadó.
A rendelkezés joga
A tulajdonos tulajdonával sokféle módon rendelkezhet. Például
egy szülő megengedheti, hogy fia és annak barátai csónakján vízi
túrára menjenek (a csónakot birtokolják és használják). Ugyanez
a szülő megengedi a gyerekeknek, hogy sátrat verjenek föl nyaralója kertjében, és leszedjék a gyümölcsöt a barackfáról. (A
gyerekek használják a kertet, és szedik a gyümölcsfa hasznát.)
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A tulajdonos megteheti azt is, hogy tulajdonát megterhelje (például kölcsön fejében zálogba adja), és joga van tulajdonát másra
átruházni (ingyenesen és ellenérték fejében is).
A tulajdonjog megszerzése
A tulajdonjog megszerzése többféle módon lehetséges, a napi
gyakorlatban azonban az átruházás a legfontosabb. Az átruházás
maga is sokrétű kategória. Lehetséges ingyenesen, ilyen az ajándékozás vagy az öröklés. Az ellenérték fejében történő átruházás
alapesete az adás-vétel, de lehetséges a csere is. A tulajdonszerzéssel kapcsolatban van néhány olyan momentum is, melyre —
különösen nagyobb értékű tárgyak vagy ingatlan vásárlása esetében — gondolnunk kell.
Az alapeset az, hogy tulajdonjogot csak a tulajdonostól lehet
megszerezni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy lopott autót
vásárol, nem csodálkozhat azon — akkor sem, ha nem tudott
arról, hogy a kocsi lopott, tehát jóhiszeműen járt el —, hogy az
autó tulajdonosa sikerrel igényelheti vissza — adott esetben
bíróság előtt is — tulajdonát. Ráadásul a jóhiszeműen kifizetett
vételárat nem az autóját visszaszerző tulajdonostól, hanem csak
a tolvajtól követelheti vissza.
Természetesen a jog gondol arra, hogy sok esetben nincs lehetőség arra (illetve rendkívül nehézkes lenne), hogy minden egyes
vásárlásnál a vevő győződjön meg arról, hogy az eladó tulajdonos.
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Ezért, ha valaki kereskedelmi forgalomban vásárol, akkor is
tulajdonossá válik, ha az eladó nem volt az.
A nagyértékű tárgyak (gépkocsi, számítógép) vagy ingatlan vásárlása esetén különös körültekintéssel kell eljárni. A gépkocsi vétele
esetén az átíráskor a rendőrségen mód van meggyőződni arról,
hogy ki az átírás előtti tulajdonos. Ingatlanvásárlás esetén hasonló lehetőség az ingatlannyilvántartás megtekintése, mely nemcsak a tulajdonos személyéről ad tájékoztatást, de tartalmazza az
ingatlanra vonatkozó esetleges terheket (például jelzálog) is.
A közös tulajdon
Nem ritka eset, hogy ugyanannak a vagyontárgynak nem egy,
hanem több tulajdonosa van, ebben az esetben beszélünk közös
tulajdonról. A tulajdonosnak a dologhoz való jogát a tulajdoni
részarány határozza meg, illetve a terheket is (egy lakóház fenntartási, állagmegóvási költségei például) hasonló módon viseli. A
saját részével mindenki maga rendelkezik, de egyhangú döntés
szükséges esetleges rendkívüli kiadásokhoz, vagy átruházáshoz,
esetleges megterheléshez.

3.3 Megbízás és vállalkozás
Bár a beszélt nyelv mást sugall — „megbíztam, hogy fesse ki a
tantermeket” — a két kifejezés két különböző jogi kategóriát
takar.
A tantermek kifestése esetén, a szobafestő részéről vállalkozásról
van szó, ami azt jelenti, hogy a vállalkozó köteles eredményt
felmutatni. A megrendelés nagyjából arra szorítkozik, hogy mit
fessen ki, milyen színűre, mikorra legyen kész, és mindezért
mennyit fizet a megrendelő.
Megbízás esetén arról van szó, hogy a megbízott egy adott ügy
vitelét vállalja el, eredményre azonban nem, csak gondos eljárásra vállal felelősséget. (Egy büntetőügyben eljáró védőügyvéd nem
vállalhatja azt, hogy a védencét a bíróság fel fogja menteni,
csupán arra vállalhat kötelezettséget, hogy az ügyben gondosan,
körültekintően, az adott lehetőségeket kihasználva jár el. Az
eredményt azonban nem tudja garantálni.)
3.4 A szerződések joga
A szerződések joga — pontos nevén a kötelmi jog — a polgári
jognak a „leglátványosabb” ága. Míg a tulajdonjog statikus természetű, a szerződések előkészítése, megkötése és teljesítése
eleve aktivitást feltételez. A szerződések joga klasszikusan az a
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jogterület, ahol a szerződő felek akaratuknak megfelelően szabadon dönthetnek a szerződések tartalmáról. A Ptk. nem sok kötelező (kogens) szabályt tartalmaz, de azok fontossága így még
nyilvánvalóbb. A kötelezettségek különbözőek lehetnek:
• írásban kell megkötni az ingatlanok adásvételére, cseréjére,
ajándékozására vonatkozó szerz ő déseket, és az ingatlannyilvántartásba is be kell jegyezni
• a tartási szerződést ugyancsak írásban kell megkötni, és emellett hatósági jóváhagyás is szükséges
• az öröklési jog körében nagyon szigorú formai szabályokhoz
kötött például az írásbeli magánvégrendelet
Itt az írásbeliségen belül is különbség van aszerint, hogy az
egész saját kézírással íródott, vagy csak az aláírás származik
a végrendelkezőtől. Ez utóbbi esetben két tanúnak kell igazolnia az aláírás valódiságát, míg az előző esetben erre nincs
szükség.
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Ezek a példák — mint jeleztük — a kivételek, a szabályok döntő
többsége azonban valóban nem kötelező (diszpozitív). Nem tanácsoljuk azonban senkinek, hogy anélkül kössön szerződéseket,
hogy e nem kötelező szabályokra gondolt volna. A szerződéseket
ugyanis olyan általános hivatkozással célszerű zárni, amely
előírja, hogy a szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk.
szabályait kell alkalmazni.
A szerződési feltételek szabad kialakításának nem a jog, sokkal
inkább a gazdasági erőfölény szab gátat. Gondoljunk például egy
biztosítási szerződésre. Itt messze nem arról van szó, hogy a
biztosító és a biztosított a dolgot részletesen megbeszélve megállapodik a kölcsönösen előnyös feltételekben. Sokkal inkább arról,
hogy a biztosított vagy elfogadja a lényegében előre elkészített
szerződéstervezetet, és ezáltal létrejön a szerződés, vagy nem
fogadja el. A biztosítást kötő biztosítási alkalmazottaknak mégcsak módja sincs a biztosítási feltételek módosítására.
3.5 A szerződések
A szerződések jelentőségüknél fogva és tartalmukban is igen
sokfélék lehetnek. Ami a jelentőségét illeti, egy kiló alma vagy egy
tábla csokoládé vásárlásakor nem feltétlenül jut el a tudatunkig,
hogy itt most szerződéskötésről van szó. Egy cipő vásárlásakor
azonban már gondolunk arra, hogy eltegyük a számlát egy esetleges reklamáció esetére. (Ez a szavatossági jogok körébe tartozik,
amelyről később még teszünk említést.)
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Ahogy nő a szerződési érték, úgy nő a szüksége annak, hogy
megkötésekor a szerződési feltételek megállapításánál minél körültekintőbben járjunk el.
Az emberek többségében eredendően él a bizalom — ami természetesen jó dolog, és egy-egy szerződés megkötésekor sokan nem
gondolnak azokra a következményekre, amelyek egy nem körültekintően megkötött szerződésből adódnak. Egyébként nem rendkívüli jelentőségű dologról van szó, sokkal inkább ezek higgadt
és módszeres átgondolásáról.
Vegyük példának ismét azt az esetet, hogy a nyári szünetben ki
akarjuk festetni az iskolát. Az ehhez szükséges szerződés jelentősége nagyjából közepesnek minősíthető: egy doboz kréta vásárlásával nem hasonlítható össze, de messze nem éri el mondjuk egy
tornaterem megépítéséhez szükséges szerződés értékét.
• Az első lépés természetesen az, hogy eldöntsük: akarunk-e
festetni.
• Nagyobb jelentőségű szerződések elkészítésénél megfontolandó
jogi szakértő igénybevétele. (Vannak esetek, amikor ez nem is
nélkülözhető, például a társasági szerződés elkészítéséhez ügyvéd ellenjegyzése szükséges.)
• Igenlő döntés esetén jön talán a legnehezebb kérdés: kivel
festessünk?
— Szerencsés eset, ha általunk ismert szakemberhez tudunk
fordulni.
— Ismerőseink körében is végezhetünk „közvéleménykutatást”.
— Tanulmányozzuk a hirdetéseket.
— Magunk adunk fel hirdetést.
• Ha kiválasztottunk néhány jelöltet — (mindig törekedjünk több
jelöltre), kérjünk tőlük írásbeli ajánlatot. Az ajánlat áltatában
nem kerül pénzbe, és egyik felet sem kötelezi semmire.
• Az ajánlatok alapján válasszuk ki azt a két jelöltet, akiket a
legalkalmasabbnak tartunk, és folytassunk velük üzleti tárgyalást. Ha lehet, ezt megelőzően szerezzünk valamilyen referenciát. (Ha egy másik is kolában már végeztek
tanteremfestést, ott tudunk érdeklődni végzett munkájukról).
• A megbeszélések során tisztázni kell a szerződés tartalmát:
— az elvégzendő munkát (hány tanterem, milyen színű legyen
a festés, egyéb igények),
— a munka elvégzésének határidejét, késedelem esetére esetleg kötbér kikötését,
— a munkáért fizetendő díjat, a még felmerülő egyéb kérdéseket.
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• A megbeszélés alapján a szerződő partner kiválasztása, a
szerződés írásban történő megkötése.
• Hasznos az elvállalt munka figyelemmel kísérése, az esetleges
menet közbeni reklamációk közlése.
• A díj kifizetésére csak akkor kerüljön sor, ha az elvégzett
munkát ellenőriztük, és rendben találtuk. Amennyiben kifogásaink vannak, az azzal arányban álló összeget tartsuk vissza.

Önkontroll!
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❏

információszerzés a lehetséges szerződő partnerekről

❏

ajánlatkérés

❏

üzleti megbeszélés a kiválasztott jelentkezőkkel, a feltételek részletes megbeszélése

❏

a szerződő partner kiválasztása

❏

a szerződés megkötése a megbeszélt feltételek szerint

❏

a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése

❏

a munka átvétele előtt annak ellenőrzése

❏

a reklamációk közlése

❏

a munkáért járó díj kifizetése
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3.6 Biztosítékok
Az előzőekben említést tettünk arról, hogy késedelmes teljesítés
esetére kötbér köthető ki.
A kötbér egyike a szerződést garantáló biztosítékoknak. A
biztosítékok különfélék. Van olyan, amely a szerződés komolyságát hivatott biztosítani, a másik az időben történő teljesítésre
ösztönöz, a harmadik a fizetőképességet biztosítja. Ezek közül
megemlítjük a legfontosabbakat.
A foglaló
A szerződési szándék komolyságát biztosítja. Foglaló a szerződés
megkötésekor adható, és e minőségének félreérthetetlenül ki kell
tűnni. Szabályai elég szigorúak, ugyanis ha a szerződés annak a
félnek a hibájából nem jön létre, aki adta a foglalót, az azt
elveszti, ha pedig annak hibájából, aki kapta, akkor a kétszeres
összeget (a kapott összeget és még egyszer annyit) kell visszaadnia.
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A foglalót nem szabad összekeverni az előleggel. Ennek a szabályai korántsem olyan szigorúak, mivel ezt a szerződés meghiúsulása esetén vissza kell adni annak, aki adta, de más fizetési
kötelezettség nincs, tényleges anyagi veszteség — ellentétben a
foglalóval — egyik felet sem éri.
Kötbér
A kötbér a szerződés időben történő és megfelelő minőségű
teljesítésére ösztönöz.
A kötbér akkor jár — összegét a szerződésben írásban kell
meghatározni, ha a szerződés teljesítése nem időben történt, vagy
annak minősége nem volt megfelelő. Fontos szabály, hogy a
kötbér megfizetése csak akkor mentesíti a további munkától a
kötelezettet, ha azt kifejezetten arra az esetre kötötték ki, ha a
vállalt munkát nem teljesíti. Ha a munkát késedelmesen vagy
nem megfelelő minőségben teljesítették, a kötbér kifizetése mellett
a munkát teljesíteni kell.
A kezesség
Az OTP-vel kötött szerződések révén szinte midenki ismeri. A
hitelező helyzetét erősíti, mivel az adós fizetőképtelensége esetén
mástól is követelheti tartozását. Kezességvállalás esetén — mely
csak írásban lehetséges — feltétlenül tisztában kell lennünk
azzal, hogy milyen kezességet vállalunk. Kétféle kezesség van
ugyanis, és ennek következményei lényegesen eltérők.
Sortartó kezesség
Ebben az esetben a hitelező csak akkor fordulhat a kezeshez, ha
az adóstól a tartozást nem tudta behajtani, azaz be kell tartania
a sorrendet: előbb az adós, és csak aztán — teljes vagy részbeni
fizetőképtelenség esetén — a kezes.
Készfizető kezesség
Ebben az esetben a kezes helyzete sokkal kedvezőtlenebb. Mint
az elnevezése is utal rá, a hitelező választásától függ, hogy az
adóstól vagy a kezestől követeli-e a tartozást. Választásának
semmiféle indokát nem köteles adni.
A kezes természetesen mindkét esetben követelheti az adóstól a
helyette kifizetett összeget, de ha az adósnak fizetési gondjai
vannak, nyilván a kezes helyzete is nehéz.
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3.7 A szavatosság
Gyakran előfordul, hogy a szerződést nem megfelelően — hibásan
— teljesítik, ilyenkor a jogosult többféle lehetőség közül választhat:
•
•
•
•

kijavítás
az ellenérték megfelelő csökkentése
kicserélés
a szerződéstől való elállás, ha a szerződés már nem áll érdekében

E jogok érvényesítésénél különösen ügyelni kell a határidőkre.
Ez a teljesítéstől számított hat hónap, de ha a hiba csak később
ismerhető fel, akkor a tartós használatra rendelt dolgok esetében
három év (egy sícipőt áprilisban vásárolnak, de legközelebb csak
decemberben lehet síelni). Ezután a szavatossági jogok elvesznek.

3.8 A jótállás
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A jótállás (garancia) gyakran használt, jól ismert szerződési
biztosíték. A szavatosságtól tartalmában nem különbözik. A különbség abban van, hogy jótállás esetében a jótálló köteles azt
bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (a
televízió azért romlott el, mert véletlenül hozzáütöttek valamit).
Szavatosság érvényesítése esetében viszont a kárt szenvedettnek kell bizonyítania — és ez sokkal kedvezőtlenebb pozíció —
azt, hogy a hiba oka már a teljesítés előtt megvolt (a szobafestő
nem tett elég enyvet a festékbe, ezért pereg a festés a falról).

4. A gazdasági jog
Ha azt mondjuk, hogy a polgári jog igen sokrétű, sokszínű vagyoni
viszonyokat szabályoz, akkor nehezen találhatunk jelzőt arra a
körre, amit a gazdasági jog ölel át, és amelynek így pontosan
megállapítható határai nincsenek is. Ebből következően itt nincs
mód ismertetésre, csupán egy tájékoztató jellegű információ-csokorra, mely a „Mit hol keressünk?” kérdésre nyújt orientáló
választ.
A szabályozási területek széles spektrumát illusztrálandó, néhány olyan szabályozási területet említünk — a sorrend esetleges,
melyek mind besorolhatók a gazdasági jogba:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

versenyjog
a tisztességtelen piaci magatartás tilalma
a különböző pénzügyi alapok szabályozása
az állami vállalatokra vonatkozó szabályok
a külföldiek magyarországi befektetéseire vonatkozó rendelkezések
a koncesszió
a kárpótlási törvények
az agrárpiaci rendtartás
a társasági jog
az adótörvények (ezek közül csak néhány példát: személyi
jövedelemadó, általános forgalmi adó, helyi adó, fogyasztási
adó, gépjárműadó, társasági adó)

E rendkívül széles szabályozási körből a közoktatás felelős vezetőit jónéhány valószínűleg eleve nem érdekli. Az adótörvények
némelyike, a társasági jogra, esetleg a külföldiek magyarországi
befektetéseire vonatkozó rendelkezések azonban igényt tarthatnak az érdeklődésre. Ezért külön jegyzékben foglaljuk össze
azokat a törvényeket, melyek a vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazzák. E törvényben megtalálhatók mindazok a rendelkezések, melyek a különféle adók alapjaira, mértékére, az adóalapra, a mentességekre, a különféle határidőkre és az adózásban
különösen fontos eljárási szabályokra vonatkoznak csakúgy,
mint például a társasági jogi rendelkezések, melyek a különböző
társaságok (betéti, korlátolt felelősségű, részvénytársaság) megalakulási és működési feltételeit szabályozzák. E jogszabályok
alkalmazása nem annyira része a mindennapi életvitelünknek,
mint a polgári jog számos rendelkezése, ezért e területeken
szükség esetén feltétlenül gyakorlott jogász szakember közreműködésének igénybevételét javasoljuk.

Fontosabb jogszabályok jegyzéke
1959.IV.tv.
1988.VI.tv.
1988.XXIV.tv.
199O.LXXXVII.tv.
199O.C.tv.
1991.XC.tv.
1991.LXXVIII.tv.
1991.LXXXII.tv.
1991.LXXXVI.tv.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
A gazdasági társaságokról
A külföldiek magyarországi befektetéseiről
Az árak megállapításáról
A helyi adókról
A magánszemélyek jövedelemadójáról
A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről
A gépjárműadóról
A társasági adóról
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1992.LXXIV.tv.
1952.III.tv.
1981.I.tv.

199O.XCI.tv.
199O.XCIII.tv.

Az általános forgalmi adóról
A polgári perrendtartásról
Az államigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1957. évi IV. tv. módosításáról és egységes
szövegéről
Az adózás rendjéről
Az illetékekről
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Hogyan kössünk megbízási
szerződést?

dr. Seereiner Imre

Az önállóan gazdálkodó iskola igazgatója gyakran kerül olyan
helyzetbe, amikor arról kell döntenie, hogy az intézmény működtetésével kapcsolatban felmerülő egyes munkafeladatokat kivel
és milyen jogviszony keretében végeztesse el. Új kolléga kinevezésére a közalkalmazotti törvény rendelkezései az irányadóak, egy
tanterem felújítására kisiparossal köthet vállalkozói szerződést,
de lehetősége van arra is, hogy meghatározott egyéb tevékenység
kifejtésére valakinek megbízást adjon. Az adott feladathoz illő,
célszerű forma kiválasztása a döntéshozó joga és egyben felelőssége.
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1. A megbízás fogalma, a megbízási szerződés
jellege
Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott
ügyet ellátni. A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni (Ptk. 474. paragrafus (1)-(2)
bekezdés). A megbízási szerződés meghatározott tevékenység
kifejtésére irányul, és e tekintetben „középúton van” a vállalkozási szerződés és a munkaszerződés között.
A vállalkozási és a megbízási szerződés között a meghatározó
különbség abban áll, hogy amíg a vállalkozó valamely eredmény
szolgáltatására vállalkozik (valaminek a megjavítására, átalakítására), addig a megbízott csupán gondos eljárásra köteles, de
nem feltétlenül felel azért, ha eljárása nem vezet eredményre.
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A munkaszerződés és a megbízási szerződés között nehezebb
egyértelmű különbséget tenni, mivel igen sok hasonlóság van a
két szerződéstípus között. A munkaviszonynak a munkavégzésre létesített egyéb jogviszonyoktól (például megbízás) történő
elhatárolása szempontjából legfontosabb a munkavégzésre vonatkozóan a munkáltatót megillető teljes és feltétlen utasítási
jog, amely kiterjed a munkavégzés minden részletére (helyére,
idejére). Segíti a különbségtételt a munkavégzés rendszeres voltának, a munkavégzés munkaszervezetben történő elvégzésének,
valamint a munkaeszközök tulajdoni jellegének megítélése is.
A megbízott irányában fennálló utasítási jog kevésbé erőteljes,
a munkavégzés helye és időpontja sem szigorúan meghatározott,
(például egy szakvélemény elkészítésére adott megbízás esetében
e tényezőknek a megbízó szempontjából nincs jelentősége).
Ha a munkavégzésre létesített jogviszonyban az elvégzendő munkák természete olyan, hogy azt a munkaviszony és
a megbízási jogviszony keretében is lehet teljesíteni, a
felek szerződéskötési akaratának döntő jelentősége van a
közöttük létrejött jogviszony minősítése szempontjából.
1.1 A megbízás alkalmazásának esetei
A munkaviszony és a megbízási jogviszony „természetének” részletesebb bemutatása azért volt indokolt, mivel az iskolákban
jellemzőnek mondható, hogy egy vagy több oktató alkalmazása
megbízás alapján történik. Amennyiben például egyes speciális
tantárgyakat az intézményben csak kevesen tanulnak, vagy valamely művészeti jellegű, illetve sportági foglalkozásra csak szűkkörű igény (lehetőség) van, az oktatás-képzés megbízási szerződés
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keretében foglalkoztatott tanerővel is biztosítható. Ez esetben —
a felek szerződéskötési akaratának megfelelően — a közalkalmazotti jogviszony létesítése helyett polgári jogi jogviszony (megbízás) jön létre az iskola és a magánszemély között.
Az iskolák életében gyakran előállhat olyan helyzet is, amikor —
a szakirányú ismeret hiánya miatt vagy egyéb okokból — valamilyen szakvélemény, tanulmány (elemzés) kidolgozására az
intézményben dolgozók körén kívüli más személyt szükséges
megbízni. A számításba jöhető esetek rendkívül széles skálán
mozognak: például az iskolában működő diáksportkör (-egyesület), vagy iskolaszövetkezet pénzügyi-számviteli helyzetének áttekintésére, a hátrányos helyzetű tanulók szociális körülményeinek
felmérésére egyaránt köthető megbízási szerződés magánszemélyekkel vagy egyes szervezetekkel, de elképzelhető az is, hogy egy
alapítványi iskola speciális tantervének kidolgozásában „külső”
pedagógus kollégák működjenek közre — megbízás alapján.
A megbízás körében önállósult szerződésfajta az ügyvédi megbízás, amelynek igénybevételére esetenként ugyancsak szükség
lehet az iskola életében. Ez esetben a szerződést az intézmény
igazgatója az ügyvédi iroda vezetőjével köti meg. A megbízáskor
különösen a következőkre kell figyelemmel lennie:
• meg kell állapodni az ügyvédi munkadíjban
• tényvázlatot kell felvenni a közölt tényállásról
• írásbeli meghatalmazást kell aláírni a képviseletre
Miután ügyvédet mindenki szabadon választhat, az iroda vezetője
a képviselet ellátására az ügyfél (iskola) által megnevezett ügyvédet köteles kijelölni, s csak ilyen kívánság hiányában jelölheti ki
saját elhatározása szerint az eljáró ügyvédet.

1.2 Megbízás — meghatalmazás
A megbízást célszerű összevetni a meghatalmazással egyrészt
azért, mert gyakorta van szükség az utóbbi önálló alkalmazására,
másrészt pedig e két jogviszony sokszor együttesen jelentkezik,
s ebből félreértések adódhatnak. A kettő valójában élesen szétválasztható:
• A megbízási jogviszony tárgya mindenfajta ügy ellátása lehet,
a meghatalmazás azonban csak képviseletre jogosít. (A megbízás tehát szélesebb körű, mint a meghatalmazás.)
• A megbízás a megbízó és a megbízott belső viszonya (amelynek
alapján a megbízott eljár), a meghatalmazás viszont kifelé
irányul, (a hatóságokat, a gazdasági partnereket tájékoztatja a
meghatalmazott képviseleti jogáról).
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• Az előzőekből az következik, hogy a megbízott köteles és
jogosult eljárni, a meghatalmazott azonban csak jogosult, de
nem köteles.
• A megbízás két fél szerződése (az abban foglalt kölcsönös
kötelezettségek szerint), a meghatalmazás egyoldalú jognyilatkozat, mely nem kötelezi a meghatalmazottakat, ezért elfogadó
nyilatkozatára nincs is szükség.
Példa:
Az ügyfél (az iskola) az ügyvédet megbízza perének vitelével, és
ügyvédi meghatalmazást ad neki, amely őt a perben a bíróságok
előtti eljárásra (képviseletre) feljogosítja.

2. A megbízási szerződés tartalma
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A magyar jogrendszerben a megbízásra vonatkozó alapvető szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
474-483. paragrafusai tartalmazzák. Eszerint a megbízás visszterhes és ingyenes ügylet egyaránt lehet, jellemző azonban a
díjfizetési kötelezettség. A megbízás kiterjedhet mindenféle ügyre, s nem csupán a képviseletet igénylő ügyek ellátására („megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet
ellátni"). Végül a megbízáson alapuló szerződés a vállalkozási és
a munkaszerződés mellett önállóan (azoktól elhatárolva), külön
szerződéstípusként jelenik meg. Tartalmát a felek jogai és kötelezettségei alkotják.

2.1 A megbízott jogállása
A megbízott fő kötelessége a rábízott ügy ellátása. A megbízás
tárgya minden — a magyar jog által nem tilalmazott — ügy
ellátása lehet.
A megbízást a megbízó utasítása szerint és érdekeinek megfelelően kell teljesíteni. Ha a megbízott célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást kap, köteles a megbízót figyelmeztetni. (Ha a
megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításához, az ebből eredő
károk már őt terhelik.) Az utasításoktól a megbízott önhatalmúlag
csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke kétségkívül, feltétlenül megköveteli, és a megbízó értesítésére már nincs mód.
A megbízott általában személyesen köteles eljárni: ha jogtalanul veszi igénybe más személy közreműködését, felel az így
keletkezett károkért. Más személy igénybevétele is lehet azonban jogszerű, különösen
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• ha ehhez a megbízó hozzájárult (esetleg ő maga jelölte ki a
harmadik személyt),
• ha az a megbízás jellegével együtt jár, vagy jogszabály rendelkezik így (az ügyvéd helyettesítheti magát más ügyvéddel),
• ha ez a megbízónak károsodástól való megóvása érdekében
szükséges.
A megbízott mellékkötelezettségei közé tartozik az értesítési
kötelezettség. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és
az ügy állásáról kívánságára bármikor, szükség esetén pedig ilyen
kívánság nélkül értesíteni. Különösen akkor,
• ha más személy igénybevétele vált szükségessé,
• ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását
teszik szükségessé,
• ha halaszthatatlan esetben („szükséghelyzetben”) az utasításoktól már el is tért,
• ha a megbízást teljesítette.
2.2 A megbízó jogállása
A megbízó jogállása lényegében „kiolvasható” a megbízott
kötelmeiből. Ha például a megbízott kötelességei közé tartozik a
megbízó utasításainak betartása, az egyben a megbízó utasítás
adási jogának elismerését is jelenti. Szintén ugyanez a helyzet a
megbízott értesítési kötelezettsége estében: a megbízó nézőpontjából e kötelem jogosultságként jelenik meg.
A Ptk. értelmében a megbízó a szerződés megszűnésekor díj
fizetésére köteles, kivéve, ha az ügy természetéből, illetve a
felek közötti viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott
az ügy ellátását ingyenesen vállalta.
A megbízási díj a szerződés megszűnésekor esedékes, nincsen
azonban jogszabályi akadálya annak, hogy a felek ettől eltérően állapodjanak meg. Például: az iskola a megbízás keretében
foglalkoztatott oktatónak havonta, rendszeresen kifizeti a teljesített órákért járó díjat.
Mivel a megbízott — a vállalkozótól eltérően — nem eredményszolgáltatásra, hanem csupán gondos eljárásra köteles, ebből
az következik, hogy a megbízási díjat akkor is követelheti, ha az
eljárása nem vezetett eredményre. A megbízó azonban csökkentheti a díjat, illetőleg megtagadhatja a díjfizetést,
• ha bizonyítja, hogy az eredmény elmaradásáért részben vagy
egészben a megbízott a felelős.
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• Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnik meg, a
megbízottat a díjnak csak tevékenységével arányos része illeti
meg.
Minthogy a megbízott — a válallkozóval ellentétben — a megbízó
számlájára jár el, az ügy ellátásával felmerülő költségek a
megbízót terhelik. A megbízó — külön kikötés hiányában — nem
köteles a költségeket előlegezni, a megbízott azonban a szerződés
megszűnésekor követelheti a megbízás teljesítésével összefüggésben indokoltan felmerült költségei megtérítését.
A díj és a költségek erejéig a megbízottat törvényes zálogjog illeti
meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízási
jogviszonnyal összefüggésben kerültek a birtokába.
A megbízás megszűnésekor a megbízott köteles elszámolni és a
megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítésével
összefüggésben hozzájutott, a megbízó pedig köteles a megbízottat a megbízás alapján másokkal szemben vállalt kötelezettségei
alól mentesíteni.
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3. A megbízás megszűnése
A megbízás megszűnésének tipikus módja, úgynevezett alapesete a megbízási szerződésben foglaltak teljesítése. Például a
szerződésben meghatározott időtartam lejártáig az oktatói tevékenység kifejtése, a szerződésben vállalt tanulmány (szakvélemény) elkészítése és átadása, perbeli képviselet esetén a peres
ügy lezárása.
A megbízás megszűnésének azonban vannak sajátos esetei is,
melyek a következők:
•
•
•
•

felmondás
halál, (a jogi személy megszűnése)
a cselekvőképesség elvesztése
a megbízás tárgytalanná válása

3.1 A felmondás
A megbízás bizalmi jogviszony, ezért azt bármelyik fél bármikor
indoklás nélkül felmondhatja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
ne kelljen a szerződő feleket megvédeni az ebből eredő károsodástól. Ezt a következő szabályok szolgálják:
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• A megbízó bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, de a díjnak a már kifejtett tevékenységgel arányos részét
meg kell fizetnie.
• A megbízott csak a megbízó súlyos szerződésszegése esetén
élhet az azonnali hatályú felmondással. Más esetben a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a megbízó az ügy elintézéséről gondoskodni tudjon, az ne maradjon
váratlanul gazdátlanul. A megbízott köteles a halaszthatatlan
intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg a megbízó az ügy
intézéséről gondoskodni nem képes.
• A felmondás jogát a felek általában nem korlátozhatják és
nem zárhatják ki. Csupán a folyamatos megbízási jogviszonynál — e körbe tartozik például egy oktató megbízás
alapján való rendszeres foglalkoztatása is — köthető ki a
szerződésben a felmondási jog korlátozása. Megállapodhatnak például abban, hogy felmondásra csak súlyos szerződésszegés esetén, meghatározott felmondási idővel nyílik
lehetőség.
3.2 Egyéb megszűnési okok
A Polgári Törvénykönyv — tekintettel a megbízás személyes,
bizalmi jellegére — bármelyik fél halálát (illetőleg ha valamelyik
fél jogi személy, annak jogutód nélküli megszűnését) a megbízás
megszűnését eredményező körülménynek tekinti.
A megbízást megszünteti a megbízó cselekvőképtelenné vagy
korlátozottan cselekvőképessé válása, továbbá a megbízott
cselekvőképességének elvesztése. A megbízás ekkor — a halálesethez hasonlóan — akkor szűnik meg, amikor a megszűnést
eredményező okról hitelt érdemlően tudomást szerzett az érdekelt
fél.
A megbízási jogviszony megszűnésének sajátos esete végül a
megbízás tárgytalanná válása, amely a megbízási jogviszony
további folytatását feleslegessé teszi (például mert egy adott
oktatási feladat helyett az iskola a jövőben mást kíván ellátni).
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4. Iratminták
4.1 Meghatalmazás
Meghatalmazás
A ............... Iskola igazgatója (cím: ................ utca ...... házszám) meghatalmazza .................... (sz.ig.száma: ............, anyja neve:
....................., lakik ..................),hogy az iskola számára a
...................... (nevű) Alapítvány által a tanulók nyári táborozásához
felajánlott sporteszközöket az intézmény számára átvegye.
Budapest, 199... ..................... hó ..... nap
.......................
meghatalmazó
P.H.
Előttünk, mint tanúk előtt:

E
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...........................
(Név, sz.ig.szám)

8

...........................
(név, sz.ig.szám).

4.2 Megbízási szerződés

Iktató szám: ......./1994.
Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről ..............(továbbiakban: megbízó), másrészről
...............személyi igazolvány számú ............ utca .......szám alatti lakos (továbbiakban: megbízott) között az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

A megbízó megbízza a megbízottat az alábbi feladatok elvégzésével:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
A szerződéshez engedély nem szükséges. / A szerződéshez szükséges engedélyt a főfoglalkozású munkahely megadta.(*)
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3.

A megbízott a feladatát ....................... utasítás szerint köteles
teljesíteni. A megbízott kötelezi magát, hogy a szerződésben vállalt
feladatát pontosan és lekiismeretesen teljesíti.

4.a/ A megbízási szerződés 199. .......... hó .... napjától 199. .......... hó
.... napjáig érvényes.
4.b/ A megbízási szerződés közös megegyezéssel a szerződés lejárta
előtt is felbontható, illetve meghosszabbítható. A szerződő felek
bármelyike a megbízást annak lejárta előtt csak ...... heti/havi(*)
felmondással szüntetheti meg.
5.

A megbízásban rögzített feladatot a megbízott havi ...... órában
..........Ft/hó, összesen ......... órában és ..... Ft díjazásért látja el.

6.a/ A megbízási díj kifizetésére a szerződésben foglalt feladat teljesítésének alapján kerül sor, a munka elvégzése után. Az igazolás
kiadására a megbízó részéről .............. jogosult.
6.b/ A díjazást terhelő jövedelemadó előleget a megbízó levonja. Ha a
megbízás — társadalombiztosítási jogszabályi rendelkezések értelmében — rendszeres és személyes munkavégzésnek minősül,
társadalombiztosítási és járulékfizetési kötelezettség alá esik.
7.

Megbízott kijelenti, hogy a főálláson kívüli munkaidejére vonatkozó jogviszony létesítését a főfoglalkozású munkáltatójának bejelentette, arra elutasító észrevételt nem kapott, továbbá, hogy az
e szerződésből származó jövedelmét a főfoglalkozású munkáltatójánál bejelenti, és az 5. pont szerinti díjazást hatályos letiltás
terheli/nem terheli.(*)

8.

A fenti megbízásból eredően a megbízott a megbízóval szemben
szerzői jogigényt nem érvényesíthet.

9.

A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Polgári
Törvénykönyv előírásai vonatkoznak.
A megbízási díj átutalásánál a postai utalvány adóigazolásul szolgál.
(*) = a nem kívánt rész törlendő!

Budapest, 1994. ..........hó ... nap

.....................
megbízott
............................................
főfoglalkozású munkahely

.......................
megbízó
P.H.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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4.2
10

*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Fogyasztóvédelem a gyermekés diákétkeztetésben
Deákné Kiss Terézia
A XX. század végén, amikor életünket számtalan környezeti
veszélyforrás fenyegeti, nem feledkezhetünk el arról sem, mi lesz
az a „mindennapi”, ami az asztalunkra kerül. Különösen fontos
ez a gyermekeknél, akiket óvodás és iskolás koruk nagy részében
az intézmény nevel a helyes és egészséges táplálkozásra. Az
élelmezési üzemek, üzemi konyhák elterjedése következtében a
gyermekek napi táplálékuk nagyobb részét — mintegy 60%-át —
az óvodákban, iskolákban fogyasztják. Közel 1,5 millióra tehető
azoknak a száma, akik iskolai ellátásban részesülnek.
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A gyermekkori sajátosságok, amelyek az életkori energia- és
tápanyagigényből, a szellemi és a fizikai megterhelésből adódnak,
kiemelt figyelmet követelnek az étkeztetés megszervezésében. A
gyermekek helyes étkeztetése egyben nevelési feladat is: lerakja
a későbbi, felnőttkori kulturált táplálkozás alapjait. A gyermekélelmezés felelősségteljes tevékenység, mert ellátottjai a legfiatalabb, és így legkiszolgáltatottabb fogyasztók: a gyermekek. Még
nincs kialakult igényük, de ha van is, a felnőttek segítségére
szorulnak.
A vizsgálatok tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a piacgazdaságra való áttérés során az a tévhit alakult ki a gazdálkodó
szervezetek, vállalkozók körében, hogy a változás az ellenőrzést
is megszüntette. Az oktatási intézményekben korábban sem volt
jellemző a fogyasztóvédelmi ellenőrzés, éppen ezért szükséges a
tevékenység jogi szabályozásának ismertetése az iskolavezetők
számára is.

1. A fogyasztóvédelmi hatóságok
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A fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban az állam a maga
sajátos eszközeivel gondoskodik a gazdaság minél zavartalanabb
működésének intézményes feltételeiről. Ezek az intézkedések a
piac szereplői közül elsősorban a termelőket, a forgalmazókat és
a szolgáltatást nyújtókat érintik. Mindhárom csoportra jellemző
a jelentős gazdasági potenciál és a szervezett érdekképviselet.
A piac szintén alapvető jelentőségű csoportja, a fogyasztók köre
az előbbi csoportokkal összehasonlítva nem rendelkezik jelentős gazdasági erővel és általában nem képes érdekeinek hatásos — szervezett és összehangolt — képviseletére sem. Ebből
következik, hogy az államnak kötelezettségei vannak állampolgáraival szemben azok fogyasztói minőségében is: intézményes
védelmet kell nyújtania a fogyasztók számára a gazdaság erősebb
szereplői ellenében.
Ezt a feladatot szinte valamennyi fejlett országban az állam által
létrehozott és fenntartott fogyasztóvédelmi hatóságok hivatottak
ellátni.
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Önkontroll!
Mire ügyeljünk, ha jön az ellenőr?
❏

Az ellenőr igazolványának bemutatásával szerez jogosultságot az egységbe történő belépésre.

❏

Az ellenőrzést minden esetben a felelős vezetőnek vagy helyettesének jelenlétében kell lebonyolítani, lehetőség szerint
úgy, hogy a napi munkát ne akadályozza.

❏

A vezető köteles minden szükséges információt megadni
az ellenőrzés hatékonysága érdekében.

❏

Az ellenőr megállapításait az Ellenőrzési Naplóba1 rögzíti,
amelyet a vezető biztosít számára.

❏

A vezető írásbeli nyilatkozatával megerősíti a bejegyzés
megalapozottságát, illetőleg nyilatkozik a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan.

1

1.1 A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség létrehozásáról, feladat- és
hatásköréről az 1991. évi XX. törvény rendelkezik. Működésének
és szervezetének részletes szabályait a 95/1991. (VII.23.) Korm.
rendelet2 (a továbbiakban: a rendelet) tartalmazza. A főfelügyelőség, illetve a megyei és fővárosi felügyelőségek hatósági ellenőrzéseket végeznek, továbbá szabálysértési hatósági feladatokat
látnak el. Feladatuk ellátása érdekében széleskörű intézkedési
jogkörrel rendelkeznek.
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi3
• a kis- és nagykereskedelmi, a vendéglátóipari és az idegenforgalmi tevékenység, valamint a szolgáltatások gyakorlására vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások megtartását,
• a termékek (áruk, alkatrészek, alapanyagok) forgalmazására
vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását,
• az áruk és a fogyasztási szolgáltatások minőségére és a minőség
tanúsítására vonatkozó előírások betartását,
• a vásárlók minőségi kifogásainak intézését,

1
2
3

C. Sz. ny. 18-72/N.r.sz. formanyomtatvány.
Módosította a 82/1995. (VII.6.) Korm. rendelet.
A fenti rendelet 2.§-a értelmében.
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• az áru mérésének — ideértve a mérőeszközök hitelességét is —,
elszámolásának és a kiállított számlának a helyességét,
• a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységre vonatkozó tilalmak betartását,
• a hatósági árakra vonatkozó rendelkezések betartását,
• a vásárlók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírások betartását,
• fogyasztói érdekvédelmi szempontból a Versenytörvényben1
foglaltak megtartását, továbbá,
• hogy a forgalomba hozott termékek rendelkeznek-e a jogszabály alapján kijelölt intézet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel, illetve megfelelnek-e az ebben leírtaknak.
Fenti jogkörükben a felügyelőségek áruazonosítást vagy -vizsgálatot végezhetnek, illetve — az akkreditált laboratóriumokkal
— végeztethetnek. Más hatóság vagy köztestület felkérésére —
megbízás alapján — szakértői véleményt készítenek.
A főfelügyelőség és a felügyelőség feladatai ellátása érdekében
jogosult
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• a mennyiségi vagy minőségi kifogás alá eső termék (szolgáltatás) értékesítését megtiltani vagy feltételhez kötni,
• a kötelező előzetes minőségvizsgálat nélkül forgalomba hozott
termék, áru forgalmazását megtiltani, amíg a felelős személy a
minőségvizsgálatot elvégezteti,
• a nem hitelesített, lejárt hitelességű vagy hamis mérőeszköz
alkalmazását megtiltani, és azt a használatból kivonni,
• a vizsgálat során észlelt hibák, hiányosságok megszüntetésére
kötelezni az azért felelős személyt, aki 15 napon belül köteles
a főfelügyelőséget, felügyelőséget értesíteni megtett intézkedéseiről,
• a fogyasztók életét, egészségét veszélyeztető értékesítési körülmények esetén az üzlet bezárását — a szabálytalanság megszüntetéséig — elrendelni, valamint a fogyasztók életét, egészségét
veszélyeztető áru, termék megsemmisítéséről intézkedni,
• jegyzőkönyv ellenében minta és ellenminta vételére, ha az áru
minősége, összetétele csak vegyi vagy műszaki vizsgálattal
állapítható meg, továbbá
• próbavásárlásra.

1

A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény.
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Példák:
•

•

•

•
•

Az elszíneződött, romlott húst, a lejárt minőségmegőrzési idejű vagy
lejárt fogyaszthatósági idejű árut a vizsgálatot végző a helyszínen
jegyzőkönyvvel zárolja, majd államigazgatási határozattal rendelkezik a forgalomból történő kivonásáról. A házi őrlésű fűszerpaprika
esetében azonos módon jár el.
A termelőtől vásárolt házi készítésű száraztészta csak az élelmiszertörvényben meghatározott feltételek1 betartása esetén hozható
forgalomba. Az import termékeket el kell látni magyar nyelvű tájékoztatóval és jelölni kell a minőségvizsgálat számát is.
A főzőkonyhán, a raktárban hitelesítés nélküli2 — háztartási —
mérleggel, súlyokkal nem szabad dolgozni. Az űrmértékek horpadást,
sérülést követően elvesztik hitelességüket, ezután nem javíthatók és
nem használhatók.
Az étrendek értékeléséhez történő mintavétel esetén, amennyiben a
minta nem felel meg az előírt követelményeknek, a vizsgálat költsége
az ellenőrzöttet terheli.
Az ételek egyenletes adagolásának ellenőrzése: az előkészített nyersanyagok próbamérése, egybevetése az anyagkiszabásban szereplő
mennyiségekkel.

A felügyelőség intézi a hatáskörébe tartozó fogyasztói panaszokat. Az étkezés körülményeivel, az étel hőmérsékletével, mennyiségével, továbbá a megrendeléssel és a lemondással kapcsolatos
panaszok gyakoriak a szülők és az ellátottak részéről.
A felügyelőségek államigazgatási hatáskörben hozott első
fokú határozatai ellen benyújtott fellebbezést a főfelügyelőség vezetője bírálja el.
A fogyasztóvédelmi felügyelőség az ellenőrzés hatékonysága érdekében együttműködik a szakhatóságokkal és az önkormányzatokkal.
1.2 Más hatóságok ellenőrzési jogköre
A fogyasztóvédelmi felügyelőségek mellett más hatóságok is látnak el fogyasztóvédelmi (ellenőrzési) feladatokat.
Elsőként kell megemlíteni a helyi önkormányzatokat. Az önkormányzat illetékes ügyintézője hatósági ellenőrzést végez, ennek
eredményes ellátása érdekében
• a szükséges helyiségbe beléphet,
• iratokat tekinthet meg,

1
2

Fel kell tüntetni többek között a gyártó nevét és címét, a termék összetételét.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, valamint a végrehajtásáról
kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet értelmében a súlyok és a mérlegek
hitelesítése kétévenként kötelező.
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•
•
•
•

tárgyakat vizsgálhat meg,
megfigyelheti a munkafolyamatot, a tevékenységet,
az ügyféltől és képviselőjétől felvilágosítást kérhet, továbbá
egyéb bizonyítást folytathat le.

Jogszabálysértés esetén szintén joga — és kötelezettsége — a
szükséges intézkedések megtétele.
A szakhatóságok — például a közegészségügyi és járványügyi, a
pénzügyi, az adó-, az állategészségügyi, a tűzvédelmi és a munkavédelmi hatóság — is folyamatosan ellenőrzik a szakterületükre vonatkozó jogszabályok betartását.

2. A szabálysértési eljárás
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Tekintettel arra, hogy a felügyelőségek munkájának tetemes részét teszi ki a szabálysértési eljárás, a teljesség igénye nélkül e
témával is foglalkozunk. Az eljárást a szabálysértésekről szóló —
többször módosított — 1968. évi I. törvény szabályozza. A szabálysértési tényállások ugyancsak ebben a törvényben, illetve —
kisebb részben — más jogszabályokban találhatók.
A szabálysértés jogellenes cselekmény, elkövetője azonban
csak akkor vonható felelősségre, ha a jogsértő magatartás neki
felróható. Nem róható az elkövető terhére az olyan tény, amelyről az elkövetéskor kellő gondosság ellenére sem volt tudomása. A jogszabály nem ismerete természetesen a felelősség alól
nem mentesít.
Felróható az a cselekmény vagy mulasztás, amelyet szándékosan
vagy gondatlanul követnek el. A szabálysértési felelőségrevonás
—büntetés vagy intézkedés — az elkövető vétkességén alapszik.
A szabálytalanságok megelőzése a vezetői felelősség része. A
munkafolyamatba épített belső ellenőrzés megelőzi, megakadályozza a szabályoknak nem megfelelően gyakorolt tevékenységet.
A szabálysértés elkövetőjével azonos felelősséggel tartozik, aki
• mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír (a felbujtó),
• másnak a szabálysértés elkövetéséhez szándékosan segítséget
nyújt (a segítő).
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Figyelem!
Melyek a szabálysértési eljárás során alkalmazható intézkedések?
➟ Figyelmeztetés: az eljáró hatóság büntetés helyett figyelmeztetést alkalmaz, ha ettől az elkövetett szabálysértés súlyára
és jellegére, az elkövetés körülményeire, valamint az elkövető
személyére tekintettel kellő nevelő hatás várható.
➟ Elkobzás: azért alkalmazzák, hogy elejét vegyék újabb
szabálysértés elkövetésének.
➟ Lefoglalás: mindazok a dolgok, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak, vagy elkobzás alá esnek, vagy lefoglalhatók.
Mindkét esetben jegyzőkönyv készül a helyszínen, a lefoglalt vagy elfoglalt dolgok sorsáról további intézkedés államigazgatási határozattal történik.
➟ Intézkedés a szabálysértések megelőzésére (szignalizáció): a
szabálysértési hatóság indokolt esetben — a további szabálysértések megelőzése érdekében — értesíti az intézkedésre
jogosult szervet azokról az okokról és körülményekről, amelyek a szabálysértés elkövetését lehetővé tették.
➟ Az elkövető kötelezése államigazgatási határozattal a szabálytalanságok megszüntetésére. A határozatot 15 napon
belül végre kell hajtani és erről kötelező a hatóságot —
ugyanezen határidő alatt — értesíteni.

Példák:
•
•
•

Ha a szabálysértési hatósági észleli, hogy a raktári rend nem megfelelően van kialakítva, figyelmeztetést alkalmaz, amennyiben azonnal
sor kerül a hiányosságok felszámolására.
Az egészségre ártalmas élelmiszert el kell kobozni, ilyenkor megsemmisítéséről államigazgatási határozattal rendelkezik az ellenőrző hatóság.
A hitelességüket vesztett vagy hitelesítés nélküli mérőeszközöket, a
magyar nyelvű tájékoztató vagy minőségtanúsítás nélkül forgalomba
hozott import élelmiszereket le kell foglalni.

A fogyasztóvédelmi szabálysértési eljárás során a legjellemzőbb
büntetés a pénzbírság — ez történhet tárgyalás nélkül vagy
tárgyalással —, illetve helyszíni bírság kiszabása. A büntetést a
jogszabályban megállapított keretek között úgy kell kiszabni,
hogy igazodjék a cselekmény súlyához és az elkövető személyi
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körülményeihez. A szerkesztés idején a pénzbírság legalacsonyabb összege 1000 Ft, legmagasabb összege 50.000 Ft. A kiszabható helyszíni bírság 100 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjed.1
A jelenlegi szabályok szerint — pénzbírság vagy elzárás alkalmazása
esetén — még lehetőség van a jogerős határozatnak meghatározott
körben (munkahely, lakóház) való közzétételére, ha alaposan lehet
következtetni arra, hogy fokozott nevelő és visszatartó hatást vált ki.

2.1 Jogorvoslatok (kifogás és fellebbezés)
A tárgyalás nélkül hozott határozat ellen a kézbesítéstől számított 8 napon belül kifogást tehet az, akire nézve a határozat
rendelkezést tartalmaz. A kifogás alapján a szabálysértési hatóság határozatát tárgyalás nélkül visszavonhatja vagy — a kifogást
tevő javára — módosíthatja.
Ha a szabálysértési hatóság a kifogásnak nem ad helyt, az
ügyben 30 napon belül tárgyalást kell tartania.

E
5.1
8

A szabálysértési hatóságnak az ügy érdemében hozott elsőfokú
határozata ellen az elkövető és a sértett fellebbezhet. Akire
nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, a határozat őt érintő
része ellen ugyancsak fellebbezéssel élhet.
Fellebbezni a határozat kihirdetésekor vagy a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet. A fellebbezésnek tartalmaznia kell
minden olyan tényt, adatot, amely — szabálysértés esetében — a
felelősség alól mentesíti a megbírságoltat vagy csökkenti felelősségét.
A fellebbezést az elsőfokú szabálysértési hatóságnál kell benyújtani, aki az ügyben keletkezett iratokkal együtt felterjeszti azt a
másodfokú szabálysértési hatósághoz.

2.2 Szabálysértési tényállások, különös tekintettel
az élelmezési szakterületre
Az élelmezési szakterület — fogyasztóvédelmi szempontból jelentős — szabálysértési tényállásainak ismertetése a főző- és tálalókonyhák üzemeltetése esetén hasznos információkkal segítheti
az intézményvezetők munkáját.

1

Az összeghatárok változása a közeljövőben várható!
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Rossz minőségű termék forgalomba hozatala1
Ezt a szabálysértést követi el a gazdálkodó szervezetnek az a vezető
munkakört betöltő dolgozója, aki rossz minőségű terméknek
• jó minőségűként értékesítéséről,
• használatba adásáról, illetőleg
• forgalomba hozataláról intézkedik.
Példa:
Az élelmezésvezető jóváhagyásával vagy utasításával lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű élelmiszer kerül kiadásra vagy
feldolgozásra (hús, tejtermék, száraztészta).

Orvosi vizsgálat elmulasztása2
A vonatkozó jogszabály3 előírása szerint élelmiszer előállításával, feldolgozásával, illetve kiszolgálásával foglalkozó személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Ezen
túlmenően előzetes orvosi vizsgálatot kell elvégezni a munkaviszony létesítése, a munkakör vagy a munkahely megváltoztatása
esetén. Kötelező az alkalmassági, és ezen belül a tüdőszűrő,
valamint — 6 éven aluli gyermekek étkeztetésekor — a székletvizsgálat. A háziorvos dönti el, hogy szükség van-e a bőrszakorvosi vizsgálatra is.
A dolgozó egészségügyi könyvét köteles megőrizni és ellenőrzéskor kívánságra felmutatni. A munkáltatónak (munkahelyi vezetőnek) nyilvántartási kötelezettsége van.
A fenti kötelezettségek közül valamelyiknek az elmulasztása alapozza meg a szabálysértési tényállást.
Élelmezés-egészségügyi szabálysértés4
Elkövetője az, aki a közfogyasztásra szánt élelmiszer vagy ital
előállítására, átvételére, csomagolására, tárolására, szállítására,
forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi jogszabályt vagy
az ilyen jogszabály alapján kiadott egészségügyi rendelkezést
1
2
3

4

1968. évi I. tv. 108/D §.
17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 69.§.
A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló —
a 9/1992. (IV.15.) NM rendelettel módosított — 4/1981. (III.31.) EüM
rendelet.
17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 70.§.
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megszegi. Az élelmiszer vagy ital, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, elkobozható.
Példák:
•
•

•

•
•

Olyan terméket, amelynek fogyaszthatósági ideje lejárt, forgalomba
hozni, illetve forgalomban tartani nem szabad.1
Jogszabály2 írja elő a szakosított árutárolást, a hűtőberendezések és
használt eszközök tisztántartását, a munkaruha viselését és a mosogatás szabályait. Például a menürendszer keretében, illetve 30 vagy
ennél nagyobb adagszámú rendezvény kiszolgálása esetén valamenynyi ételféleségből külön-külön 50 gr mennyiséget 48 órán át hűtőtérben kell megőrizni (ételminta).
A hústőkét és a vágódeszkát naponta több alkalommal kell tisztítani
a használattól függően. A hús elhelyezésére szolgáló hűtőtérben a
nyershúson kívül húskészítményt, szalonnát, zsírt és margarint csak
a hústól teljesen elkülönítve szabad tartani. Minden egyéb élelmiszert
a nyershústól külön légtérben kell tárolni. Tilos baromfihúst egyéb
élelmiszerrel közös hűtőtérben elhelyezni!3
Meghatározzák a hűtőberendezések hőmérsékletét is (hűtőkamrák:
+3 — -38 ˚C, elektromos hűtőszekrény: +2 — -10 ˚C, hűtővitrin: +2
— +14 ˚C, fagyasztásra szolgáló szekrény vagy láda: -18 — -21 ˚C).
Friss, előhűtött tőkehúst és vágott baromfit, valamint húskészítményt
tilos lefagyasztani! A fagyasztott élelmiszert felengedés után tilos újból
lefagyasztani vagy felengedett állapotban forgalomba hozni.

Köztisztasági szabálysértés4
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Az követi el, aki
• a közterületet beszennyezi, illetőleg
• huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületnek, tömegforgalom lebonyolítására szolgáló létesítménynek, valamint ingatlan előtti járdaszakasznak és műtárgyaknak tisztántartásáról
vagy fertőtlenítéséről nem gondoskodik.
Ide tartozik a kereskedelmi egységek külső portálrészének vagy a
termelő helyiségek, mellékhelyiségek tisztaságának elhanyagolása is.5

1
2
3

4
5

7/1988. (VI.30.) Kem-SZEM együttes rendelet 27.§.
Az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. (X.25.)
EüM-BkM együttes rendelet mellékletei.
Az állati eredetű élelmiszerek élemiszerhigiéniai vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló — módosított — 30/1981. (XII.30.) MÉM-EüM rendelet 8889.§.
17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 71.§.
Keretjogszabály: 1/1986. (II.21.) EüM-ÉVB. rendelet.
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Vásárlók megkárosítása1
Elkövetője az, aki az áruknak közvetlenül a fogyasztók részére
történő forgalombahozatala során vagy más gazdasági jellegű
szolgáltatás alkalmával
• hamis méréssel, számolással vagy
• az áru minőségének megrontásával
a vásárlót (fogyasztót) megkárosítja.
Példák:
•
•
•
•

A kiszabottnál (kalkuláltnál) kevesebb élelmianyag felhasználása.
A létszámhoz viszonyított aránytalan anyagfelhasználás.
Rendezvény részére biztosított ellátás külön anyagkiszabás nélkül.
Egyenetlen adagolás (jellemzően húsok esetében).

Bizonylati fegyelem megsértése2
Szabálysértést valósít meg, aki kereskedelmi vagy vendéglátóipari
értékesítő helyen olyan árut tárol vagy értékesít, amelyről
jogszabályban előírt bizonylattal nem rendelkezik vagy azt az
ellenőrzés alkalmával nem mutatja fel. Amennyiben a bizonylatok
nincsenek a helyszínen, azokat meghatározott időn belül be kell
mutatni, ennek elmulasztása jelenti a szabálysértést.
A számviteli törvény meghatározza3, hogy minden gazdasági
műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja,
bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági műveletek (események)
folyamatát tükröző összes bizonylat adatait könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.
Példák:
•
•

A sertésvágás, -feldolgozás bizonylatozása.
„Kézivásárlásról” kiállított bizonylat.

Kötelező fizetési jegyzék, számla átadásának elmulasztása4
Szabályt sért, aki a kötelezően előírt fizetési jegyzéket, számlát
vagy jótállási jegyet a vevő, a fogyasztó vagy a megrendelő részére
nem állítja ki, illetőleg nem adja át.
1
2
3
4

17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 120.§.
17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 125.§.
A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 83.§-a.
17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 127.§.
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Az ÁFA-törvény kimondja1, hogy az adóalany köteles az általa
teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról számlát kibocsátani.
Példák:
•
•

Az étkezésbefizetések bizonylatolásának elmulasztása.
Rendezvények számlázása.

Élelmiszer minőségének megrontása2
Szabálysértést az követ el, aki az előírtnál rosszabb minőségű
élelmiszert jó minőségű termékként forgalomba hozatal céljából
előállít vagy forgalomba hoz. Lényege, hogy minden olyan termék esetében alkalmazható, amelyet a forgalomba hozó maga
készít.
A gyártott termékek összetételéről nyilvántartást kell vezetni a
vendéglátó tevékenységet folytató üzletben, amelyben fel kell
tüntetni az egységnyi termékhez felhasznált ételnyersanyag menynyiségét3. Ettől való eltérés esetén minőségrontást követ el az
előállító. Ez a kalkulációs kötelezettség.
Mérésügyi szabálysértés4
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Az valósítja meg, aki a mérésügyi előírásoknak nem megfelelő
mérőeszközt vagy a mérésügyi jogszabályok szerint azzal egy
tekintet alá eső egyéb eszközt előállít, forgalomba hoz, használ,
illetőleg az ezek javítására vonatkozó mérésügyi kötelességét
megszegi.
Mérésre csak hatóságilag hitelesített mérőeszközt szabad használni. A mérésügyről szóló törvény kötelezővé teszi egyes mérőeszközök hitelesítését (például a métert és az űrmértéket használatbavételkor, a súlyt és a mérleget kétévenként kell hitelesíttetni).

1
2
3
4

Az általános forgalmi adóról szóló — módosított és kiegészített — 1992. évi
LXXIV. törvény 43.§ (1) bek.
17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 131.§.
7/1988. (VI.30.) KeM-SZEM együttes rendelet 7.§-a.
17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 161.§.
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3. Fogyasztóvédelem a gyermekés diákétkeztetésben
az ellenőrzési tapasztalatok alapján
3.1 Az ellenőrzések célja
A főhatóságunk által meghatározott szempontok alapján, éves
gyakorisággal, visszatérően vizsgáljuk az iskolai gyermekétkeztetés helyzetét. Ellenőrzéseink többségét a közegészségügyi szakhatóság közreműködésével végezzük.
Az ellenőrzések célja általában
• a problémák feltárása,
• a hibaforrások megszüntetése és
• az esetleges szabálytalanságok megelőzése, segítségnyújtás a
korántsem egyszerű feladat megoldásához.
A fogyasztóvédelmi hatóságoknak mindezt a fogyasztó érdekeit szem
előtt tartva, őt védve kell elvégezniük. Ismét felhívjuk a figyelmet,
hogy a piacgazdaságban nem szűnik meg az ellenőrzés, sőt a folyamatba
épített különböző szintű ellenőrzések szerepe is felértékelődik.

Iskolai étkeztetésnek nevezzük — bővítve az óvodai étkezés fogalomkörrel — a 3-18 éves korú gyermekek szervezett étkeztetését,
függetlenül attól, hogy milyen szervezeti keretek között történik.
Az iskolai gyermekétkeztetés vizsgálatának célja
• annak megállapítása, hogy a főzőkonyhák által nyújtott étkezés
a tápanyagellátást az életkornak megfelelő mennyiségben és
összetételben biztosítja-e,
• az adott lehetőségeken belül is legyen minél jobb az ellátás,
• a problémák megelőzése, a hiányosságok megszüntetése.
A különböző korcsoportok igénye jelentősen eltér egymástól1. Az
egész napos étkeztetésre vonatkozó élelmiszer-nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit, valamint az egész napos
közétkeztetési ellátásra meghatározott élelmiszerfelhasználási minimumokat a vonatkozó miniszteri rendelet2 tartalmazza.
Az egészséges táplálkozást a gyermekkorban kell elkezdeni, ezért
szükséges a vizsgálat során tapasztalatokat szerezni arról, hogy

1
2

Lásd az élelmezési nyersanyagnormákról szóló — módosított — 24/1991.
(II.9.) Korm. rendeletet.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I.30.) NM. rendelet 4. sz. melléklete.
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a kínálatban szerepelnek-e kellő arányban a korszerű, egészséges ételek.
Az ellenőrzés minden esetben preventív jellegű, problémafeltáró
és segítő szándékú.

3.2 Az étkeztetés jogi szabályozása
A gazdálkodást meghatározó jogszabályok mellett a tevékenységet alapvetően a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló — az 1994. évi VI. törvénnyel módosított — 1993. évi III.
törvény szabályozza.
Végrehajtási rendeletei:
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• a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló —a 10/1994. (I.30.) Korm. rendelettel módosított
— 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet
• az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól szóló 9/1993. (XII.30.) MüM-MkM együttes rendelet
• a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I.30.) NM rendelet
A felsorolt jogszabályok értelmében az étkeztetés személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásnak minősül.
Igénybevételére jogosultak a gyermekek — bölcsődei, óvodai, általános
és középiskolai étkeztetés keretében — és a szociálisan rászorulók
különböző intézményi keretek között.

Az ellátásért járó személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve az intézményt fenntartó önkormányzat állapítja meg.
Ezt minden év április 1-jétől lehet első ízben alkalmazni. A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy hónapi
időtartamra előre, egyéb személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni. A fizetési kedvezményekről az
intézmény fenntartója dönt.
A kötelezően vezetendő nyilvántartásokat a 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.

Iskolavezetés 1996. március

A működés jogi keretei

4. Az ellenőrzés a gyakorlatban
A vizsgálatok tanúsága szerint megállapítható, hogy a nyersanyagköltség alakulását kedvezőtlenül befolyásolják a gazdasági
körülmények (például az árváltozások, a beszerzési lehetőségek
változásai). Alapvetően a már többször hivatkozott jogszabályokban meghatározott élelmiszerfelhasználási minimum biztosításának kell meghatározónak lennie az alkalmazható nyersanyagköltség megállapításánál.1 A vizsgálatok számadatai bizonyítják, hogy
jelentős szóródás van korcsoportonként is az alkalmazott nyersanyagköltségek területén.
A tapasztalatok szerint a helyi önkormányzatok, lehetőségeikhez
mérten, segítik a rászorulókat, a fizetésre kötelezetteket.
4.1 A gazdálkodási tevékenység ellenőrzése

Figyelem!
Melyek az ellenőrzés fő területei?
a gazdálkodás alapját képező étlaptervezet
az ételek nyersanyag-összetételének dokumentálása
a normafigyelési rendszer
a normaszűkítő hatások ellensúlyozására tett intézkedések (árubeszerzés)
➟ az ételnyersanyagok raktározása, vételezése
➟
➟
➟
➟

Az étlaptervezet értékelésekor az ellenőr minden esetben figyelembe veszi a napi anyagkiszabások jellemző adatait (az étlaptervezet és a tényleges napi menü egyezősége, a receptúrának
megfelelő anyaghányadok, a napi létszám és a felhasználási lapon
szereplő élelmianyagok aránya).

1

A gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy a jogszabályban meghatározott értékszámítást a vizsgált élelmezések mindössze 9-10%-a végez, nem folyamatosan, inkább alkalomszerűen.
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Az étlaptervezet elemzése során a következő szempontokat
lehet vizsgálni:
• Hogyan biztosítják a vonatkozó kormányrendeletben rögzített
élelmiszerfelhasználási minimumokra vonatkozó előírások betartását?
• Végeznek-e tápanyag és energia számítást?
• Megfelel-e az étrend összeállítása az élelmezettek igényeinek?
(Különböző korcsoportok, eltérő igények.)
• Az idényjelleg biztosítva van-e (például friss zöldség, gyümölcs)?
• Elég változatos-e az étrend? Megfelelő-e az egyes ételek ismétlődésének gyakorisága? Jó, ha négy héten belül nem ismétlődik az étel.
• Az élelmiszerek elkészítési változatai (például zöldbab főzelék, zöldbab leves, zöldbab párolva, zöldbab angolosan, rakott zöldbab).
• Ízbeni változatosság az egyes ételfogások között (például édes
gyümölcsleves után nem adható tejföllel készült főzelék).
• Az ételsorok színbeni összhangja, továbbá az étel íze, színe, illata.
Különös hangsúllyal kell elemezni
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•
•
•
•
•

az ivólé és a levesek arányát,
a zöldség-gyümölcs részarányát,
a hús, a hal és a belsőségek felhasználását,
a húsos, a tésztás ételek és a főzelékfélék arányát, továbbá
a köretek összetételét.

A változatossági mutató kellőképpen reprezentálja az élelmezési
tevékenységet, és egyben rendkívül fontos fogyasztóvédelmi szempont is.
Fontos feladat a változatosság biztosítása mellett az ételek komplettálása, ami azt jelenti, hogy az egyes ételfogásoknak tápanyagés kalóriaérték szempontjából ki kell egészíteniük egymást
(például valamennyi főétkezés tartalmazzon állati eredetű fehérjét).
Ugyancsak fontos a táplálkozási szokások ismerete!
Rendkívül összetett, szakmailag megalapozott munkát igénylő
feladat az élettani és gazdasági elvárások összehangolása, amely
csak a személyi és tárgyi feltételek optimális biztosítása mellett
valósítható meg (szakképzett dolgozók, jól működő, korszerű
eszközök). Ahhoz, hogy az intézmények étrend-összeállításának korszerűségéről képet lehessen kapni, 2-4 nyári vagy
kora őszi hét és ugyancsak 2-4 téli vagy kora tavaszi hét
étrendjeinek értékelése szükséges.
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Vizsgálataink során megállapítottuk:
•
•
•
•
•

Ivólevet az élelmezések többsége nem vagy csak nagyon ritkán ad.
Alacsony a zöldség-gyümölcs aránya az étlapokon.
Kevés alkalommal készítenek főzelékeket vagy zöldség alapú ételt.
A sertés, a marhahús és a baromfi felhasználási aránya hasonlóan
nem megfelelő a baromfi rovására.
Halat szinte alig állítanak étlapra, azonos a helyzet a belsőségekkel is.

A szükséges számítások elvégzéséhez nyújt segítséget dr. Bíró
György — dr. Lindner Károly l988-ban kiadott „Tápanyag táblázata”.1 A valós érték megállapításához figyelembe kell venni az
alapanyagok tisztítási, elkészítési veszteségeit, valamint a tésztaipari termékek és hüvelyesek elkészítési hozamát. Célszerű az
egyes ételek kalkuláció alapján végzett értékszámítása, ez
jelentősen megkönnyíti a megfelelő ételsorok összeállítását. Természetesen ezen a téren a számítógéppel rendelkező egységek
előnyös helyzetben vannak.
Az étlap tervezésekor fontos annak szem előtt tartása, hogy a
gyermekétkeztetés a gazdasági tevékenységen, a tápanyag- és
energiabiztosításon túl nevelési feladat is, mivel a gyermekkorban
kialakult étkezési szokások életreszólóan meghatározóak!
Az ételek nyersanyag-összetételének dokumentálása érdekében az anyagkiszabást az erre a célra rendszeresített „Élelmezési
anyagok kiszabása” elnevezésű formanyomtatványon kell készíteni, mégpedig naponta, az étkezők létszámának ismeretében, a
heti étlaptervezet alapján.
Az anyagkiszabás egyben az anyagfelhasználás bizonylata,
ezen utólagos javítást eszközölni csak meghatározott szabályok szerint lehet.
Jelentős probléma, hogy az étkezők létszámát nem jelölik a
bizonylaton, ennek beírására később kerül sor, esetleg csak a
hóvégi létszámösszesítéskor. Ez rendkívül helytelen, fogyasztói
érdeket sértő gyakorlat: ha több az étkező, mint amennyire az
anyagot biztosították, óhatatlan az étkezést igénybevevők szűk
méréssel (adagolással) történő megkárosítása, míg az ellenkező
esetben felesleges mennyiséget is készítenek, ami felelőtlen gazdálkodásra enged következtetni.

1

Lásd az O 8.1 fejezet 13-15. oldalait.
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Az anyagkiszabásban csak az étel elkészítéséhez szükséges, receptúra szerinti anyaghányadok szerepelhetnek! Az
ettől való eltérés fiktív anyagfelhasználásra utal!
Az esetleges létszámváltozást az ételnyersanyagok egyidejű változásának kell követnie. Ez esetben pót-, illetve visszavételezést kell
eszközölni.
Amennyiben az élelmezési feladattól eltérő felhasználásra
— például rendezvény lebonyolítása — történik ételkészítés, azt teljesen elkülönítve kell kezelni.
A normafigyelési rendszer vizsgálata során a rendelkezésre álló
anyagi forrásokkal való gazdálkodási tevékenységet elemzik. Ellenőrizni kell, hogy az egyes napok közötti normaeltérések mértéke nem túlzott-e, ezáltal képet kaphatunk a nyersanyagköltség
felhasználásáról, a munka szakmai színvonaláról.
Egyes helyeken naponta, máshol hetente, tíz naponként vagy havonta értékelik gazdálkodásukat. A nyersanyagköltségnek éves
viszonylatban kell megegyeznie a felhasználható összeggel.
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Fontos a kiegyensúlyozott gazdálkodás, ami csak rendkívül körültekintő, gazdaságilag megalapozott tevékenységgel érhető el és
naprakész munkát igényel.
A normaszűkítő hatások ellensúlyozására tett intézkedések
legfontosabb területe az árubeszerzés. A változó árak mellett
alapvető problémát jelent a nyersanyagköltség reálértékének megőrzése. Jelentős szerepe van ebben a tervszerű, jól átgondolt,
naprakész információkkal rendelkező árubeszerzésnek.
A rugalmas árubeszerzést — a tapasztalatok szerint — semmi
sem akadályozza az élelmezési egységekben. Az intézményekre az
jellemző, hogy keresik az olcsóbb beszerzési forrásokat.
Lényeges az árukészlet nagyságának gondos megállapítása: egyrészt ne kössék le feleslegesen a pénzeszközöket, másrészt a
túlzott beszerzés által betárolt nyersanyagok minősége csökken,
sőt idővel fel sem lehet használni azokat a lejárt fogyaszthatóság,
illetve a minőségmegőrzési idő miatt.
Árubeszerzéskor szükséges1 a növényi eredetű nyers élelmiszerekkel kapcsolatos úgynevezett „permetezési napló” be-

1

Az élelmiszerekről szóló 10/1988. (VI.30.) MÉM-SZEM együttes rendelet szerint.
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mutatását kérni a forgalombahozótól. A bizonylatolás szabályait
a számviteli törvény rögzíti.
Az ételnyersanyagok raktározására vonatkozó jogszabály1 meghatározza a létesítményekre, a raktározásra és tárolásra, a nyersanyag-előkészítésre és a késztermék előállítására, a tálalásra és
a kiszolgálásra, a mosogatásra, a csomagolásra, a szállításra, a
takarításra és a személyzetre vonatkozó előírásokat. Fogyasztóvédelmi szempontból is rendkívül fontos a rendelet, hiszen megszegése esetén egészségkárosodást szenvedhet a fogyasztó.
A nyersanyagok vételezése az anyagkiszabási bizonylat alapján
történik. Fontos a mennyiségi és minőségi átvétel és az anyag
biztonságos tárolása. Mint már többször említettük, hitelesített
mérőeszközök használata kötelező.
4.2 Az ételkészítés folyamatának vizsgálata
A nyersanyag előkészítését az erre a célra kijelölt helyen kell
végezni. Ahol erre nincs mód, ott elkülönített munkaasztalt vagy
egyéb eszközt szükséges biztosítani. Az előkészítőben használatos munkaeszközöket rendeltetésüknek megfelelően kell
megjelölni, és csak a megfelelő előkészítőben szabad használni, elmosásuk is csak itt történhet.
Fogyasztóvédelmi szempontból lényeges, hogy az előkészítő munka során az áru tisztítási vesztesége ne legyen
nagyobb a szükségesnél.
Az előkészítési munkafolyamatot az ételkészítés követi. A tápanyagveszteség és a szennyeződési veszély csökkentése érdekében arra kell törekedni, hogy az előkészítés és a felhasználás
közötti időtartam a lehető legrövidebb legyen. A főzőtérben,
illetve a termelőhelyiségben szükséges berendezéseket a technológiai műveleteknek megfelelően kell csoportosítani.
A főzőkonyhák műszaki állapota, felszereltsége rendkívül változó.
A sok elhasználódott eszköz, gép felújítása, cseréje gondos odafigyelést és nem utolsósorban jelentős anyagi forrásokat igényel. A
súly- és adagellenőrzés alkalmával figyelembe kell venni az
ételnyersanyagok konyhatechnológiai eljárás során keletkezett
„elkészítési veszteségét”, illetve „elkészítési hozamát”.

1

9/1985. (X.23.) EüM-BkM. együttes rendelet.
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Az étel készentartásának célja az ételek élvezeti értékének, tápanyagtartalmának és mikrobiológiai tisztaságának megőrzése.
Nagyon fontos az ételek hőmérsékletének biztosítása. Minden
ételre jellemző az optimális hőfok, amelyen a legjobban élvezhető.
(Ez meleg ételeknél 65-70 ˚C, hideg ételek esetében 10-20 ˚C.)
Az ételszállítás a vizsgálatok alkalmával rendszeresen visszatérő problémaként jelentkezik. A szállítás alatt, valamint felés lerakásnál olyan feltételeket kell biztosítani, hogy az ételek
romlás, szennyeződés, fertőzés veszélyének ne legyenek kitéve.
Ennek megelőzése érdekében a szállító edényeket rögzíteni kell,
a meleg ételt szállító edények fedelét le kell plombálni!1 Ez közegészségügyi és fogyasztóvédelmi szempontból egyaránt szükséges.
Ételt csak tiszta, erre a célra kialakított járművön szabad
szállítani.
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A szállítójármű olyan legyen, hogy a szállított anyagokat megvédje
az időjárás, a környezet káros hatásaitól. A speciális hőfokot
igénylő ételeket jellegüknek megfelelően kell szállítani. Különös
gondot kell fordítani a cukrászsütemények, hidegkonyhai termékek szállítására.
A kész és nem csomagolt árukat (például tízórait, uzsonnát) jól
tisztítható edényzetben kell szállítani. Fontos a szállítóedények
fertőtlenítése, állandó tisztán tartása.
A kiszállított ételekhez árukísérő okmányt kell mellékelni.
Előfordul, hogy füzetben jelölik a kiszállított adagszámot, az
átadó-átvevő aláírásával igazoltan ez elfogadható.
A kiszállított ételeket a tálaló-, melegítőkonyhán a szállítóedényből áthelyezve fel kell forralni, illetőleg a forrásban lévő víz
hőfokára kell hevíteni. A tálaló-, melegítőkonyhába csak fogyasztásra kész állapotban lévő ételt, illetve mosott élelmiszert lehet
bevinni!
Az étel adagolása történhet egyének és csoportok számára. Ha
csoport számára történik, akkor szükség van tálalóhelyiségre,
ahol az étel ismét melegíthető és megtörténik az egyéni tálalás.
Az étel minőségének megőrzése érdekében az adagolás, a tálalás
és a felszolgálás között eltelt idő lecsökkentése és az adagolás
higiénikus végzése a legfontosabb feladat.

1

A fenti rendelet 44.§-a értelmében.
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A pontos, szakszerű adagoláshoz ismerni kell
•
•
•
•

az egy adagnyi mennyiséget,
az étkezők létszámát,
az ételek anyagkiszabását és
az edények űrtartalmát.

Fogyasztóvédelmi szempontból szükséges az adagolási tájékoztató! A főzőkonyhák ezt — ritka kivétellel — nem biztosítják,
próbatálalásra, adagbemutatóra nem kerül sor. Ez jelentős hiányosság. Előfordul, hogy szóban ismertetik a megszokottól eltérő
adagot. Helytelen gyakorlat, ugyanis a tálalást végző könnyen
tévedhet a konyha vagy az étkező kárára.
Fogyasztóvédelmi szempontból rendkívül fontos az ételek egyenlő adagolása, elosztása! Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy
kérésre kevesebbet, ugyancsak kérésre kissé nagyobb adagot
kapjon az étkező (különösen gyermekeknél van ennek jelentősége). Mindez nem legalizálja azonban a súlycsonkítást, jellemzően
a húsok adagolásánál.
Az ugyanazon nyersanyagköltségű és térítésű ételt fogyasztók
helyben fogyasztva vagy kihordva azonos mennyiséget kell kapjanak, felnőtt és gyermek egyaránt! Repetát — kiemelten a gyermekétkeztetésben — lehetőség szerint kell adni.
Az étel tálalása az ételkészítés befejező mozzanata és egyben a
konyhai dolgozók munkájának minősítése is. Nem szükséges
bizonyítani, hogy a legjobban elkészített ételt is élvezhetetlenné
teszi a szakszerűtlen, ízléstelen tálalás. Ha az adagok egyenletesek és a tányéron ízlésesen rendezettek, ha a meleg ételt forrón,
a hideg ételt kellemesen lehűtve tálaljuk, ha az edények és az
evőeszközök egységesek és tiszták, az asztalok szépen terítettek
és ha nem kell hosszú perceket várakozni, az már önmagában is
kedvező élettani hatásokat vált ki mindenkiből.
Mindemellett nevelő, gasztronómiai kultúrát fejlesztő hatása is
van gyermekre, felnőttre egyaránt. Követelmény, hogy a tálalásra
vonatkozó technológiai, egészségügyi és szakmai előírásokat a
tálalást végzők ismerjék és betartsák.
Az étkeztetés körülményeinek vizsgálata során minden esetben az összbenyomás a döntő, amit az étkező az étkezőhelyiségbe
lépve érez. A helyiség színhatása, világítása, berendezése, ezek
összhangja, a levegő tisztasága, szellőztetése, az asztalok, a székek állapota, elrendezése is fontos. Az étterem, az étkezőhely
befogadóképessége szintén jelentős tényezője az étkeztetés színvonalának.
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A gyermekek csoportos étkezéséhez lehetőleg külön termet kell
biztosítani (néhány iskolában tantermet rendeznek át az órák
befejeztével étteremmé). Az étvágyat fokozza a tiszta, szépen
terített asztal, a hibátlan (egységes) evőeszközök, tányérok, poharak alkalmazása. Még ma is látható alumínium evőeszköz, csorbult tányér, pohár, rosszul mosott tálca. Asztalterítőt kevés helyen használnak, az asztalok többsége régi, kopott.
Rossz látvány a gyermekétkeztetésben, hogy a felnőttek részére
fenntartott asztalokat rendesen megterítik, míg a gyermekekét
nem. Az asztalokra vizeskancsót és fűszertartót kell elhelyezni.
Hiányosságként értékelik, hogy az önkiszolgáló éttermek
többségében az evőeszközöket kosarakban helyezik el és nem
úgy, hogy a válogatással ne szennyeződhessenek.1 Továbbá
nagyobb figyelmet kell szentelni a kenyerek elhelyezésére és a
fogyasztók részére papírszalvétát kell biztosítani.

Önkontroll!
Melyek a tálalókonyhával szembeni elvárások?
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❏

A meleg ételt elkészülte után három órán túli tárolás
esetén újbóli felhasználás előtt érzékszervileg meg kell
vizsgálni, és csak kifogástalan minőség esetén, megfelelő
hőfokra hevítve szabad felhasználni.

❏

A tálalókonyhák felszereltsége változó. A fűtő- és hűtőkapacitás általában elfogadható, azonban — tévesen értelmezett „takarékossági szempontból” — nem minden esetben
használják azokat.

❏

A tálalókonyhában arra illetéktelen személy nem tartózkodhat. (Volt, ahol utcai ruhás idegen tartózkodott, mert
részére a „kutyaeledelt” külön edénybe gyűjtötték — rendkívül szabálytalanul.)

❏

A mosogatási technológiát kötelező betartani.

22

Az élelmezési üzem akkor dolgozik jól, ha tálalás után nincs
ételmaradék (kitálalatlan étel, tányérmaradék). Ehhez ismerni
kell az élelmezettek létszámát, ízlését, az anyagnormát, és ennek
alapján jó anyagkiszabással jóízű ételt kell készíteni. A moslékot,
hulladékot mindig letakarható, mosható edényben kell tárolni.
Étkezésenként elszállítva állatok etetésére felhasználható. A mos1

A fenti rendelet 23.§ e) pontja alapján.
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lék értékesítését dokumentálni kell. A túl sok maradék gazdaságtalan üzemszervezést vagy gyenge minőséget jelez!

4.3 Az étkezések megrendelésének és lemondásának
bonyolítása
A tevékenységet indokolt írásba foglalni és köztudomásra hozni.
Lényeges a lebonyolító személyének, beosztásának (élelmezésvezető, adminisztrátor, pedagógus) optimális kiválasztása. Az elkésett lemondás esetén — a tárgynapon — célszerű lehetővé tenni
az étel elvitelét.
A vonatkozó jogszabály1 előírja, ha az ellátást betegség vagy más
ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást
az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a házirend kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének
kötelezettsége alól.

5. Az üzemeltető belső ellenőrzési kötelezettsége,
felelőssége2
A szakvállalati gyermekélelmezés lassan megszűnőben van, ezzel
egyidejűleg az iskolák saját kezelésű üzemeltetése és a vállalkozási forma lép előtérbe. Ez számos olyan problémát vet fel, mint
például a szakirányítás és a szakjellegű ellenőrzés kérdése.
Szükségszerű, hogy az élelmezési tevékenységet szakirányú szakképzettséggel rendelkező dolgozó irányítsa. A konyhai alkalmazottak rendelkezzenek szakmai végzettséggel és továbbképzésük
is biztosított legyen. Az intézmény vezetője tartson fenn folyamatos kapcsolatot az élelmezési egységgel, és alkalmanként végezzen
ellenőrzést a területen. Fontos a prevenció, ezzel elkerülhető
sok későbbi probléma.
Oktató, felvilágosító tevékenységgel népszerűsíthető a korszerű
táplálkozás. Ez történhet például osztályfőnöki órán, iskolahíradón keresztül a diákok, szülői értekezlet keretében a szülők
részére. Az előadásokra szakemberek (orvos, dietetikus) felkérése
célszerű. A felnőttek személyes jelenléte és példamutatása szintén
1
2

10/1994. (I.30.) 6.§ (6.) bek.
Erről a témáról bővebb információkat talál az N 6.6 fejezetben.
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rendkívül fontos az iskolai gyermekétkeztetésben: jelenlétükkel
is elősegítik a gyermekek fegyelmezett, kulturált viselkedését az
étteremben.
Javasoljuk a gazdálkodás alapját képező étlaptervezésbe a
pedagógusok és a diákok képviselőinek bevonását. Orvos részvétele is segítséget jelent ebben a munkában. Több helyen jól
bevált ez a gyakorlat.
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Gyermekvédelem másképpen?
Lehetőségek a gyermekjóléti alapellátás területén

Strauszné Simonyi Erzsébet

A Gyermekvédelmi törvény végrehajtási utasításainak megjelenése alkalmat ad arra, hogy tovább bővítsük ismereteinket mindarról, amit minden nevelési-oktatási intézmény vezetőjének erről
a témáról hasznos tudnia.
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„Nézz hosszan egy gyermekarcra
és látni fogod, ha van sors,
hát nagyon korán elkezdődik.”
Ancsel Éva

1. Új jogszabályok megjelenése
Az utóbbi évek törvényi szabályozása kedvez a gyermekvédelem
fejlődésének, a Parlament 1997. április 22-én elfogadta, majd
november 1-jén hatályba lépett „A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény. Az 1901-es,
Széll Kálmán nevéhez fűződő az „Állami gyermekvédelem alaptörvénye” után az első egységes szerkezetbe foglalt gyermekvédelmi
törvényt üdvözölhettük.
A Közoktatási Törvény rendelkezik az iskolákban a félállású gyermekvédelmi felelősök beállításáról, ezzel új lehetőséget teremt az iskolai gyermekvédelem fejlesztéséhez.
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A gyermekvédelem szakmai fejlődéséhez sürgető szükség van
arra, hogy másképp gondolkozzunk, a gyermekek védelmét másképp csináljuk! Jobban, korszerűbben, szakszerűbben, gyermekcentrikusabban!
Dréhr Imre dr. 1929-ben a következőket írta: „Minden állami gyermekvédelem, s a legtökéletesebb gyermekvédelmi törvények értéktelenek, ha
hiányzik a társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül tudja a gyermekvédelmet élő valósággá tenni.”

Mindezt társadalmi lelkiismeret, a segítő, a másságot elfogadó
gyermekvédelmi szemlélet nélkül nem lehet másképpen csinálni!
Napjaink gyermekvédelmében ezért fontos feladat a szemléletformálás. Nemcsak a ”nagy” társadalom, de a pedagógustársadalom
szemléletformálása is.
Az azóta eltelt időszakban folyamatosan jelentek meg a végrehajtási rendeletek.
• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló (133/1997.) kormányrendelet VII. 29-én,
• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló (149/1997.) kormányrendelet IX. 10-én,
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• a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői
jogviszony egyes kérdéseiről szóló (150/1997.) kormányrendelet IX. 10-én,
• a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
(235/1997.) kormányrendelet XII. 17-én,
• az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetről, valamint
a Család- és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégiumról szóló
(45/1997.) NM-rendelet XII. 17-én,
• a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről szóló
(281/1997.) kormányrendelet XII. 23-án,
• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló (15/1998.) NM-rendelet IV. 30-án.
Az 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei egységes
szerkezetben 1998. májusában jelentek meg a Népjóléti Közlöny
különszámában.
A fenti végrehajtási rendeletek pontosan szabályozzák
• az intézmények, személyek szakmai feladatait, működési feltételeit,
• a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárás rendjét,
• a gyámhatóságok feladatait.

2. A Gyermekvédelmi törvény alapelvei, a gyermekek védelmének rendszere
2.1 A törvény alapelvei
• a gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult és köteles,
amelyhez segítséget nyújt az állam és az önkormányzat
• a gyermek neveléséért további meghatározott felelősséget kell
megállapítani az állam, a helyi önkormányzatok, az ellátó szervek, személyek tekintetében
• a rászoruló gyermek gondozásához, neveléséhez és társadalmi
beilleszkedéséhez komplex, célzott, differenciált ellátást kell
biztosítani
• új feladatmegosztást kell kialakítani az állam és az önkormányzatok között, bővítve az önkormányzatok lehetőségeit a gyer-
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mekek védelmével kapcsolatos feladatok megvalósításában,
növelve felelősségüket a helyi ellátórendszer kialakításában
• a család életébe történő hatósági beavatkozás kizárólag akkor
engedhető meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen
• a kialakított új struktúrának illeszkednie kell a helyi önkormányzatok jelenlegi feladat- és hatásköréhez, és a rendszer megváltoztatására csak szakmailag indokolt esetben kerülhet sor
• hivatalt kell létrehozni
— az önkormányzatok és az állami szervek tevékenységének
támogatására
— az intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségének
ellenőrzésére
— a gyermekek személyi és vagyoni érdekvédelmére
— a gyámügyi és gyermekvédelmi szakfeladatok ellátására
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Ennek érdekében a törvény összefoglalja a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek
védelmét biztosító, pénzben és természetben nyújtott, valamint személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások
egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását,
az ellátások finanszírozásának elveit és intézményrendszerét,
továbbá a gyermekvédelmi gondoskodás mint hatósági kötelezés egyes formáit, fő szabályait és a gyámügyi igazgatás
szervezetét.
A gyermekek védelmének rendszerében fontos feladatot látnak el
az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi, védőnői,
családsegítő szolgálat), valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen a nevelési-oktatási intézmények, a rendőrség, az
ügyészség.
A települési önkormányzatoknak a rászoruló gyerekekkel szembeni ellátási felelőssége nem csökken, hanem növekszik.
A törvény értelmében a hivatásos pártfogói tevékenység is új
formában működik.
A bűnelkövető fiatalkorúak pártfogói felügyeletét a megyei
gyámhivatal keretében működő hivatásos pártfogók látják
el, az eddigi védő-óvó pártfogásnak megfelelő preventív
célú gondozást pedig a települési önkormányzat családgondozói végzik.
Az intézeti gyámság átalakítása az új gyermekvédelmi rendszer
fontos célja. A gyámi feladatokat meghatározott feltételek fennállása esetén a gyermeket ténylegesen gondozó, vele személyes
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kapcsolatban álló felnőttek látják el (nevelőszülő, gyermekotthon
vagy lakásotthon vezetője, hivatásos gyám).
A gyámság új megoldásai a gyermekek érdekeinek fokozottabb
érvényesítését, a róluk való személyre szóló gondoskodást teszik
lehetővé. Új elem a családbafogadás bevezetése.
A törvény rendelkezéseinek hatályba léptetésében be kell tartani
a fokozatosság elvét, amelyet a struktúra átalakításával járó jelentős anyagi igényeken kívül a gyermekek közvetlen érdeke is
indokol.
A törvényben meghatározott ellátási formák működtetését
folyamatosan 2002. december 1-jéig kell megvalósítani.
A törvény hangsúlyozza a gyámügyi igazgatás korszerűsítését,
amely nélkül a gyermekek személyi és vagyoni érdekvédelme,
illetve a gyermeki jogok védelme érdemben nem alakítható át.
Az integrált megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok magukba foglalják a másodfokú gyámügyi szakigazgatási szervet is.
A gyámügyi igazgatás korszerűsítésétől elválaszthatatlan a nyilvántartási rendszerek egységesítése, megújítása és a személyes
adatok kezelésének törvényi szabályozása.
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2.2 A gyermekek védelmének rendszere
A törvény alkotói az állami gondoskodásba vétel megelőzésére,
a prevencióra helyezik a hangsúlyt.
Az új törvény alapgondolata értelmében ahhoz kell minden
szükséges állami támogatást megadni, hogy a szülők a gyerekeket a családban neveljék fel, ott tudják megoldani
a gyermekneveléssel kapcsolatos problémákat, és ehhez
ott helyben kapjanak professzionális segítséget.
A család életébe történő hatósági beavatkozás csak akkor lehetséges, ha a gyermek védelme az ellátások önkéntes igénybevételével nem valósult meg. A beavatkozás korlátját jelenti, hogy
a gyermeket csak törvényben meghatározott esetben lehet kiemelni a családjából.
Csak anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt a gyermek
kiemelésére nem kerülhet sor.
A megyei (fővárosi) önkormányzatok feladataiban is változást hoz
a törvény. A megyei (fővárosi) önkormányzatoknak nevelőszülőnél vagy kislétszámú, családias jellegű intézményben otthont
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nyújtó ellátást kell biztosítania a nevelésbe vett gyermekek számára, illetve utógondozói ellátást a nagykorúvá vált, állami
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek számára 24 éves korukig.
A jelenlegi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet helyett gyermekvédelmi szakszolgáltatást kell nyújtania a megyei (fővárosi) önkormányzatoknak.
Változás
Ellentétben a GYIVI-vel, a gyermekvédelmi szakszolgálat nem dönt
a gyermek elhelyezéséről, a törvény ezt a feladatot a gyámhivatalok
hatáskörébe utalja.
A gyermekvédelmi szakszolgálat gyámi feladatot sem lát el, hanem hivatásos gyámokat alkalmaz.
A fentiekből következik, hogy a törvény szétválasztja a hatósági
és a szolgáltató tevékenységet, ezzel érzékeltetve egyik fontos
célját, a szakmaiság erősítését.
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3. A gyermekek védelme érdekében nyújtott ellátások rendszere
3.1 Pénzbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzat jegyzője, illetőleg képviselőtestülete
rendszeres támogatásban részesíti a gyermeket gondozó családot, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem kevesebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjnál. Ebben az esetben a nyugdíj
legalább 20%-át minden gyermek után megkapja a család. A fenti
összeget az önkormányzat növelheti.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%-át az állami költségvetés,
30%-át a helyi önkormányzat biztosítja.

A rendszeres támogatás iránti kérelmet a szülőnek (vagy más
törvényes képviselőnek) a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalához kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot és a megfelelő igazolásokat.
Például tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó, tanulói, hallgatói jogviszonyra vonatkozó igazolást, bírósági határozat alapján eltartott rokonok számát, nevét.
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzat képviselőtestülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Például betegség, iskoláztatás vagy a nevelésbe vett gyermek családjával
való kapcsolattartás elősegítése érdekében. Emellett kifizetheti az egészségügyi szolgáltatások, eszközök (például szemüveg, fogszabályzó) költségeit, tankönyveket, étkezési térítést, valamint a nevelésbe vett gyermekek
családjával való kapcsolattartás elősegítése érdekében az útiköltséget,
a telefonkártyát.

A rendkívüli támogatás mértékét a települési önkormányzat képviselőtestülete határozza meg.
A gyermektartásdíj megelőlegezése
A tartásdíj megelőlegezésére csak akkor van lehetőség, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatban már megállapította.
A gyámhivatal a tartásdíjat megelőlegezi, ha
• a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, és
• a gondozó szülő nem képes ellátni a gyermeket, mert a családban az 1 főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.1
A tartásdíj megelőlegezése nem lehetséges, ha a kötelezett
•
•
•
•
•

sorkatonai szolgálatát tölti,
külföldi tartózkodási helye ismeretlen,
a jogosulttal egy háztartásban él,
a megelőlegezett tartásdíj megtérülésére nincs remény, valamint
lejárt tartásdíj esetén.

Kérelmet a gyámhivatalhoz kell benyújtani, megjelölve azokat az
okokat és tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák. Csatolni
kell hozzá egy nyilatkozatot és a megfelelő igazolásokat.
Például gyermektartásdíjat megállapító bírói határozatot, gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot.

A gyámhivatal határozata alapján a székhelye szerinti települési
önkormányzat jegyzője is bizonyos esetekben megelőlegezheti
a tartásdíjat a központi költségvetés terhére.

1

1998-ban az öregségi nyugdíjminimum 13 700 Ft.
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Otthonteremtési támogatás
A támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását vagy tartós lakhatása megoldását segítse elő.
Otthonteremtési támogatásra az a fiatal felnőtt jogosult,
• aki legalább két évig folyamatosan nevelőotthonban, gyermekotthonban élt,
• akinek nagykorúvá válásával szűnt meg a nevelésbe vétel, valamint
• akinek készpénz- és ingatlanvagyona az adott időpontban nem
haladta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét.
A támogatás elnyerésére irányuló kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjének kell benyújtani és egyben nyilatkozni kell arról, hogy
az összeg felhasználásakor a kérelmet benyújtó együttműködik
utógondozójával.
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Az otthonteremtési támogatás mértéke függ a nevelésben eltöltött
évek számától is. A gyámhivatal a fiatalt nagykorúságának elérése előtt 6 hónappal írásban tájékoztatja az otthonteremtési támogatás lehetőségéről.
Igényelni lehet
• a nagykorúvá válást követően, illetve
• a 24 éves kor betöltéséig,
• indokolt esetben (például tanulói, hallgatói jogviszony) legkésőbb a 25. évének betöltéséig.
A kérelemben szerepelnie kell annak is, hogy mire kívánja felhasználni a támogatást, és milyen egyéb forrással rendelkezik a cél
elérése érdekében (például előtakarékosság, pályázati pénz).
A kérelemhez mellékelni kell
• a gyámhivatalnak a nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítését és
• a volt vagyonkezelő végelszámolását.

3.2 Természetben nyújtott ellátások
A települési önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján
rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni
ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyerekek számára.
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Például tankönyv, tanszerellátás, étkezési térítés, tandíj, egészségügyi
szolgáltatás díja, illetve egyéb ellátások kifizetésének átvállalása.

3.3 Gyermekjóléti alapellátások
A gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata:
• a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, biztosítása
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a legmegfelelőbb intézkedések megtétele
A települési önkormányzatoknak tehát olyan személyes
szolgáltatást kell biztosítaniuk, amelynek feladata a gyermekek helyzetének és szükségleteinek felderítése, segítségnyújtás a problémák megoldásához és a szükséges ellátások igénybevételéhez.
A fenti alapellátásnak minősülő szolgáltatást ott helyben kell
biztosítani a gyermekjóléti szolgálat útján. (Eddig nem volt a hatósági munkát megelőző, azt információkkal segítő és kiegészítő,
minden településen működő szolgáltató tevékenység.)
A fenti ellátást a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez
(például kollégiumban lévő diák esetében) legközelebb eső, ellátást nyújtó személynél vagy intézménynél kell biztosítani.
Az önkormányzatok kötelesek létrehozni
• 700 gyermek esetén gyermekjóléti szolgáltatást,
• 7000 gyermek felett önálló gyermekjóléti szolgálatot, vagy gyermekjóléti szolgálat feladatait is ellátó családsegítő szolgálatot
vagy központot.
Mind a szolgáltatás, mind a szolgálat esetében egy családgondozóra a rendelet 40 gyermekben vagy 25 családban határozta
meg a gondozotti létszámot.
A preventív gyermekvédelem eredményes működésének kulcsfontosságú intézményei a gyermekjóléti szolgálatok, illetve a kisebb településeken a gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személy
vagy személyek.
Az óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősök és a védőnők az
első és legfontosabb észlelői és jelzői a családi gyermekvédel-
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mi problémáknak, így együttműködésük szakmai szempontból
rendkívül fontos, emellett a törvényben megfogalmazott kötelesség is.1
A Gyermekjóléti Szolgálat működését tekintve egy koordinátori funkciót körvonalaz, tevékenységét tekintve viszont mintegy esetgazdaként működik a család, a gyermek érdekében. Koordinálja azokat
a szakembereket, illetve munkájukat, akik segítenek a probléma
megoldásában.
A Gyermekjóléti Szolgálat működtetésének lényege, hogy
a segítség akkor érkezzen, amikor a problémák még kezelhetőek, megoldhatóak, és ott, az adott lakóterületen biztosítsák azt!
Tehát a problémához viszi a megoldást, nem a problémát a megoldáshoz. (Korábban a probléma megoldása a nevelőotthonba történő
beutalást jelentette.)
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A törvény célja a gyermek családban történő felnevelésén, a veszélyeztetettség megelőzésén, egy helyi védőháló, segítő gyűrű
kiépítésén kívül szemléletformálás, a társadalmi tolerancia befolyásolása, alakítása is volt.
A végrehajtási rendelet értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat az
együttműködésre kötelezett személyekkel és intézményekkel tevékenységük összehangolása érdekében szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart.
Célja: információk cseréje, rögzítése, feladatok meghatározása,
illetve elosztása.
Tekintettel arra, hogy az óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősök
állandó meghívottjai az esetmegbeszéléseknek, így célszerű az
adott településen, kerületben működő oktatási intézmény gyermekvédelmi felelőseinek a hét egy adott napján szabadnapot
biztosítani – a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve –, és az esetmegbeszéléseket, továbbképzéseket arra a napra tenni!
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl – helyi adottságait és a helyi problémákat figyelembe
véve – speciális szolgáltatásokat is nyújthat:
• gyermekek utcai szociális gondozása
• lakótelepi gyermekek szociális gondozása

1

Gyermekvédelmi törvény 17. § (1) bekezdés c) pont.
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• iskolából kimaradt, munkahellyel nem rendelkező, csellengő
gyermekek és fiatalok gondozása
• ifjúsági lelkisegély-telefon működtetése
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata – mint ahogy arról már
szóltunk – a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a gyermekek
veszélyeztetettségének megszüntetése. Amennyiben a veszélyeztetettség más gyermekjóléti vagy szociális ellátás biztosításával
sem szüntethető meg, úgy a szolgálat javalatot tesz gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására.
Javaslatot tehet a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére, vagy a városi
gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, illetőleg nevelésbe vételére.
A gyermekjóléti szolgálat vezetője, illetve a gyermekek védelembe
vétele esetén a jegyző határozata alapján kirendelt családgondozó
biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.
A családgondozó gondozási-nevelési tervet készít, konkrét feladatokat határoz meg a gyermek, a család problémáinak megoldásában együttműködő szakembereknek, szülőnek – és életkortól
függően – a gyermeknek is.
A védelembe vétel célja, hogy a védelembe vétel keretében
folytatott családgondozás és a folyamatosan fenntartott
segítő kapcsolat során a szülő alkalmassá váljon, illetve
hajlandó legyen a gyermeket veszélyeztető körülmények
elhárítására, és a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésének biztosítására.
Amennyiben a védelembe vétel felülvizsgálata során nem tapasztalnak pozitív változást, úgy javaslatot tesznek a védelembe vétel
megszüntetésére, a jegyző vagy a gyámhivatal által teendő intézkedésekre.
Eredménytelenség esetén a gyermek a gyermekvédelmi szakellátásba kerül.
A Fővárosi Pedagógiai Intézet Gyermekvédelmi Tanácsadó Csoportja
a közelmúltban megszületett törvényi szabályozások – a most tárgyalt
törvény mellett a Közoktatási törvény – figyelembevételével javaslatokat készített a preventív gyermekvédelem, ezen belül a Gyermekjóléti
Szolgálat felépítésével és elsősorban az óvodai, iskolai gyermekvédelem fejlesztésével kapcsolatban.
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A gyermekek napközbeni ellátása
A helyi, települési önkormányzatnak a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében kell biztosítani.
Bölcsőde
A bölcsőde a feladat jellegétől és a rászorulók igényétől függően
lehet
• napos bölcsőde,
• hetes (5 napos) bölcsőde.
A gyermekek bölcsődébe történő felvételét – a szülő hozzájárulásával – kezdeményezheti a védőnő, a háziorvos, a szociális, illetve
a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is.
A bölcsődékben a fogyatékos gyermek egészséges gyermekekkel közös csoportban vagy speciális bölcsődei csoportban is elhelyezhető.
A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek – 3 éves kor helyett – 6 éves korig gondozható a bölcsődében.
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Családi napközi
Családi napközit működtetnek a helyi, települési önkormányzatok az óvodai ellátásban nem részesülő, illetve iskolai oktatásban
részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívül, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem
vevő gyermekek számára. A családi napközi nem közoktatási célú
intézmény. Nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést
és foglalkoztatást biztosít.
A családi napközi szervezhető az ellátást nyújtó saját otthonában
vagy más, e célra kialakított helyiségben. A családi napközit
működtető személynek felkészítésen kell résztvennie.
Házi gyermekfelügyelet
Házi gyermekfelügyeletet biztosíthat a helyi, települési önkormányzat a gyermek ellátásában akadályozott szülő kérelmére, ha
a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben
nem biztosítható (például betegség miatt), vagy ha a nappali
intézményben elhelyezett gyermek az intézmény nyitvatartási
idején túl felügyelet nélkül marad.
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A házi gyermekfelügyelet biztosítása különösen indokolt az alábbi
esetekben:
• ikergyermekek gondozásának, nevelésének segítése
• ha az egyedülálló szülő a gyermeknevelésben átmenetileg akadályoztatott
• váltott műszakban dolgozó egyedülálló szülő gyerekeinek a kora reggeli, illetve késő esti órákban
A házi gyermekfelügyelet során a gyermek életkorához, egészségügyi állapotához igazodó gondozást, felügyeletet kell biztosítani.
A házi gyermekfelügyelőnek munkája végzéséhez felkészítésen
kell résztvennie.
A gyermekek átmeneti gondozása
Az alapellátás keretében a családban nevelkedő, rászoruló gyermekeknek ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségügyi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó teljes körű ellátás biztosítható a szülő kérésére vagy beleegyezésével, ha
• a gyermek átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, illetve
• a gyermek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
Az utóbbi esetben a gyermek szülőhöz történő visszahelyezése
érdekében kötelezően együtt kell működnie a gyermek gondozását végző személynek, a gyermekjóléti szolgálatnak és a szülőt
segítő személynek.
Pedagógiai szempontból fontos, hogy az átmeneti gondozás időtartama alatt a gyermek iskolai oktatását – lehetőség szerint –
iskolaváltás nélkül kell biztosítani.
Átmeneti gondozás keretében speciális ellátást és éjszakai bentlakást kell biztosítani a lakóhelyéről önkényesen eltávozott, ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek számára (elkóborolt,
szökött gyermekek).
Amennyiben az átmeneti gondozás várhatóan egy hónapnál hoszszabb időtartamú lesz, el kell készíteni a gyermekre vonatkozó
egyéni gondozási, nevelési tervet.
Az átmeneti gondozást nyújtó személynek vagy intézménynek elő
kell segítenie a gyermeknek a szülővel való kapcsolattartását.
Átmeneti gondozás keretében együttes elhelyezés biztosítható az otthontalanná vált szülő és gyermek számára.
A 14. évét be nem töltött gyermeket szüleitől csak kivételesen indokolt esetben lehet elválasztani!
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Átmeneti gondozás keretében a lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy gondozási helyét elhagyni kényszerült gyermek számára
az állapotához, bekerülési körülményeihez igazodó speciális ellátást, lakhatást is kell biztosítani.
Az átmeneti gondozás megszervezhető hetes vagy hosszabb időszakra
• helyettes szülőnél,
• a gyermekek átmeneti otthonában, vagy
• a családok átmeneti otthonában a települési önkormányzat
jegyzője által kijelölt helyen.
A gyermekek átmeneti házi gondozása a szülő kérelmére a gyermek saját otthonában biztosítható – testi vagy lelki betegsége
miatt – abban az esetben, ha ez a gyermek érdekét szolgálja.
Helyettes szülő
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A családban élő gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülő saját
háztartásában biztosítja. Saját gyerekével együtt legfeljebb 5 gyermek
gondozását végezheti. A feladat vállalása tanfolyam elvégzéséhez kötött,
tevékenységét jogszabályban meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi, munkáját a gyermek egyéni gondozási tervének megfelelően
a gyermekjóléti szolgálat segíti. A helyettes szülőnek jelentkezőket a működtető gyermekjóléti szolgálat mint férőhely-biztosítót tartja nyilván.
Gyermekek átmeneti otthona
A gyermekek átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint
működő bentlakásos gyermekintézmény, amely a gyermekek
számára átmeneti gondozást biztosít.
A családban élő gyermekek elhelyezésére szolgál, ha átmenetileg
ellátás és felügyelet nélkül maradnak (például baleset következtében), valamint azok számára, akiknek ellátása – a család életvezetési problémái miatt – veszélyeztetett. Az átmeneti otthon
a gyermekjóléti szolgálattal együtt segítséget nyújt a gyermek
családjába történő visszahelyezéséhez.
A gyermekek átmeneti otthona a gyermekek befogadásáról értesíti a gyermek lakóhelye szerinti Gyermekjóléti Szolgálatot.
Családok átmeneti otthona
A családok átmeneti otthona is folyamatos munkarend szerint
működik és biztosítja az átmeneti gondozást a gyermek(ek) és
szülője számára, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne
biztosítva, és a gyermeket emiatt el kellene választani a szülőjétől.
A családok átmeneti otthona otthonszerű elhelyezést biztosít
legalább 12, de legfeljebb 40 személy részére. Az egyes családok
elhelyezése külön lakószobákban történik.
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Az otthon biztosítja
• az éjszakai és nappali tartózkodást,
• a személyi tisztálkodásra, étkezésre, közösségi együttélésre
szolgáló helyiségeket,
• a mosási, főzési lehetőséget,
• szükség szerint a ruházatot, élelmiszert.
A fentiek mellett pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítséget nyújt a családi krízis miatt védelmet kereső szülő
és gyermek, a szociális krízis miatt bekerülő családok számára.
Az ellátásra vonatkozóan az intézmény vezetője és az igénybevevő
írásbeli szerződést köt. A térítési díjakról külön jogszabály rendelkezik.
A fenti ellátások bármelyikének igénybevételét a gyermek
és családja, a család problémáinak ismeretében a védőnő,
az óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelős is javasolhatja,
kezdeményezheti.
A fentiekből egyértelműen érzékelhető a törvényalkotók szándéka:
• a helyi prevenciós lehetőségek szélesítésével,
• működésének hatékonnyá tételével,
• a családoknak nyújtott segítő ellátások széles körével
kívánja megelőzni a gyermek családból történő kiemelését és az
állami gondoskodásba vételt.

3.4 Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
Otthont nyújtó ellátás
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe
vett gyermekek számára biztosítja az otthont nyújtó ellátást
• nevelőszülőnél (hagyományos, hivatásos),
• kislétszámú gyermekotthonban (40 fős) vagy lakásotthonban
(8–12 fős), vagy
• más bentlakásos intézményben (például speciális gyermekotthonban vagy a gyermekotthon speciális csoportjánál, beteg,
illetve fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy tanulási
zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg gyerekek otthonában)
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat közreműködésével.
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A beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő
gyerekek speciális gyermekotthona legfeljebb 15 gyerek otthont
nyújtó ellátását, gondozását, habilitációját és rehabilitációját
biztosítja.
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Ez a jelenlegi GYIVI-k jogutód intézménye. A megyei és fővárosi
önkormányzat a gyermekvédelmi szakszolgáltatásokat gyermekvédő intézet vagy más szakszolgáltatást nyújtó intézmény működtetésével biztosítja.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat
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• szervezi, fenntartja és működteti a nevelőszülői hálózatot,
• előkészíti a gyermek örökbefogadását,
• ellátja az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek hivatásos gyámi feladatait, amennyiben a gondozó intézmények
vagy a nevelőszülők nem vállalják, illetve a gyámhivatal nem
rendel ki mást,
• családgondozást, utógondozást végez,
• eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózatot működtet,
• ellátja a szaktanácsadással kapcsolatos feladatokat,
• a megyei, fővárosi önkormányzat döntése alapján a gyerekek
átmeneti gondozását és ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító otthont működtet.

3.5 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
Védelembe vétel
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó egyik hatósági
intézkedés, új fogalom és forma.
A védelembe vétellel a hatóság tartós ellenőrzés alá vonhatja a gyereket, ha a szülő a gyerek veszélyeztetettségét
az alapellátás önkéntes igénybevételével nem tudja vagy
nem akarja megszüntetni.
Abban az esetben kerül erre sor, ha remény van arra, hogy segítséggel
biztosítható a gyermek családban történő fejlődése, nevelése. Emellett
védelembe vételre kerülhet sor, ha a szülő a gyermekjóléti szolgálat
útján biztosított önkéntes ellátási formákat nem veszi igénybe és nem
működik együtt a szolgálat családgondozójával, akit a gyermek segítése érdekében a települési önkormányzat jegyzője rendel ki. A véde-
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lembe vett gyermekek problémáinak megoldása érdekében a családgondozó egyéni gondozási és nevelési tervet készít.
Családbafogadás
A gyermeket a szülő(k) kérelmére a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok miatt a szükséges ideig
más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza,
neveli, amennyiben ez a gyermek érdekét szolgálja.
A családbafogadás ideje alatt a szülő felügyeleti joga szünetel.
A családbafogadó szülőket a gyámhivatal gyámul rendeli ki.
Ideiglenes hatályú elhelyezés
Amennyiben a gyermek felügyelet nélkül marad vagy fejlődését (testi,
értelmi, erkölcsi) a családi környezet súlyosan veszélyezteti, és emiatt
a gyermek azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat
jegyzője vagy más beutaló szerv (például gyámhivatal, bíróság, rendőrség) a szakellátás keretében hozzátartozónál, nevelőszülőnél, gyermekotthonban helyezi el, és erről értesíti a gyámhivatalt, ahol 30
napon belül megvizsgálják, megszüntethető-e az ideiglenes elhelyezés. Amennyiben a szülői felügyelet megszüntetésének okai fennállnak, úgy pert indít a szülő ellen a szülői felügyeleti jog megszüntetése
iránt.
Átmeneti nevelésbe vétel
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és ezt a preventív gyermekvédelemben nyújtott szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem sikerült megszüntetni.
A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel feltételének fennállását
a gyám tájékoztatása alapján évenként felülvizsgálja.
Tartós nevelésbe vétel
A gyámhivatal a gyereket tartós nevelésbe veszi, ha nincs felügyeletet gyakorló szülője vagy a szülő tett hozzájáruló nyilatkozatot
gyermeke örökbeadásához.
A gyermeknek nevelőszülőhöz, gyermekotthonba vagy más bentlakásos intézménybe kerüléséről a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik.
Utógondozás elrendelése
Az átmeneti és tartós nevelés megszüntetése (megszűnése) után
a gyámhivatal legalább 1 év időtartamra elrendeli az utógondozást. Ennek keretében elősegíti a fiatal családba történő visszahelyezését, illetve önálló életének előkészítését. Az utógondozás
a fiatal felnőtt 24 éves koráig tart.
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Utógondozói ellátás elrendelése
A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére elrendeli a további utógondozói ellátást, ha a fiatal
• nem tudja önállóan biztosítani létfenntartását vagy
• nappali tagozaton tanul, illetve
• felvételét várja például szociális bentlakásos intézménybe.
Ebben az esetben az utógondozói ellátás 25 éves korig vehető
igénybe.
Javítóintézeti nevelés
A gyermekvédelmi rendszer része a javítóintézeti nevelésre utalt,
illetve előzetesen letartóztatásba helyezett fiatalok intézeti ellátása, majd pártfogó felügyelete. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről és pártfogó felügyeletéről külön törvény rendelkezik.

4. Az iskolai gyermekvédelem pedagógiai kérdései
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Az ifjúság szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság, az
egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt
növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség,
ami otthon leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le.
A fentiek káros hatása megjelenik az óvodákban, iskolákban
a gyerekek viselkedés-, teljesítmény- és kapcsolatzavarainak formájában.
Az oktatáscentrikus, teljesítményorientált iskolák sokszor nem
képesek
• a családi, szociális ártalmak következményeit enyhíteni,
• a szocializációs hiányokat pótolni,
• a személyiségfejlődési zavarokat korrigálni.
A nehezen nevelhető gyermekekkel való foglalkozás sajátos pedagógiai tennivalónak minősül, és speciális felkészültséget tesz szükségessé!
Az iskolák többségénél ez sajnos nincs jelen. A pedagógusképző
intézmények az elmúlt évtizedekben nem készítették fel a jelölteket erre a feladatra.
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A gyakorlati tapasztalatok szerint
• a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek gondozásával,
nevelésével, fejlesztésével foglalkozó iskolák száma a szükségeshez képest ma még kevés,
• a hátrányos helyzetű gyermekek közül az iskolák jelentős része
csak a tehetséges gyerekeket támogatja,
• a pedagógusok egy részének a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyerekekhez való viszonya ambivalens, néha előítéletes
(ennek veszélye, hogy a negatív beállítódások befolyásolják
a pedagógus érzelmeit, gondolatait, viselkedését, csökkentik
fogékonyságát a gyermekek pozitív tulajdonságaival, megnyilvánulásaival szemben).
Ez egy kedvezőtlen folyamatot, circulus viciosus-t1 indít el:
• a gyermek nehezen illeszkedik be a közösségbe,
• ez teljesítménycsökkenést, elmaradást eredményez,
• a teljesítménykudarc következménye pedig kapcsolatzavar a pedagógussal, a társakkal,
• magatartászavar otthon és az iskolában egyaránt.
Mit tehet az iskola, az iskolai gyermekvédelem?

4.1 Pótló nevelés
A hátrányos helyzet és a veszélyeztető környezet hatására a gyermek szocializációja, személyiségfejlődése lelassul (kevesebb
ismeret, hiányos tudás, hibás viselkedési szokások). E tünetcsoportot deficit állapotnak nevezzük. Oka lehet a hibás szocializáció, más családi norma, más kultúra, idegen családi minták.
A pótló nevelés célja, hogy a társadalmi együttéléshez nélkülözhetetlen ismereteket, szokásokat, viselkedési módokat pótlólag elsajátíttassuk (tantárgyi ismeret, magatartási
szabály).
Ez azért fontos, mert ha a gyermek nem képes az elvárt normát
teljesíteni, önértékelése negatívvá válik.
A hibásan nevelő, rosszul működő családban a szokás- és értékrend eltér az iskolában megkívánttól, ezért a gyermek gyakran
nem érti, miért nem jó, amit csinál. Hiszen neki otthon az

1

Circulus viciosus: ördögi kör.
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a természetes (étkezési szabályok, káromkodás, hangoskodás,
perlekedés), az otthoni minta alapján a mindennapi élet része.
A pedagógust felidegesíti, ha nem ismeri a családot és annak
légkörét. A gyermeket rossznak, szemtelennek minősíti. Ennek
hangot ad, bünteti, amire a gyermek reakciója agresszivitás.
Napjaink pedagógiai gyakorlatának hibája, hogy a gyermeket
azonosítjuk a viselkedésével, cselekedetével. Konfliktus esetén nem a hibás viselkedést utasítjuk el, hanem a gyermeket.
(Például ha káromkodik, agresszív a gyermek, könnyen minősítjük elviselhetetlennek.) Ennek veszélye, hogy nem is vesszük
észre jó tulajdonságait.
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A pótló nevelés az elmaradt szoktatás pótlása. A kudarc nemcsak
a gyermek tudatosságán múlik, hanem függ a benne végbemenő
érzelmi folyamatoktól. (Azaz attól, hogy mennyire fogadják el, és
ő mennyire fogadja el a felnőttet.) A gyermeki értelem csak akkor
hajlítható, ha az érzelmi háttér, a kapcsolat rendezett. Előbb meg
kell nyerni, és csak utána lehet formálni. A köztudatban elfogadott vélemény az, hogy az iskola feladata akadályokat állítani
a gyermek elé és megtanítani a legyőzésére. A hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett gyermekeknél ezt a céltételezést ki kell egészíteni
azzal, hogy segíteni kell őket az akadályok leküzdésében!
Pedagógiai vita tárgya lehet ma is, hogy azokat a képességeket
fejlesszük-e, amelyekben a gyermek gyenge, vagy amelyekben jó.
A mindennapi pedagógiai gyakorlat azt sugallja, hogy ott fejlesszünk, ahol a gyermek gyenge teljesítményt mutat.
Az „átlag” gyermeknél ez reális, elfogadható, de mi van a különböző magatartási problémákkal küzdő gyermekeknél?
A gyakorlati tapasztalat alapján azt mondhatjuk, hogy a képességei mentén kell fejleszteni. Így abban fejlesztem a gyermeket,
amiben ügyes, és ő megmutathatja, hogy tehetséges. Sikerélménye van, kinyílik, örül és igyekszik még többet nyújtani, miközben
elfogadja, hogy másban kevésbé jó.
A kompetenciaélmény, hogy valamiben ő jó, arra sarkallja, hogy
kipróbálja önmagát, tud-e másban is elérni jobb eredményt, és
ez a hajtóerő egy új lehetőség arra, hogy elinduljon egy pozitív
változás, egy kedvező folyamat.
A személyiségben bármilyen pozitív változás csak az élmények
aktív befogadásával képzelhető, érhető el. Amennyiben a „baj van
velem” élményt folyamatosan megélő gyermek megtapasztalja
a sikert, nyitottabbá, könnyebben kezelhetővé válik.
A gyermeknek fontos a pozitív élmény. A pszichológia álláspontja szerint a személyiségben bármely pozitív változás csak az
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élmények aktív befogadásával érhető el. A fejlettebb pedagógiai
kultúrával rendelkező országokban az „élménypedagógia” már
bevált gyakorlat és módszer.
Gondoljuk csak végig: milyen élményei vannak a mi hátrányos
helyzetű, nehezen nevelhető vagy veszélyeztetett gyermekeinknek?
•
•
•
•
•

rossz családi légkör
sorozatos kudarc
leértékeltség, elkeseredés
érzelmi elszigeteltség
a harag „fésületlen” megnyilvánulásai

Ezek az „élmények” nem alkalmasak a lélek, a magatartás finomítására.
A pótló nevelés kudarcának leggyakoribb oka, hogy a felnőtt racionális érvekből indul ki (például: ha ilyen vagy,
nem lesz barátod; ha így tanulsz, nem vesznek fel sehova),
a gyermek pedig érzelmi, személyes kötődésbeli szempontok szerint viselkedik.
A tudatosan alkalmazott pótló neveléssel kognitív, érzelmi, motivációbeli deficiteket szüntethetünk meg, ha a segítő, személyiségközpontú nevelés elveit betartjuk. Szociokulturális hatások deficitjeiért kárpótolhatjuk a gyermekeket.

4.2 Az iskola gyermekvédelmi feladata
Az óvodai-iskolai gyermekvédelem az első és legfontosabb jelzőrendszer (lehet, illetve kellene, hogy legyen), hiszen a gyerekek
minden problémája (éhsége, kék foltjai, agresszivitása, szorongása) itt érzékelhető először.
Az oktatási intézmények feladata, hogy
•
•
•
•

felismerjék a problémát,
keressék az okokat,
nyújtsanak segítséget, illetve
jelezzenek az illetékes szakembereknek, azaz a törvény életbelépése után a Gyermekjóléti Szolgálat iskolai gyermekvédelmi
koordinátorának.
Az a cél, hogy az óvodai-iskolai gyermekvédelem munkáján keresztül a gyerekek problémáit minél korábban felismerjük és minél hatékonyabban kezeljük, megelőzve súlyosabbá válásukat.
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A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a Közoktatási törvény szabályozza.
A Gyermekvédelmi törvény elsősorban az önkormányzatok gyermekvédelemmel összefüggő kötelezettségeit rögzíti, amellyel azonban jobbára áttételesen a közoktatási intézményeknek is kijelöl
feladatokat. A gyermekvédelem jogi hátterének teljességét a szociális törvényben található szabályozások jelentik.
A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelésioktatási intézmények pedagógiai tevékenységéhez.
Ez összefügg azzal, hogy az óvodában, iskolában, kollégiumban olyan légkört, olyan igazgatási, pedagógiai tevékenységet kell kialakítani, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyerek, bármilyen oknál fogva
hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.1
1

A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy minden gyermek részére biztosítsa
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• a fejlődéséhez szükséges feltételeket,
• lehetőségeket a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához,
• segítséget, hogy szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, vagyoni helyzeténél vagy
bármilyen más oknál fogva fennállnak.
Azokban az iskolákban, ahol az átlagnál több a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermek, a gyermekvédelmi feladatoknak kell dominálniuk az iskola egész tevékenységében.

Önkontroll!
A nevelési, oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenysége magában foglalja:

1

❏

a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét

❏

a tanulói szervezetek, a diákönkormányzatok létrejöttének
segítését, bevonásukat az intézmény döntéshozatalába, az
iskolai munka tervezésébe

Közoktatási törvény 4. § (7) bekezdés.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

olyan iskolai, diákotthoni tevékenységet vár el, amely arra
irányul, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, véleményt
nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben

❏

a tanuló személyi jogainak tiszteletben tartását

❏

a tanuló jogát, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához
szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról

❏

a család anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes
vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön

❏

az iskola, diákotthon a pénzbeni ellátások keretében támogatást tud nyújtani – rászorultság esetén – különböző
szolgáltatásainak igénybevételéhez

❏

az iskola a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások között gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásáról, a napközi, illetve tanulószoba megszervezéséről

❏

az iskola köteles a szülői igények alapján a felügyeletre szoruló
tanuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig gyógypedagógiai
nevelésben, oktatásban résztvevő iskolák valamennyi évfolyamán napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni, olymódon, hogy eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és
a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak1

❏

a Közoktatási törvény fogyatékos, tartósan beteg gyermekek részére – felmentésük esetén – heti 10 órában garantálja
az otthoni képzés lehetőségét

1

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény vezetője felel.2
Megfogalmazódnak a pedagógusok számára is a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek:
• Közre kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásában, a gyermek, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
• Biztosítania kell a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben
lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását.
• A pedagógusnak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi
eredménye látszólag indokolatlanul leromlik. Fel kell figyelnie
1
2

Közoktatási törvény 54. § (1) bekezdés.
Kötelezettségeit a Közoktatási törvény 54. § (1) bekezdése fogalmazza meg.
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a családban jelentkező gondokra, problémákra. (Például a szülők gazdasági helyzetének, vagy a családi életnek a romlása.)
• Jeleznie kell a problémákat az iskolai, diákotthoni gyermekvédelmi felelősnek. Amennyiben iskolai eszközökkel nem tudnak
segítséget nyújtani, úgy kötelessége a Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni.
Végezetül a Közoktatási törvény előírja az iskolákban a félállású iskolai
gyermekvédelmi felelősök beállítását. Sajnos az óvodáknak ezt a lehetőségetnem teremtettékmeg.A gyermekvédelmi szakma szempontjából mégis
rendkívül nagy jelentőségű és szerencsés véletlen (?!), hogy a Gyermekvédelmi törvény életbelépésével, a Gyermekjóléti Szolgálatok működésének
kezdetével esik egybe a félállású iskolai gyermekvédelmi felelősök beállítása. A leghathatósabban úgy nyújthatnak segítséget, ha a szolgálatokba
1 fő óvodai, iskolai gyermekvédelmi koordinátort alkalmaznak.1
4.3 Az óvodai, iskolai gyermekvédelem jelentősége és fejlesztési stratégiája
Az óvoda, iskola előnyei:
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• Az óvoda, iskola – gyermekvédelmi szempontból – a legfontosabb társadalmi intézmény, ahol a gyerekek a nap jelentős
részét töltik. Így nem kell őket külön „felderíteni”, elérhetők,
befolyásolhatók, segíthetők.
• Az óvodában, iskolában minden gyermekről többoldalú információhoz lehet jutni.
• A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek kiszűrhetőek
a tünetek alapján (tudásbeli hiányok, nem megfelelő viselkedés, elhanyagoltság, ruházat és higiénia).
• A hátrányos helyzetű, különböző problémákkal küzdő gyermekek számára az iskolában a pedagógus vagy gyermekvédelmi felelős közvetlen kapcsolatot, „hozzáférhetőséget” jelent, így
a gyerek „hogyléte” erőfeszítés nélkül, folyamatosan nyomon
követhető.
• A családok számára az iskola elfogadható, a normális élet része, így a kapcsolattartás természetes lehet és nemcsak krízis
esetén vehető igénybe. A szülő is könnyebben befolyásolható,
természetesen megfelelő kapcsolat esetén.
Gyermekvédelmi szempontból ki kell használnunk az óvoda, iskola által nyújtott lehetőségeket.

1

Lásd a 40. § (2) bekezdés e) pontját.
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Ahogy az óvodai nevelés országos alapprogramja megfogalmazta az
óvoda funkciói között azt, hogy óvó-védő funkciót kell betöltenie, úgy
az iskoláknak is a gyerekek érdekvédelmi centrumává kellene válniuk! Ahhoz, hogy a fenti cél a jövőben megvalósulhasson, kiemelten
kell kezelni az óvodákban, iskolákban a gyermekvédelmet, professzionalizálni kell a gyermekvédelmi felelősök munkáját.
A gyermekvédelmi munka professzionálissá tétele érdekében az
intézményekben szükség van
• arra, hogy gyermekvédelmi felelősként az iskolában szociálpedagógusokat, félállású iskolai gyermekvédelmi felelősöket alkalmazzanak, akiknek szakmai képzését – legalább 30 órás
továbbképzési formában – megszervezik (most mindenképpen,
majd folyamatosan meghatározott időnként),
• a Közoktatási törvényből kimaradt óvodai gyermekvédelmi felelősi rendszer működésének biztosítására (itt nem írja a félállású gyermekvédelmi felelős beállítását),
• az iskolákban meghatározott időben az iskolától független szociális munkás alkalmazására (például a Gyermekjóléti Szolgálat
státuszában) az iskolai gyermekvédelmi problémák megoldása
érdekében.
A gyermekvédelmi továbbképzéseken cél a szemléletformálás, a szakterületen dolgozók segítő szerepének professzionalizálása, új eljárások,
technikák, módszerek megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak
a gyermekvédelmi esetek kezeléséhez. A hangsúlyt a gyakorlatokra,
csoportmunkára, tréningekre, gyermekvédelmi esetmegbeszélésre helyezzük.
A szociális munkás és a belső – az iskolát, pedagógust, gyermeket,
szülőt jól ismerő – félállású iskolai gyermekvédelmi felelős együttműködve, egymás kompetenciáját kiegészítve konkrét eredményeket érhet el az iskola, a gyerekek és a pedagógusok mindennapjaiban.
Azokban az iskolákban, ahol szociális munkás is segíti a gyermekvédelmi feladatok ellátását, szükséges rögzíteni az iskola Szervezeti
és Működési Szabályzatában munkamegosztásukat, pontosan definiálni hatáskörüket és a viszonyrendszerüket a gyermekekkel, nevelőtestülettel, iskolavezetéssel, szülőkkel.
Nem arra gondolunk, hogy az iskolának konkrét szociális munkát
kellene végeznie (például családsegítést vagy egyedi esetvitelt),
hanem elsősorban arra, hogy engedje be a szociális szakértelmet és legyen képes az együttműködésre.
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Az új törvény értelmében pedig lehetőség van arra, hogy mögöttük
álljon a Gyermekjóléti Szolgálat teljes szakmai szolgáltatása mint
komplex támogató csoport.
4.4 A gyermekvédelmi felelősök tevékenységi köre és feladatai
A veszélyeztetett gyermekekkel
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• A veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével: nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján javaslattétel
a további teendőkre; egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal,
a gyermekvédelmi koordinátorral.
• A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és
tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése és adott esetben
javaslattétel a változtatásra.
• Drog- és bűnmegelőzési programok propagálása, szervezése.
• A veszélyeztetett gyermekek számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása (például táborok, művelődési házak).
• Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak.
• Fegyelmi eljárásokon való részvétel.
• Szociális ellátások számbavétele (például ingyenes étkeztetés,
tankönyvvásárlási támogatás, reggeli ügyelet).
A hátrányos helyzetű gyermekekkel
• A hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével.
• Nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján javaslattétel a további teendőkre.
• A hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének
és tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése, és adott esetben javaslattétel a változtatásokra.
• A hátrányos helyzetű gyermekek számára hasznos szünidei
elfoglaltság biztosítása (például táborok, művelődési házak).
• A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések
a hátrányos helyzetű tanulók esetén.
• Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak.
• Szociális ellátások számbavétele (például ingyenes étkeztetés,
ingyenes tankönyv, reggeli ügyelet).
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Az intézmény valamennyi gyermekével
• Általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő szociális-társadalmi környezet függvényében.
• A mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása.
• A diákönkormányzattal való kapcsolattartás.
• A tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása
(például táborok, művelődési házak).
• Szociális ellátások számbavétele.
• Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete.
4.5 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása
(tervezet, ajánlás)
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját a Közoktatási és
a Gyermekvédelmi törvény, valamint a Közoktatási törvény végrehajtási utasítása alapján végzi.
.................................... iskola ifjúságvédelmi felelőse feladatát
.....................................................................................1 látja el.
Munkáját ................................................. irányítja és ellenőrzi.2
Az iskola vezetője gondoskodik az ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről.
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Feladatai:
• A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése az
osztályfőnökök közreműködésével.
• A veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson
megismeri a tanuló családi környezetét.
• Ezek alapján a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulókról nyilvántartást készít.
• A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet típusának és súlyosságának mérlegelése alapján egyéni pedagógiai tervet, javaslatot
készít – szükség esetén a gyermekvédelem más szereplőinek
bevonásával – a probléma kezelésére.
• A veszélyeztető okok, hátrányos helyzet megszüntetése, a tanuló problémájának megoldása érdekében kapcsolatot tart:
— az igazgatóval (vagy a helyettesével)
— az osztályfőnökkel
1
2

E
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A kondíciók meghatározása: pótlék, órakedvezmény, félállás és egyéb jellemzők.
Az SZMSZ-ben meghatározott személy.
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— az ODB patronáló tanárral
— pedagógus kollégáival
— az ODB vezetőivel
— a szülői szervezet tagjaival
A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók problémáinak
megoldása érdekében együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal
(védőnő, egészségügyi ellátók, családsegítő szolgálat, nevelési
tanácsadó, alapítványok, egyesületek).
Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb, pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte
esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.
A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.
Anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló
lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél. Szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában
történő nyújtására. Az anyagi veszélyeztetettség, a szociálisan
hátrányos helyzet megoldására a támogatások más formáit is
felkutatja, számba veszi a rendelkezésre álló lehetőségeket (például ingyenes étkeztetés, tankönyvvásárlási támogatás, ösztöndíjak, pályázatok).
A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős
tevékenységét és tanulási előmenetelét figyelemmel kíséri, és
adott esetben javaslatot tesz a változtatásra (például fejlesztő
csoport kialakítása délelőtti, illetve délutáni időszakra, önismereti
csoport szervezése, viselkedésmódosító eljárások, mentálhigiénés
programok – szükség esetén külső szakemberek bevonásával).
Kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére,
illetve a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének
elősegítésére. Drog- és bűnmegelőzési programokat szervez.
A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek számára
lehetőséget kínál a szünidő hasznos eltöltésére (táborok, művelődési házak, pályázatok).
Részt vesz a tanulók fegyelmi tárgyalásán és eljár érdekükben.
Fogadóóráin meghallgatással, pedagógiai eszközökkel, tanácsadással segít – a tanulóknak, szülőknek, pedagógus kollégáinak
– az ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémáik megoldásában.
Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat, szülői értekezleten a szülőket arról, hogy milyen problémával, hol és
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milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt
kereshetnek fel.
Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen
közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti, családsegítő, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély-telefon, gyermekek átmeneti
otthona) címét, illetve telefonszámát.
Javaslatot tesz az iskola általános prevenciós gyermekvédelmi
tevékenységére az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet függvényében.
Szorgalmazza a mentálhigiénés programok bevezetését.
Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős
programokról.
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt
a tanulóknak és a szülőknek.
A rendelkezésére álló eszközökkel segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.
Gyűjti és terjeszti az ifjúságvédelemben felhasználható új pedagógiai módszereket, eszközöket, szakirodalmat. Figyelemmel
kíséri az e témában meghirdetett pályázatokat, és azokat közzéteszi, illetve pályázatot készít.
Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli.
Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését.1

A 4.4 és 4.5 pontot írták és összeállították: Márton Edit, Murárik Lászlóné
és Stark Julianna gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadók.
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Melléklet
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi folyamatábrája
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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A szülők jogai és kötelességei

Dr. Bíró Endre

A szülők jogi helyzetének legfontosabb jellemzője az, hogy jogaik
gyakorlására általában kötelesek is. Következik ez abból, hogy a
gyermek — életkora, érettsége és adottságai miatt — jogainak
személyes gyakorlásában erősen korlátozott és a mindennapi
életvitelben segítségre, támogatásra szorul.
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A jogok gyakorlásában és a mindennapi életvitelben szükséges
segítséget és támogatást a gyermek elsősorban a szüleitől kaphatja meg.
A szülőnek kötelessége tehát gyakorolnia a gyermek törvényes képviseletének jogát, s köteles a szülői felügyeleti
jog részeként a gyermek megfelelő gondozására és nevelésére, továbbá a gyermek vagyonának gondos kezelésére is.
Így válnak a szülői jogok és a szülői kötelezettségek ugyanazon
jogi viszony kétféle megfogalmazási lehetőségévé: a gyermek különleges jogi helyzete meghatározza a szülők feladatait. E feladatok gyakorlása pedig szülői kötelesség, mivel a gyermek jogainak
nagy része csak e szülői képviselet és támogatás, segítség, védelem útján tud érvényesülni.
A szülői jogokra átfogóan tehát azt mondhatjuk, hogy azok a
gyermek érdekében a szülőt megillető jogok gyakorlásának
kötelezettségei.
A szülő három minőségében alanya jogoknak és kötelezettségeknek az iskolában:
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1. a gyermek gondozójaként és nevelőjeként
2. a tanuló törvényes képviselőjeként
3. iskolahasználóként
A következőkben a fenti csoportosítás szerint vesszük sorra a
szülőknek a jogszabályok által biztosított jogait. Természetes,
hogy e csoportosítás egymásba át-átívelő feladatköröket tartalmaz, de mégis jól jelzi azokat az elvi különbözőségeket, amelyek
a szülői jogok háromféle típusára vonatkoznak:
• a gyermek gondozójának és nevelőjének státuszában saját
jogokat gyakorol,
• törvényes képviselőként a gyermeket megillető jogokat gyakorol,
• az iskola világának egyik meghatározó szereplőjeként kollektív
szülői jogokat, mint iskolahasználói jogokat gyakorol.
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1. A gyermek gondozójaként és nevelőjeként
gyakorolt szülői jogok és kötelességek
1.1 A szülői felügyelet fogalma és tartalma
A kiskorú (azaz 18 év alatti) gyermek szülői felügyelet vagy
gyámság alatt áll. A szülői felügyelet és a gyámság alapvető
szabályait a családjogi törvény1 tartalmazza.
A szülői felügyelet körébe a kiskorú gyermekkel kapcsolatos
alábbi kötelezettségek tartoznak:
•
•
•
•

gondozás, nevelés
vagyonkezelés
gyámnevezés, gyámságból való kizárás
törvényes képviselet

1.2 A szülői felügyelet gyakorlása a szülők különélése esetén
A szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják akkor
is, ha már nem élnek együtt.2 Ezért különösen a gyermek
sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermekétől esetleg
külön élő szülő egyetértése is szükséges az elhatározás érvényes meghozatalához.
2

Ilyen eset például a gyermek nevének meghatározása, illetve megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, iskolájának, valamint életpályájának megválasztása.

Ha a szülők a szülői felügyelet valamely kérdésében nem tudnak
egyetértésre jutni, vitájukban a gyámhatóság dönt. A gyámhatósági határozat ilyen esetben pótolja a másik szülő hozzájáruló
nyilatkozatát. Érdekes, de fontos kivétel, hogy a gyámhatóság
nem dönthet a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó
kérdésekben.
1.3 A gyermek gondozójaként és nevelőjeként a szülőt
megillető jogok és kötelességek az iskolában
A szülői felügyelet körében az egyik legfontosabb kötelesség a
gyermek gondozása és nevelése oly módon, hogy a gyermek

1
2

1952. évi IV. törvény
Kivéve, ha ettől eltérően állapodnak meg, vagy a bíróság a másik szülőt a
szülői felügyelettől megfosztotta vagy abban korlátozta.

Iskolavezetés 1995. november

E
7.1
3

A működés jogi keretei
testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék. A gondozás, nevelés joga (kötelessége) okán a szülő és az iskola folyamatos párbeszéde szükségszerű, hiszen a családban és az iskolában is a
gyermek jó színvonalú nevelése a fő cél. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény az együttműködés feltételeinek megteremtése érdekében a következő jogokat biztosítja — a gondozás
és nevelés funkciója kapcsán — a szülőknek:
1.

2.

3.
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Megválaszthatja azt a közoktatási intézményt, amely leginkább megfelel gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének. Az iskolaválasztás joga tehát a szülőé, de ezt
a jogot úgy köteles gyakorolni, hogy az gyermeke érdekeit
a legjobban szolgálja.
Megválaszthatja a tankötelezettség teljesítésének módját:
iskolába járással vagy magántanulóként. A tanuló érdekeinek sérelme esetén az igazgató értesíti a helyi önkormányzat jegyzőjét, aki határozatban kötelezheti a szülőt a tankötelezettség más módon való teljesítésére.
A szülő az iskolaválasztás jogának gyakorlásakor azt a jogát
is gyakorolja, hogy gyermekét a szülő világnézeti meggyőződésének megfelelő iskolába írassa, illetve az adott iskolában
igényelje, hogy a hit- és vallásgyakorlást lehetővé tegyék.
Ez utóbbi szülői jog vizsgálatakor hangsúlyozni kell, hogy
a szülő joga gyermeke világnézeti nevelésének megválasztására — gyermeke érdekében — korlátozott. A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény szerint ugyanis tiszteletben
kell tartani a szülőnek „azt a jogát és kötelességét, hogy a
gyermeket e jogának gyakorlásában képességei fejlettségének megfelelően irányítsák”.

4

Ennek megfelelően a közoktatási törvény 13.§ (1) bekezdése is a szülőnek azt a jogát erősíti meg, hogy a gyermek
érdeklődésének, vallási, illetve világnézeti meggyőződésének megfelelően válasszon iskolát. A szülő joga tehát annak
a kötelességnek a gyakorlása, hogy a gyermeket az őt
megillető gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz
való jog gyakorlásában megfelelő módon irányítsa.
Komoly különbözőség ez a magyar jogban hagyományos — „a
szülő dönt” — terminológiához képest. Bizony a gyermekjogi
egyezmény kihirdetése előtti jogszabályok (például a lelkiismereti
és vallásszabadságról szóló törvény) még több helyütt tartalmazzák a szülő döntési jogát a gyermeket megillető alkotmányos
alapjog gyakorlására vonatkozóan. A különbözőség lényege abban rejlik, hogy a szülő joga a gyermeket megillető jogosítványok gyakorlásában az irányítás, nem pedig a döntés azokban.

4.

Megismerheti az iskola pedagógiai programját, házirendjét,
ezekről megfelelő tájékoztatást kapjon.
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Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, érdemi tájékoztatást és nevelési tanácsot, segítséget kapjon.
6. Írásbeli javaslatára a pedagógustól, az igazgatótól, a nevelőtestülettől és az iskolaszéktől 30 napon belül érdemi
választ kapjon.
7. Az iskola által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy
gyermeke a nem kötelező foglalkozásokon részt vehessen,
illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze.
8. Az igazgató vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen egyes foglalkozásokon.
9. Az iskola a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos lényeges
döntését írásban közli a tanulóval és a szülővel. A szülő e
döntés ellen 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást
indíthat, jogorvoslattal élhet.1
10. A gyermekkel együtt független vizsgabizottság előtti beszámolási lehetőséget kérjen.
11. A gyermek ellen indított fegyelmi eljárásról értesüljön úgy,
hogy értse az eljárás lényegét, és az értesítést a fegyelmi
tárgyalás időpontjáról és helyéről legalább egy héttel korábban kézhez kapja. Az iratokat megtekintheti, a tárgyaláson
részt vehet, a fegyelmi határozatot a szülőnek külön is meg
kell küldeni. A szülő jogosult a fegyelmi határozat ellen 15
napon belül eljárást megindító kérelmet benyújtani a fegyelmi jogkör gyakorlójához, aki azt 5 napon belül köteles
az iratokkal együtt továbbítani a fenntartóhoz.
12. A gyermek által okozott kár esetében a szülőt megilleti
(terheli) a megfelelő eljárásban történő képviselet és a
kárért történő esetleges helytállás joga (kötelezettsége).
Fontos tudni, hogy a szülő felelőssége a kiskorú gyermeke
által okozott kárért nem automatikus, s nem is objektív
alapú. Érvényesül a felróhatósági elv a szülő felelősségében
is: csak akkor felel a gyermek által okozott kárért, ha őt
magát szülői minőségében terheli valamilyen mulasztás.
5.

Öt eset lehetséges:
•

1

Az úgynevezett „belátási képességgel” (az adott cselekmény
kárveszélyességének előrelátási képességével) még nem
rendelkező gyermek által okozott kárért a szülőt csak akkor
Az egyéni érdeksérelemre hivatkozó felülbírálati kérelmet általában az igazgató, a jogszabálysértésre hivatkozó törvényességi kérelmet általában az
iskolát fenntartó szervezet (önkormányzat, egyház, alapítvány, társadalmi
szervezet, minisztérium, cég) vezetői bírálják el.
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•

•

•
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terheli kártérítési felelősség, ha nem tudja bizonyítani,
hogy úgy járt el a gyermek felügyeletének ellátása érdekében, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A belátási képességgel már rendelkező gyermek által okozott
kár esetében a szülő és a felügyeletre köteles más gondozó
(hozzátartozó vagy pedagógus) akkor felel, ha a károsult bizonyítja, hogy e gondozó a kötelességeit felróhatóan megszegte.
— A gyermek maga csak akkor kötelezhető kártérítésre az
általa jogellenesen okozott kárért, ha
— belátási képességgel rendelkezett,
— felügyeletre köteles gondozója nem vonható felelősségre,
mert nem mulasztott és
— az eset körülményei, valamint
— a felek vagyoni viszonyai (például a gyermek vagyona)
ezt lehetővé teszik.
Senki nem vonható felelősségre a gyermek által okozott
kárért, ha a gyermeknek hiányzott a belátási képessége,
ezért helyette gondozója felelne, de ő minden olyat megtett
a gyermek felügyelete érdekében, ami általában elvárható.
Hasonló eset, amikor volt a gyermeknek belátási képessége, és nem követett el mulasztást a felügyeletért felelős
gondozó, de nem állnak fenn a gyermek személyes polgári
felelősségre vonásának feltételei: például nincsen vagyona.

13. A fogyatékos gyermek szülőjét megilleti az a jog — és terheli
az a kötelezettség —, hogy gyermekét a megfelelő szakértői
vélemény alapján vagy magántanulóként taníttassa az iskolában, vagy a szülő otthoni ellátásban tesz eleget a
képzési kötelezettségének. Az ebből következő utazási,
vizsgálati, szállás- és szülői tanfolyami költségeket a gyermek és szülője számára a társadalombiztosítási kifizetőhely, illetve a szülői tanfolyam esetén az érintett közoktatási intézmény köteles megtéríteni.
14. A szülő írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan
iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a szülőre fizetési
kötelezettség hárul.
15. Szintén szülői nyilatkozat szükséges a tanulói jogviszony megszűnésével, szüneteltetésével, a tanórák alóli felmentéssel, a
tanulmányi idő megrövidítésével kapcsolatos ügyekben.
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16.
17.
18.
19.
20.

Közreműködés a tankötelezettség teljesítésében.1
A gyermeki jogok érvényesítése.
A gyermek fejlődésének biztosítása.
A pedagógusokkal való rendszeres kapcsolattartás.
Segítségnyújtás az iskolai és közösségi élet szabályainak a
gyermek által történő elsajátításához.

2. A tanuló törvényes képviselőjeként gyakorolt
szülői jogok és kötelességek
2.1 A törvényes képviselet „törvényes” jellegéről
A szülő a gyermek törvényes képviselője. A törvényes képviseleti jog eljárási kötelezettséget jelent: azt, hogy a gyermeket
megillető jogok érvényesítése érdekében, a gyermek nevében
a szülő köteles jognyilatkozatot tenni, szerződést kötni. A
gyermek jogainak érvényesítése tehát jórészt a szülő feladata.
A szülőnek azonban nem bővülnek vagy többszöröződnek jogai a
gyermek törvényes képviselete okán!2 A szülő ugyanis nem a saját
jogait, hanem a gyermek jogait érvényesíti törvényes képviselőként.
Miért „törvényes” ez a képviselet?
Azért, mert a törvény határozza meg a szülő képviseleti jogát a
cselekvőképtelen (14 év alatti) vagy korlátozottan cselekvőképes
(14-18 év közötti) gyermekével kapcsolatosan. Nem meghatalmazás,
nem szerződés, hanem maga a törvény az alapja a képviseletnek.3
2.2 A törvényes képviseletből eredő szülői jogok általában
A 14 év alatti gyermek minden jognyilatkozatát — nevében
— a törvényes képviselő teszi meg. Ha ez hiányzik, akkor a
jognyilatkozat, szerződés semmis, amely azt jelenti, hogy olyannak kell tekinteni, mintha létre sem jött volna. (Kivétel a mindennapi életben tömegesen előforduló, különösebb megfontolást nem

1

2
3

A 16-20. pontokat a közoktatási törvény ugyan a „szülők kötelességei”
címszó alatt tartalmazza, de álláspontom szerint a gyermek érdekében álló
jogok gyakorlásának kötelezettségéről van szó az ott lefektetett további szülői
jogok esetében is.
Nem lesz például kétszeres választójoga vagy erősebb pozíciója egy perben.
A törvényes képviselet szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény tartalmazza.
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igénylő és már teljesített, csekély jelentőségű ügyletek, például
kenyér és tej vásárlása a kisközértben. Ez nem semmis pusztán
azért, mert a vásárló 14 év alatti gyermek volt.)
Más a helyzet a 14-18 év közötti gyermek szüleinek törvényes
képviselői jogával. Ebben a korban a gyermekek korlátozottan
cselekvőképesek, amely azt jelenti, hogy jognyilatkozataiknak
(szerződéseiknek) érvényességéhez törvényes képviselőjük
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A Polgári
Törvénykönyv meghatározza azokat az ügyeket, amelyekben a
14-18 év közötti gyermek már szülei közreműködése (engedélye,
hozzájárulása, beleegyezése, tudomása, együttműködése vagy
egyetértése) nélkül önállóan dönthet és eljárhat:
• a különböző jogszabályok által biztosított személyes jellegű
jognyilatkozatok megtételében,1
• a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe
tartozó kisebb jelentőségű szerződések megkötésében,
• munkával szerzett keresményének felhasználásában,
• kizárólag előnyt jelentő szerződések megkötésében.
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A szülő joga, hogy korlátozottan cselekvőképes (14-18 év közötti)
gyermeke nevében saját maga önállóan is jognyilatkozatot tehessen. Két kivétel van ez alól:
• a gyermek személyes jognyilatkozatai (például az életpálya
megválasztása), valamint
• a munkával szerzett keresmény felhasználása.
Ez utóbbi két kérdésben a gyermek nyilatkozata és döntése
nem mellőzhető.
A gyámhatóság meghatározott ügyekben mintegy „felügyeli” a
szülők döntését. Olyan ügyek ezek, amelyek jellegüknél fogva a
gyermek és a szülő közötti esetleges érdekellentét miatt igénylik
a független kontrollt: a gyermek érdekeinek külső vizsgálatát és
szükség szerinti védelmét.
Gyámhatósági jóváhagyással érvényes ezért a törvényes képviselő
jognyilatkozata, ha az
• a gyermek tartására,
• a gyermeket örökösödési jogviszony alapján megillető jogra
vagy kötelezettségre,

1

Ilyen például a házasságkötéshez vagy a szülői ház elhagyásához gyámhatósági engedély kérése 16. életév betöltése után.
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• a gyermek szokásos mértéket és mindennapi szükségleteket
meghaladó vagyonáról (arany, ékszer, muzeális tárgy, ingatlan)
való rendelkezésre,
• a gyermek lakásbérleti jogáról történő lemondásra vagy lakáscserére
vonatkozik.
2.3 A tanuló törvényes képviseletével kapcsolatos szülői
jogok az iskolában
Az iskolai eljárásokban a szülőt, mint a gyermek törvényes képviselőjét az alábbi jogok (kötelezettségek) illetik meg (terhelik):
1. Bármely iskolai eljárásban képviselheti gyermekét.
2. A tanulói jogok érvényesítése érdekében felléphet gyermeke
képviselőjeként. (Kivétel a személyesen gyakorolható diákjogok köre: például diákközösségi választás, oktatási tevékenységben való részvétel.)
3. Az iskolai fegyelmi eljárásban az eljárási jogosultságok1 gyakorlására köteles a szülő gyermeke érdekeinek védelmében.
4. Az iskolai kártérítési eljárásban képviselheti gyermekét.
Károkozói pozícióban ez annak a vizsgálatában való részvételt
jelenti, hogy rendelkezett-e a gyermek belátási képességgel, s
volt-e olyan felügyeletre köteles gondozó jelen a károkozáskor, aki
kötelességeit felróhatóan megszegte? A gyermek által az iskolának okozott kár esetében a kártérítés maximális mértéke
• a havi minimális bér 50%-a gondatlan károkozás esetén (1995ben 6.000 Ft) és
• háromszorosa szándékos károkozás esetén. (1995-ben 36.000 Ft).
Károsulti pozícióban a tanulót érte kár az iskolai tanulmányok
folytatásával összefüggésben vagy a gyakorlati képzés során.
Ilyen esetben az iskola vagy a gyakorlati képzés szervezője az
egész kárt köteles megtéríteni. Ez alól csak akkor mentesül,
ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő vagy a kárt a gyermek elháríthatatlan magatartása okozta.

1

Ld. részletesen a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 3. számú Mellékletében.
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3. Iskolahasználóként a szülőket megillető jogok
és kötelezettségek
Intézményhasználóként a szülő jogosult (és a gyermekek érdekében köteles is) részt venni az iskola közéletében. Ezt biztosítják
az alább tárgyalt jogosítványok.
3.1 Iskolaszék1
Részt vesz az iskolaszék megválasztásában mint választó s mint
a szülői oldalra megválasztható személy. A szülők az iskolaszékbe
a nevelőtestülettel és az intézményfenntartóval azonos számú
tagot választhatnak.
Az iskolaszék feladata a nevelő és oktató munka segítése az
iskolahasználók — nevelőtestület, szülők, tanulók, intézményfenntartók — együttműködésének előmozdítása útján. Az iskolaszék legsúlyosabb joga a szervezeti és működési szabályzat,
valamint a házirend elfogadásánál gyakorolható egyetértési jog.
Ez ténylegesen azt jelenti, hogy az iskolaszék egyetértése
nélkül nem lehetséges az iskolában SZMSZ-t és házirendet
elfogadni!
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Az iskolaszék jogosult ezen kívül
• szinte minden kérdésben véleményt nyilvánítani,
• erre érdemi választ kapni az iskolavezetéstől,
• részt venni az egyes igazgatói, pedagógusi döntések ellen benyújtott felülbírálati kérelmek elbírálásában,
• javaslatotteheta fenntartónak az iskola vezetőjének személyére, illetve
• az igazgatónak a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés
megoldására.
3.2 Szülői munkaközösség
A szülő kezdeményezheti szülői munkaközösség létrehozását, s
közreműködhet annak tevékenységében. Az a szülői munkaközösség járhat el az iskola valamennyi szülőjének képviseletében,
amelyet a tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott
meg. A szülői munkaközösség feladata a szülői jogok iskolai
érvényesítésének elősegítése.

1

Az iskolaszékről bővebb anyag található az I 7.1 és 7.2 fejezetben.
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Nem csak nyelvtanároknak!
A SOCRATES program

Horváth Béla

A magyar oktatásirányítás legnagyobb szabású vállalkozása a
magyar oktatási rendszer EU-integrációjának előkészítése. Ennek egyik fontos állomása a SOCRATES program széles körű
hazai megismertetése és sikeres bevezetése. E program közeli
indítása teszi aktuálissá a SOCRATES nyújtotta pályázati lehetőségek részletes ismertetését.
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1. A program általános ismertetése
Az Európai Unió országai 1995 márciusában hozták létre az
egységes SOCRATES programot azzal a céllal, hogy a tagországok
együttműködése az oktatás terén is egyre erőteljesebbé váljon.
A SOCRATES az oktatás minden területére kiterjed az
óvodai neveléstől a posztgraduális tanulmányokig, az alapés középfokú oktatástól a felnőttoktatás intézményrendszeréig.
Az akcióprogram a tevékenységek kivételesen széles körének ad
támogatást.
Idetartoznak
•
•
•
•
•
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a mobilitási projektek,
a csere- és tanulmányutak,
a nemzetközi projektek,
tanulmányok és elemzések, valamint
a hálózatok és intézményes partnerkapcsolatok minden válfaja.

Az oktatás ügye sokáig nem tartozott az Európai Közösség kiemelt
együttműködési területei közé. Az 1970-es évek elejére azonban
világossá vált, hogy az amerikai és a japán gazdasági fölény
megszüntetésének egyik módja a nyugat-európai munkaerő versenyképességének folyamatos fejlesztése. Ennek egyik legjobb
eszköze az oktatás területén kiépítendő integráció. Emellett az
uniós elképzelések széles körű elfogadásához, az európai célok
megvalósításához szintén elengedhetetlen volt a közösségi tudat
megteremtése és mielőbbi elterjesztése. Ezek eléréséhez politikai
döntés kellett, melynek eredményeként a 80-as évektől erőteljesen megindult a közös oktatási együttműködési programok
anyagi támogatása.
A 80-as évek végére körvonalazódott az oktatás „európai dimenziója” és az európai polgári öntudat erősítésének igénye is. Mindez
azzal járt, hogy Brüsszelben is egyre inkább felismerték a közoktatásnak a fent vázolt folyamatban való fontosságát. Az 1993-as
Maastrichti Szerződés megerősítette azt, hogy az oktatás és képzés uniós összefüggéseiben a közös oktatási programok kiegészítik a nemzeti erőfeszítéseket. Az uniónak hármas célja van az
európai oktatási együttműködések támogatásával.
• Fenntartani a gazdasági versenyképességet.
• Előrehaladást elérni a társadalmi integrációban (ez elengedhetetlen a sok nemzetből és nemzetiségből álló unió társadalmi
stabilitásának megőrzésében).

Iskolavezetés 1997. szeptember

A működés jogi keretei
• Megőrizni az európai kulturális örökséget, és megteremteni a
közös európai identitást.
A SOCRATES program legfontosabb eleme az intézmények
közötti együttműködés, a projekt. Ez egy témakör gyakorlati
megvalósítását jelenti szoros együttműködés keretei között.
A projekt valódi célja sok esetben nem annyira az adott
téma hibátlan kidolgozása, hanem sokkal inkább az általános ismeretszerzés, különböző országok, népek, szokások
megismerése.
Ha sorra vesszük a SOCRATES programjai által kínált lehetőségeket a projektek és az egyéni pályázatok terén, azt tapasztaljuk,
hogy az ország oktatásügyének nincs olyan csoportja, melyet e
programok ne céloznának meg.
A SOCRATES név alig két éve használatos, a program mégsem
előzmények nélkül való. Kezdeteit azok a tanárcsereprogramok
jelentették, melyek már több évtizede elindultak az unió egyikmásik tagországában (Hollandia, az Egyesült Királyság). Ez egészült ki a későbbiekben széles körű diákcsereprogramokkal, az
intézményi együttműködés lehetőségeivel, a szakképzés különböző formáival, és ezek után jött létre a máig meghatározó 3 uniós
oktatási-képzési program: a SOCRATES, a LEONARDO és a
Youth for Europe (Fiatalok Európáért).
• A Youth for Europe program a fiatalok szabadidős, iskolán
kívüli tevékenységét hivatott koordinálni közösségi szinten.
• A LEONARDO program a szakképzést vállalta fel.
• A SOCRATES a közoktatás és a felsőoktatás intézményeinek
kisebb-nagyobb célcsoportjait vonja be tevékenységébe.
A SOCRATES nyújtotta lehetőségeket illetően hazánk szerencsés
helyzetben van. Alig két esztendővel a program hivatalos elindítása után hamarosan lehetőségünk lesz a SOCRATES-en belüli
teljes jogú tagságra. Ez a valóságban azt jelenti majd, hogy a
tagállamokban már működő programok minden magyar érdeklődő számára elérhetők lesznek.
A programok megismertetését, koordinálását, a pályázatokkal
kapcsolatos feladatok lebonyolítását a SOCRATES Nemzeti Iroda végzi, melyet 1996-ban hoztak létre a Művelődési és Közoktatási Minisztérium megbízásából.
Az iroda legfőbb feladata a pályázatok előkészítése, és az ezzel
kapcsolatos információk eljuttatása a pályázni szándékozó intézményekhez vagy magánszemélyekhez. Ennek a folyamatnak a
legfontosabb lépései a következők voltak.
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• Az iroda feltérképezte azon iskolák körét, melyek szívesen
csatlakoznának nemzetközi projekthez.
• Létrejött egy országos információs hálózat, melynek legfontosabb feladata a lényeges információk továbbítása és a felkészülés bonyolult folyamatának megkönnyítése szerte az országban.
• Általános vagy csak néhány akcióprogramra kiterjedő információs találkozók szervezése az ország legkülönbözőbb településein.
• Kiadványokkal, szemináriumokkal, próbaprojektekkel több ezer
oktatási intézmény figyelmének felkeltése a program iránt.
• Külföldre irányuló partnerkereső látogatások szakmai és anyagi támogatása.
• Az ARION program sikeres menedzselése, melynek révén 42
magyar oktatáspolitikai döntéshozó vehet részt egyhetes külföldi tanulmányutakon 1997–98-ban.
A partnerkereső látogatások támogatása azért kezelendő kiemelten, mert az együttműködés természetéből adódóan a projektek
nem valósíthatók meg külföldi partner nélkül.
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Kétségkívül azok az iskolák vannak lépéselőnyben, melyeknek
már idáig is voltak működő külkapcsolataik. Ezek száma azonban
nem túl nagy, éppen ezért a Magyar Nemzeti Iroda egyik legfontosabb feladata a partnerkereső-hálózat kiépítése és az érdeklődők igényeinek kielégítése.
Az iroda több száz iskolát tartalmazó adatbázisa segítséget jelent
abban az esetben, amikor egy külföldi intézmény szeretne kapcsolatot kiépíteni egy magyar iskolával. Sokkal nehezebb azonban
megoldani azt, amikor egy magyar iskola kíván szert tenni külföldi partnerekre. Egyelőre nem létezik olyan központi nyilvántartás, amely uniós szinten felvállalhatná az egyébként nagyon
fontos partnerközvetítést. Mégis elindult – a folyamatot elősegítendő – a partnerkereső-találkozók megszervezése és lebonyolítása. Az utazásban résztvevők köre természetesen limitált, de a
közös érdek az, hogy a személyes találkozókból minél több érvényes SOCRATES-projekt szülessék.

2. Az egyes alprogramok
A SOCRATES alprogramjai átfogják az oktatás egészét. Ebből
következően meg kellett határozni azokat a célokat, melyeket
kiemelten kívántak támogatni az egyes alprogramokon belül.
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Figyelem!
E kiemelt célok a következők:
➟ az európai dimenzió kialakítása az oktatás minden szintjén
az európai polgári öntudat erősítése érdekében, a tagállamok kulturális örökségére támaszkodva
➟ az Európai Unió nyelvei megismerésének fejlesztése, különös tekintettel a kevésbé elterjedt és oktatott nyelvekre
➟ a tagállamok oktatási intézményei közötti széles körű együttműködés fejlesztése
➟ a tanári mobilitás ösztönzése, az oktatás „európai dimenziójának” kialakítása és a tanárok szakmai képzettségének
javítása érdekében
➟ a hallgatói mobilitás ösztönzése annak érdekében, hogy
tanulmányaik egy részét külföldön folytathassák
➟ a tanulók közötti kapcsolatok kialakításának ösztönzése
az Európai Unióban
➟ az egyetemi diplomák, részképzések és egyéb szakképesítések kölcsönös elismerésének biztosítása
➟ a nyitott és távoktatás ösztönzése a program keretei között
➟ az információ- és tapasztalatcsere fejlesztése

A fenti célok elérése érdekében a SOCRATES program az alábbi
területeken támogat különféle tevékenységeket.

2.1 Erasmus
A SOCRATES program felsőoktatással foglalkozó fejezete az Erasmus nevet viseli. Támogatási köre többek között kiterjed az
egyetemi hallgatók külföldi ösztöndíjainak fedezetére, az
oktatók mobilitásának megvalósítására, helyi tantervek fejlesztésére. A program nagy hangsúlyt fektet az oktatói mobilitásra, de fontos terület a részt vevő országokban folytatott tanulmányok eredményeinek kölcsönös elismerése is.
Az Erasmus az alábbi részekből áll:
Egyetemeknek nyújtott támogatás
Az egyetemeknek nyújtott anyagi támogatás célja olyan speciális
tevékenységek kialakítása, melyek lehetővé teszik az egyetemek,
főiskolák számára a nemzetközi együttműködést. Ennek a kooperációnak legfőbb területei a következők:
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A hallgatói ösztöndíjak megszervezése
A program külön támogatja az egyetemet az ösztöndíjrendszer
kidolgozásában. Az ösztöndíj elnyerésének több feltétele van.
Mindenekelőtt az egyetem vagy főiskola szerződést ír alá az
unióval a fenti célok megvalósítása érdekében.
Sikeres szerződés esetén azok a hallgatók pályázhatnak, akik
• a partnerintézménynél 3 hónap és 1 év közötti időszakot kívánnak eltölteni,
• olyan külföldi tanulmányokat kívánnak folytatni, melyek saját
tanulmányaik szerves részét képezik.
Az oktatói kar mobilitása
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E program keretében az oktatók egy másik részt vevő ország
egyetemén, főiskoláján taníthatnak. Ennek megvalósítása történhet rövid távú (néhány hetes) vendégtanári megbízatások teljesítésével vagy középtávú (néhány hónapos) oktatói ösztöndíjak
odaítélésével. E programok segítségével kiváló képességű tudományos munkatársak tapasztalhatják meg a partnerországok
felsőoktatási képzési rendszerét. Egy-egy esztendőben csak igen
kevés ösztöndíj kerül kiosztásra (1995 és 1999 között mintegy
200 db).
Az intenzív programok
Az intenzív programok a részt vevő országok diákjainak és oktatóinak kölcsönös találkozását segítik elő abból a célból, hogy
együttesen tanulmányozhassanak néhány speciális, kevés intézményben oktatott témát.
A támogatást ebben az esetben
•
•
•
•

az utazás,
a szállás,
az ellátás költségeinek átvállalása, valamint
az oktatási anyagok elkészítési költségeinek kiegyenlítése

jelenti.
Az Európai Kredit Transzfer Rendszer kidolgozása
Az Európai Kredit Transzfer Rendszer (ECTS) kidolgozásának és
bevezetésének célja a partnerintézményben végzett tanulmányok
egyenlőségének elismertetése. Az ECTS-ben jelenleg 200 európai egyetem vesz részt.
Az ECTS-re vonatkozó támogatásért pályáznia kell az egyetemnek
vagy az egyes tanszékeknek.
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Azok az intézmények élveznek előnyt az elbírálás során,
• amelyek még nem kaptak támogatást erre a célra, vagy
• amelyek az ECTS-t a legszélesebb körben kívánják bevezetni.
Minél több tanszék kívánja bevezetni az ECTS-t, annál nagyobb a támogatás mértéke. Támogatható az ECTS-t ismertető
kiadványok elkészítése és terjesztése is.
Közös tananyagfejlesztés
Közös tantervfejlesztés címszó alatt az Erasmus program négy
tantervfejlesztési típust támogat:
•
•
•
•

alsó és középszintű egyetemi tantervek
speciális emelt szintű (Masters típusú) egyetemi programok
európai modulok
integrált nyelvi kurzusok

Az Erasmus program ezen aspektusának kifejlesztésekor és megvalósításakor kiemelten fontos területnek számít a tudományos
közélet helyi, országos és európai szintű együttműködése.
Hallgatói mobilitási támogatások
Ennek az akciónak az első alpontja a hallgatók mobilitásának
kidolgozásához nyújt anyagi támogatást az intézmények számára. A tényleges ösztöndíjakat a részt vevő országok nemzeti
SOCRATES-irodái kezelik. A támogatást vagy közvetlenül kapják
meg a hallgatók, vagy közvetve, az intézményen keresztül. Az
egyes országok gyakorlata eltérő. A támogatás mértéke nem
haladhatja meg az 5000 ECU-t a legfeljebb 12 hónapos időszakra,
vagy havi 500 ECU-t egy rövidebb, néhány hónapos periódusra.

2.2 Comenius
Az Európai Unió oktatáspolitikájának egyik legnagyobb eredménye az, hogy egy összetett program keretében a közoktatás is
támogatott területté vált. A Comenius-fejezet elsődleges célkitűzése a SOCRATES programban, hogy a közoktatás minden szintjén (óvodai, alap- és középfokú oktatás) elősegítse a nemzetközi
együttműködést.
E program 3 alprogramra osztható.
Európai Oktatási Projektek (EOP)
Ez a tevékenység az iskolák közötti együttműködés lelke. Célja
olyan projektek megvalósítása, melyek eredményei beépülhetnek az iskola alaptevékenységébe. Az igazán jól megválasz-
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tott témakörök a tanterv részét képezik, és egy vagy több osztály
aktív munkájával valósulnak meg.

Figyelem!
A kiemelt témakörök a következők:
➟
➟
➟
➟

művészetek és mesterségek oktatása
a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések
tudomány és technika
az európai polgári öntudattal összefüggő ismeretanyag

Az intézményi együttműködés projekt formájában valósítandó
meg. Ehhez legalább 3, különböző országokból származó partnernek kell együttműködnie. A támogatás mértéke éves szinten
3000 ECU (koordináló intézmény) vagy 2000 ECU (részt vevő intézmény). Az együttműködés elindítása előtt lehetőség van előkészítő
látogatásokon való részvételre is.
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Munkájuk miatt folyamatosan utazni kényszerülők, vándorló
életmódúak és romák gyermekeinek oktatása, interkulturális
oktatás
E program általános célkitűzése a különböző nyelvi és kulturális
háttérrel rendelkező tanulók és oktatók közötti egyetértés megteremtése az idegengyűlölet visszaszorítása érdekében. Kiemelt
tevékenységi kör a különböző összehasonlító tanulmányok készítése.
Az adott témakört legalább 3 részt vevő ország két-két intézményének együttműködése révén kell megoldani. A legesélyesebb
pályázók a következők:
• általános, szak- és szakmai képzést nyújtó magán- vagy állami
iskolák
• felsőoktatási intézmények
• a tanárképzésben és szakmai továbbképzésben részt vállaló
intézmények
A támogatás 3 éves futamidőre szól. A támogatások átlagértéke
évente 25 000 ECU, amely a felmerülő költségek 50%-át fedezheti.
Előkészítő látogatásokon való részvételre ebben az esetben is
lehetőség van.
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Európai Oktatási Továbbképzési Projektek
Ebben az akcióban két különböző, de egymással szorosan összefüggő támogatást lehet elnyerni.
A program első részében együttműködő intézmények projekt
formájában 1-2 hetes továbbképzési kurzusokat dolgoznak ki.
Feltétel, hogy a projektben 3 részt vevő állam legalább 1-1 továbbképző intézete vegyen részt.
A második rész azon egyéni pályázóknak nyújt anyagi segítséget, akik az előző bekezdés szerint kifejlesztett kurzusokban
kívánnak részt venni.

Figyelem!
A támogatottak körébe tartoznak
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

óvodai nevelők,
általános és középiskolai tanárok,
iskolaigazgatók,
pályaválasztási tanácsadók,
tantervfejlesztők,
szakfelügyelők,
oktatási tanácsadók.

2.3 Lingua
A Lingua programba olyan együttműködési tevékenységek tartoznak, melyek a nyelvtanárok és az idegen nyelvi vezetőtanárok
alap- vagy szakmai továbbképzését szolgálják az alábbi területeken:
• egységes tantervek közös kialakítása
• az alap- és továbbképzéshez szükséges eszközök megteremtése
• az alap- és továbbképzési programok és modulok kifejlesztése
Az egységes program öt akcióra osztható.
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Lingua „A”
Európai Együttműködési Programok a nyelvtanárok alap- és továbbképzésére
Ez az akció olyan intézményi és szervezeti kapcsolatok
kialakítását segíti, melyek komolyan elősegítik a nyelvtanárok továbbképzését. Célja továbbá, hogy javítsa, felfrissítse, erősítse a gyakorló vagy pályakezdő nyelvtanárok,
vezetőtanárok szakmai ismereteit, képességeit.
A legalább 2 részt vevő ország alap-, illetve továbbképzéssel
foglalkozó intézményei közötti aktív együttműködés eredményeként olyan módszerek, tanmenetek, ajánlások születnek, melyek
sikeresen felhasználhatók a nyelvtanárképzés fejlesztésében és
megújításában.
A projekt kidolgozásának anyagi támogatása tág keretek között
mozog, a program céljaihoz, a bemutatott munkaprogram minőségéhez igazodik. A támogatás rendszerint az összkiadások 50%át fedezi.
Lingua „B”
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Szakmai továbbképzés az idegennyelv-oktatásban
Ez az akció nem az intézményeket, hanem a nyelvtanárokat
célozza meg.
E program részeként az egyéni pályázó két- és háromhetes
külföldi intenzív kurzusokon vehet részt. A fő célkitűzés
az, hogy a továbbképzéseken való részvétel fejlessze az
oktatók képességeit az idegen nyelvre oktatás, illetve az
idegen nyelven való tanítás területén.
Támogatás adható
• a felmerülő utazási és szállásköltségek,
• napidíjak és
• más kiadások (tanfolyamdíjak)
fedezésére, melyek a szakmai továbbképzési tevékenységgel közvetlen összefüggésben merülhetnek fel.
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Lingua „C”
Tanár-asszisztensi állások leendő nyelvtanárok részére
Ennek az akciónak a keretében a leendő nyelvtanárok
„Lingua-asszisztensként” egy, a programban részt vevő
ország fogadóintézményében meghatározott időtartamú
tanár-asszisztensi megbízást nyerhetnek el.
Ez a tevékenység általában egy olyan országban zajlik, ahol a
tanárjelölt által a későbbiekben tanítani kívánt nyelv egyike az
ország hivatalos nyelveinek. Kiemelt módon szerepelnek ebben
a programban a kis, kevéssé elterjedt nyelvek. Annak érdekében, hogy ezek a nyelvek kiemelt prioritást élvezhessenek, bátorítják azon Lingua-asszisztensek jelentkezését, akik olyan országba kívánnak utazni, ahol Európában kevéssé elterjedt, kevéssé
használatos nyelvet beszélnek. A Lingua-asszisztenseknek nem
az a feladatuk, hogy gyakorolják az általuk tanítani kívánt nyelvet, hanem sokkal inkább az, hogy anyanyelvükön tanítsanak
külföldi környezetben és hazájukról általános tudnivalókat
adjanak át.
A Lingua-asszisztensek támogatást kapnak a külföldi tartózkodással felmerülő úgynevezett mobilitási költségeik, valamint a
megélhetési költségek fedezésére.

11

Lingua „D”
Az idegennyelv-oktatás taneszközeinek fejlesztése és az idegen
nyelvi kompetencia értékelése
Ennek az akciónak az a legfőbb célkitűzése, hogy az európai együttműködés segítségével hozzájáruljon olyan kulcsfontosságú taneszközök előállításához, cseréjéhez és elterjesztéséhez, melyek javítják az idegennyelv-oktatás és -tanulás
színvonalát.
A projekt megvalósításában
•
•
•
•

E
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nyelvpedagógiai kutatási intézetek,
közoktatási intézmények,
felsőoktatási intézmények és
az oktatás tartalmi modernizációjáért felelős intézmények

vehetnek részt.
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Figyelem!
A támogatás a következő tevékenységekre terjed ki:
➟ oktatási programok, tantervek készítése, kifejlesztése és
cseréje
➟ innovatív didaktikai taneszközök és oktatási anyagok létrehozása
➟ a jelenleg használatos oktatási eszközök és módszerek,
valamint a megszerzett idegen nyelvi tudás mértékét és
értékelését szolgáló taneszközök és eljárások továbbfejlesztése

Ez az akció abban tér el a Lingua „A” alprogramtól, hogy az abban
megvalósított projektek eredményeit elsősorban a tanulók hasznosítják, míg a Lingua „D”-ben kidolgozott programok az oktatók
alap- és továbbképzését szolgálják.
Lingua „E”
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Az idegennyelv-tanulást támogató Közös Oktatási Projektek
Az akció célja, hogy a fiatalokat nyelvtanulásra ösztönözze
és támogassa az elsajátított nyelv aktív használatát. Ennek
megvalósítása érdekében a program elősegíti a részt vevő
országok fiataljainak csereakcióit egy olyan projekt formájában, melyben legalább két ország általános vagy szakképzési intézményeinek fiataljai vesznek részt.
A projektet úgy kell felépíteni, hogy a fiatalok különböző csoportjai közvetlen párbeszédet folytathassanak. Mivel a projekt megvalósítása során a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy az
idegen nyelvet új környezetben, képzésükkel, leendő szakmájukkal közvetlen összefüggésben, érdeklődésüknek megfelelően használják, a projekt megmutatja számukra a nyelvtanulás igazi
használatát.
A program megvalósításakor a kölcsönösség alapelvét kell szem
előtt tartani. Az intézmények minimum 10 fős, legalább 14
éves tanulókból álló csoportjai cserelátogatás keretében kétkét hetet töltenek el egymással. Az egy esztendőre tervezhető
projekt témáját a partnerek közösen választják ki.
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Figyelem!
Prioritást élveznek azok a projektek,
➟ melyek az EU legkevésbé elterjedt és oktatott nyelveire
vonatkoznak
➟ melyekben részt vesznek a szakképzés oktatási intézményei
➟ melyek az idegen nyelvek elsajátítása céljából innovatív
szempontokat hoznak az oktatási csereprogramokba
Az odaítélt támogatások nagyságrendje különböző, de ez a támogatás legfeljebb a projekt költségeinek 50%-át fedezi. Kivételes
esetekben adható 75%-os támogatás is.

2.4 Távoktatás
Az Európai Unió hosszú távú céljai szempontjából a távoktatás
kulcsfontosságú terület.
A SOCRATES egészét tekintve a távoktatás fogalma két összetevőt
tartalmaz:
• az oktatás újabb formáinak bevezetését a rendelkezésre álló
eszközök, különösen a multimédia-termékek és -szolgáltatások
felhasználása révén
• a „távoktató szolgáltatások” egyéb formáinak biztosítását
A támogatott tevékenységi körök az alábbi két nagy projekttípus
köré csoportosíthatók.
Európai együttműködési projektek
Ebben a programban a közösségi pénzeszközök olyan projektek
támogatására állnak rendelkezésre, amelyekben legalább három
részt vevő állam intézményei vagy szervezetei működnek együtt.
A főbb témajavaslatok a következők:
• olyan pedagógiai rendszerek kidolgozása, melyek megfelelnek
az oktatási-tanulási környezetnek
• az új távoktatási módszereket felhasználó intézményi háttér
minőségi javítása, különösen a pedagógiai segédanyagok minőségének javítása révén
• tanárok, oktatók és oktatási döntéshozók ismereteinek javítása, bővítése az új innovatív módszerek alkalmazásával
• a távoktatás keretében megszerzett diplomák fokozottabb elismerésének támogatása
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Helyzetfelmérő projektek
Ezeknek a projekteknek az a célja, hogy a távoktatás terén
megszerzett ismeretek, kidolgozott újítások, eljárási gyakorlatok a legszélesebb körben ismertté váljanak.
A projekteknek a SOCRATES programban részt vevő államok
minél szélesebb köréből kell tapasztalatokat leírniuk és elemezniük.
Néhány példa eddig már támogatott helyzetfelmérő projektekre:
• intézmények, szervezetek, hálózatok, közvetítő személyek katalógusának összeállítása a távoktatás terén való együttműködés céljából
• olyan adatbank létrehozása, amely oktatási software-ek európai kiadóit és a már kapható termékek bő választékát tartalmazza
• szeminárium megszervezése, amelyen egész Európából mintegy 100 felsőoktatási intézmény rektora vett részt, hogy az új
technológiák felhasználásának jelenlegi kérdéseit megvitassák
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A projektek sokfélesége miatt az anyagi támogatások mértéke is
nagyon különböző. Általános elvárás az, hogy a projektben
részt vevő intézmények a részükről rendelkezésre álló pénzeszközöket jelentkezési lapjukon tüntessék fel.
2.5 Felnőttoktatás
A SOCRATES program e fejezete olyan intézkedések sorát
tartalmazza, melyeknek célja, hogy tudatosítsák az európaiság gondolatát a felnőttoktatás minden szintjén.
Az „európai dimenzió” erősítését a következő tevékenységi körök
szolgálják leginkább:
• az európai eszmeiséget megtestesítő gondolatok
• az együttműködés nyomán megszülető eredmények terjesztésére vonatkozó elképzelések körvonalazása
Minden olyan szervezet, amely a felnőttoktatás területén tevékenykedik, jogosult arra, hogy a projektben részt vegyen.
Ilyen szervezetek
• az általános vagy szakképzési intézmények (felnőttoktatási intézmények, a felnőttoktatásban dolgozó tanárok képzésével
foglalkozó szervezetek),
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• az Európával kapcsolatos ismeretek terjesztésére szakosodott
szervezetek,
• szociális nevelői vagy szociokulturális képzéssel foglalkozó szervezetek, intézmények,
• kiadók,
• a fentiekben felsorolt intézmények szakmai egyesületei és hálózati körei, melyek helyi, területi és országos vagy összeurópai
szinten működnek.
A program a távoktatás szerkezeti felépítését követi, mert első
pontja a felnőtt tanulók európaiságtudatát erősítő projektek megvalósítását szorgalmazza, míg a második pontban az előzőben
felhalmozódott ismeretek megismertetése, terjesztése a fő cél.
A projektek anyagi támogatásának mértéke a témakör célkitűzéseitől, a munkaprogram minőségétől, valamint a terv megvalósításához előirányzott kiadások realitásától függ. A közösségi támogatásokat általában a költségmegosztás elve alapján határozzák
meg.

2.6 Az oktatási rendszerekre és az oktatáspolitikára vonatkozó információ- és tapasztalatcsere
A SOCRATES programot a tagországok oktatási rendszerére és
oktatáspolitikájára vonatkozó információk szabad áramlása teszi
még teljesebbé. Ennek a területnek három fontos eleme: az
Európai Oktatáspolitikai Információs Hálózat (EURYDICE), az
oktatáspolitikai döntéshozók számára szervezett külföldi tanulmányutak (ARION), valamint a Nemzeti Ekvivalencia és Információs Központok Hálózata (NARIC).
EURYDICE
Ez a hálózat
• az egyes országok oktatási rendszereiről,
• az ott elért eredményekről,
• a megvalósított reformokról
szóló információk elkészítésével és terjesztésével foglalkozik.
ARION
A programban részt vevő országok által meghatározott
„oktatáspolitikai döntéshozói kör” számára szervezett külföldi tanulmányutakat fedi az ARION program.
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Ezeknek az utaknak az a célja, hogy megkönnyítsék az információés tapasztalatcserét a részt vevő országok között.
Mint fentebb már említettük, az 1997–98-as tanév során 42 magyar
oktatáspolitikai döntéshozó vehet részt az ARION tanulmányútjain.

NARIC
Az európai oktatási mobilitás kevesebb haszonnal járna akkor,
ha a tanulmányok kölcsönös elismerésére nem lenne lehetőség.
A NARIC hálózat nemzeti információs központjainak (irodáinak)
az a feladata, hogy tájékoztassák az intézményeket és a polgárokat
• más országok felsőoktatásának szerkezetéről,
• a külföldi tanulmányok lehetőségeiről és
• a megszerezhető végzettségekről.

3. Pályázati lehetőségek és pályázati ellátás

E
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Az előzőekben ismertetett programok mindegyikéhez előre meghatározott, kötött pályázati határidők tartoznak.

16
Önkontroll!
Projektek esetén pályázatot benyújtani csak akkor lehet, ha
❏

a leendő partnerek (minimum három) megtalálták egymást,

❏

megállapodtak a projekt témájában és

❏

az együttműködés egyéb részletei is tisztázódtak.

Ezek után kerülhet sor a pályázat benyújtására a Brüsszelben
megállapított határidő lejárta előtt. Egyes programokra (például
Comenius 1, Lingua E) évente kétszer lehet pályázni, míg más
programokra vonatkozóan évente csak egy határidő van érvényben.
A pályázatok beadási helyét illetően a jelentkezések két nagy
csoportba oszthatók.
• A decentralizált programok esetében (Comenius 1., Comenius
2., Comenius 3.1., Comenius 3.2., Lingua B, Lingua C, Lingua
E, ARION) a kitöltött jelentkezési lapokat a SOCRATES Nemzeti
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Irodába kell eljuttatni (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–
21.).
• A centralizált programok (Erasmus, Lingua A, Lingua D, Távoktatás, Felnőttoktatás) jelentkezési lapjait egyenesen a brüszszeli SOCRATES-központba kell elküldeni (COM/TAO 70, rue
Montoyer, B-1000 Bruxelles).
A legközelebbi határidő a Comenius 1. és a Lingua E programokra vonatkozik. E két decentralizált akcióban elkészített pályázati űrlapot 1997. november 1-ig kell elküldeni a
magyar SOCRATES Irodába.
A november 1. után beérkezett pályázatok már csak egy későbbi
értékelési periódusban vehetnek részt, vagyis a projekt megvalósítása hónapokkal későbbre tevődik át.
Az aktuális űrlapok több helyről igényelhetők. A SOCRATES
Nemzeti Iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésre minden kérdésben, és természetesen a szükséges jelenkezési lapok
első számú forrása szintén a Nemzeti Iroda. Létezik egy országos
információterjesztő hálózat, melynek budapesti és vidéki középiskolák a tagjai.1 A kívánt pályázati űrlapok ezeknél az intézményeknél is beszerezhetők.
A projektek megvalósításához elengedhetetlen partneri viszony
kialakítása nem mindig egyszerű feladat. Az alkalmas külföldi
partnerek kiválasztását elősegítendő a projektek elindítása előtt
lehetőség van előkészítő látogatások lebonyolítására. Ezeknek a
néhány napos utaknak a célja személyes kontaktus kialakítása,
mely segíthet a projekt témakörének kiválasztásában és a tartós
partneri viszony kialakításában. Az előkészítő látogatásokra szintén pályázni kell a megfelelő űrlap kitöltésével, melyek az információterjesztő hálózat tagjain keresztül és a SOCRATES Nemzeti
Irodánál szerezhetők be.
1997 ősze fontos periódus a SOCRATES program hazai bevezetése szempontjából, mert ebben az időszakban fogadhatja irodánk hivatalosan az első pályázati űrlapokat. Ezzel pedig kezdetét
veheti a SOCRATES program, amely az unió országaiban nagy
érdeklődés mellett zajlik már évek óta.

1

Lásd a mellékletet.
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Melléklet
Sorszám
1.

2.
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Iskola
Zrínyi Ilona Gimnázium
Kóderné Gömöri Anna
Gépipari Műszaki Szakközépiskola
Léránt Katalin

Cím, telefon, fax
4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 29–31.
Tel.: 42/315-911
Fax: 42/315-993
9700 Szombathely
Rohonci út 1.
Tel.: 94/312-477
Fax: 94/329-670
E-mail: katalin@
szhely1.sulimail.iif.hu

3.

Avasi Gimnázium
Jobbágy László
dr. Madej Ferencné

3529 Miskolc
Klapka György út 2.
Tel./fax: 96/365-970

4.

Bolyai János Gimnázium
Holesné Csige Ilona

3100 Salgótarján
Kissomlyó út 1.
Tel.: 32/410-414

5.

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Estók János

3304 Eger
Pásztorvölgy u. 25.
Tel.: 36/429-950

6.

II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium
Balázs Erika

1075 Budapest
Wesselényi u. 38.
Tel.: 1/342-4905
Fax: 1/322-5881

7.

Varga Katalin Gimnázium
Molnár László

5000 Szolnok
Szabadság tér 6.
Tel.: 56/420-810
E-mail: molnar@
rkg.isk.huninet.hu

8.

Sztárai Mihály Gimnázium
Stróbl Terézia

7130 Tolna
Bajcsy-Zsilinszky u. 73.
Tel.: 74/440-571
Fax: 74/440-475

9.

Móricz Zsigmond Gimnázium
Berényi Attila

2001 Szentendre
Pf. 4
Tel.: 26/310-418

10.

Erkel Ferenc Gimnázium
Kereskényi Miklós

5700 Gyula
Kossuth tér 5.
Tel./fax: 66/463-118

11.

Jedlik Ányos Gimnázium
Lakner Zsuzsa

1212 Budapest
Táncsics M. u. 92.
Tel.: 1/276-1133
Tel./fax: 1/276-5335
E-mail: laknerzs@jedlik.hu
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Sorszám

Iskola

Cím, telefon, fax

12.

Kossuth Lajos Gimnázium
Majorosné Csorba Olga

3980 Sátoraljaújhely
Deák út 10.
Tel./fax: 47/321-322
E-mail: kig@mail.matav.hu

13.

Táncsics Mihály Gimnázium

1126 Budapest
Kiss János altb. u. 25.
Tel.: 1/156-5973
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit küldje el a Raabe Kiadónak!
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Egyéni vonásokkal az egységes
Európa felé
Az európai integráció közoktatási szemmel

Brassói Sándor

Lassan belátható közelségbe kerül az a nap, amikor hazánkat
felveszik az Európai Unióba. Ennek egyik feltétele a magyar jogrendszer hozzáigazítása az EU-éhoz. Vajon hogyan szabályozza
az oktatást az Európai Unió, és a magyaroknak van-e tennivalójuk ezzel kapcsolatban?
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1. Történelmi áttekintés
Ha a nemzeti oktatási rendszerek fejlõdését vizsgáljuk, akkor felvetõdnek olyan kérdések, amelyek megválaszolásához az egész
oktatás történetét vázolni kell. E kérdések közé tartozik az, hogy
az egyes nemzetállamok oktatásában az iskolák fenntartása,
a tartalmi szabályozás, a tanügyigazgatás, illetve a tanfelügyelet
hogyan került át az iskolafenntartó egyházaktól az állam felügyelete alá. Mindezek mellett érdemes megvizsgálni, hogy az egyes
tagállamokban a tartalmi-tantervi szabályozás kérdései és annak ellenõrzése mennyire nemzeti szuverenitás kérdése, illetve
hogy mekkora a szomszéd államok, a szövetségi politikák, valamint a kontinensen belüli oktatási koncepciók befolyása az illetõ
nemzet oktatási kérdéseire. Itt kiemelten kell hangsúlyozni a XX.
század második felében kialakuló európai uniós oktatáspolitikát, mint a XXI. század egyik nagy kihívását.
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Az európai integráció és az oktatás kapcsolata felettébb összetett,
hiszen ha végigtekintünk az Európai Közösség történetén (a kezdeti Montánuniótól a XXI. század kezdetén a 15 tagállamból szervezõdött, a Maastrichti Szerzõdés mentén, annak három pillérére
épülõ EK szerkezetéig) látható, hogy az oktatás nem tekinthetõ
egy, a kezdetektõl meghatározó, az Európai Közösség tagállamai számára kötelezõ direktívákat, kötelezettségeket jelentõ
szektornak. Az 1957-ben aláírt Római Szerzõdés óta az Európai
Unióban az egyes ágazatok egymáshoz viszonyított belsõ arányai
megváltoztak. A kezdeti – a hidegháborús világgazdasági erõviszonyok között a nehézipari, gépipari prioritásokat megfogalmazó
– integráció számos változáson ment keresztül. Egyre inkább teret
adott a képzés és az oktatás egyes kérdéseinek, feladatrendszereinek, amelyek napjainkban a humánerõforrás tág fogalmában, az
oktatás-képzés munkaerõ-piaci összefüggésrendszerében jelennek meg.
Az Európai Uniót tekintve napjainkban globális integráció jött
létre, amely az integrációs politikák rendszerében kiterjed minden ágazatra és szektorra, de a nevelés-oktatás-képzés kérdéseiben csak korlátozottan értelmezhetõ. Az Európai Uniót létrehozó
1957-es Római Szerzõdés, majd az azt többször módosító további
szerzõdések ugyanis mindvégig hangsúlyozták, hogy a nemzeti
identitástudatra nevelés az egyes államok közoktatásának alapfeladata.
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A nemzeti közoktatási feladat nem kérdõjelezhetõ meg, így –
globalizáció ide, integrációs politikák oda – a brüsszeli eurokraták közvetlenül nem befolyásolhatják az egyes államok közoktatását, azaz
· az egyes iskolatípusokat,
· az iskolarendszert alkotó intézményhálózat vertikális tagozódását (alap-közép-felsõfok),
· az oktatási jogalkotás folyamatát és annak tartalmát,
· a tartalmi szabályozás kérdéseit (oktatott tananyagok, tankönyvek),
· a tanügyigazgatás kérdéseit,
· az oktatási rendszerben alkalmazottak képesítési, alkalmazási
feltételeit,
· a vizsgarendszert,
tehát az iskolarendszert közvetlenül nem alakíthatják át az Európai Unió döntéshozói.
Ezek a kérdések az Európai Uniót alkotó 15-ök körében szigorúan
belügyi kérdéseknek számítanak, és a brüsszeli, illetve strassbourgi joganyag közvetlenül nem, vagy csak alig van hatással
ezekre a kérdésekre. Ez azért is lehet érdekes számunkra, mert
hazánk európai uniós csatlakozása esetén a közoktatás területére vonatkozólag – az elõbb említettek miatt – nem vár
ránk különösebb harmonizációs feladat. A szakképzés, illetve a
felsõoktatás, tehát a ténylegesen szakképzettséget adó tanulmányokat szervezõ intézmények és az ezekkel összefüggõ képzések
tekintetében már vannak bizonyos EU-normák és -direktívák,
amelyek kihívásokat jelentenek mind hazánk, mind pedig az
EU-államok oktatásában dolgozók számára.
Mindezeket összegezve érdemes áttekinteni az Európai Unió keretein belüli oktatással összefüggõ irányelveket, azok kronológiáját, kitekintéssel a közoktatási-szakoktatási területekre is.
Napjainkra a fejlett európai országok oktatásügye – építkezve
a korábbi, közel 40 év integrációs történéseire – viszonylag nagy
kihívások elé néz, gyorsan változik. Ebben a folyamatban az átlagos állampolgár általában nem is veszi észre, hogy milyen sok
nemzetközi hatás éri a nemzeti oktatáspolitikát, hiszen az európai dimenzió, valamint az oktatási irányelvek minden tagország
számára meghatározóvá váltak.
Magának az európai integrációnak a fejlõdése is stádiumokra tagolható. Folyamatosan érzõdik a harmonizáció abban a folyamatban, amelyben a térség eljutott az 1957-es Római Szerzõdéstõl az
1993-ban életbe lépett Maastrichti Szerzõdésig, a gazdasági unió-
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tól addig a stádiumig, amelyben a helyi, a nemzeti oktatáspolitika is
egyre látványosabban, az európai dimenzió mentén formálódik.
Az Európai Unióban megvannak a feltételei annak, hogy összeegyeztethetõ legyen az alábbi három alapkövetelmény:
· „a társadalmi integráció,
· a foglalkoztathatóság növelése és
· az egyén önmegvalósítása.”1
Az Európai Unió kialakulása
Az Európai Unió elnevezés és integrációs fogalom az 1993-ban
életbe lépett Maastrichti Szerzõdéssel jött létre. Az integráció
tényleges kialakulása azonban legkevesebb 45 évre tehetõ, és
a következõ fontosabb állomásokra bontható.
Az Európai Közösség kialakításának a gondolata, ami az Európai
Unió jogelõdje volt, a II. világháború utáni európai gazdasági-politikai helyzetre vezethetõ vissza. Az európai népek békére törekvése általánossá vált 1946-ra, és az uniós gondolkodás egyik hajtómotorja lett.
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„Valami olyat kell létrehozni, mint az Európai Egyesült Államok!” Dolgozó emberek százmilliói csak így tudják ismét visszanyerni egyszerû örömeiket, reményeiket, amiért érdemes élni. Az eljárás egyszerû. Férfiak
és nõk millióinak elhatározására, jogtalanság helyett jogalkotásra van
szükség. Az Európai Egyesült Államok felépítésének függetlennek kell
lennie az egyes államok anyagi helyzetétõl. A kis nemzetek egyenlõk lehetnek a nagyokkal.”2
Ez a kijelentés teljesen nyilvánvaló világpolitikai helyzetben született,
hiszen ekkor két gyõztes szuperhatalom között helyezkedett el Nyugat-Európa.
Nyugatról az USA, keletrõl a Szovjetunió határolta. Nyugaton egy fejlett,
a demokrácia hagyományaival rendelkezõ tõkeerõs nagyhatalom, ahol
piacgazdaság és a társadalmi viszonyokat tekintve a pluralizmus volt a
jellemzõ, míg keleten egy kommunista diktatúra az egypártrendszerbe
csontosodva, a piacgazdaságtól évszázadnyi távolságra. Ahogy az akkori brit külügyminiszter 1948-ban kijelentette: „Az idõ megérett Nyugat-Európa konszolidálására. Kelet-Európában lezárt tényekkel állunk
szemben. Mint egységre, csak Nyugat-Európára lehet gondolni.”3

1

2
3

Az idézet az Európai Unió oktatásért-képzésért felelõs biztosától (a XXII. Fõigazgatóság korábbi vezetõjétõl), Edith Cressontól, valamint Padraig Flynntõl származik, aki az V. Fõigazgatóság biztosa volt.
Winston Churchill, Zürich, 1946. szeptember 19.
Ernest Bevin, 1948. jan. 29.
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Ebben a helyzetben az európai, autarkiához szokott nemzetállamok számára egyetlen olyan túlélési lehetõség maradt, amelynek
keretében a saját nemzetgazdaságuk növekedése fennmaradhat.
Ez pedig az összefogás, az integrálódás. Így Hágában, 1948-ban,
a résztvevõ 16 ország határozott az Európai Közgyûlés létrehozásáról. Ezt követõen a tagok közül 10 megalakította az Európa Tanácsot, 1949. május 5-én. A szervezet székhelye Strassbourg
lett.
Ezzel egy idõben Robert Schuman és Jean Monnet a német, a francia, valamint a Benelux államok közötti vas-acélipar integrálását
kezdi szervezni. Ez a gazdasági célokat is összehangolni szándékozik, a kereskedelemmel összhangban. Ezt a Schuman-terv keretében meg is teszik. Ennek egyenes következménye a Montánunió
megalakulása 1951. április 18-án.
1957-ben létrejön egy szélesebb alapokon nyugvó szervezet, az
Európai Gazdasági Közösség, amely mellett létrejött az Euratom.
1967-ben az eddigi három szervezet, az EGK, a Montánunió és az
Euratom egyesült, és kialakult az Európai Közösség. Ezek a szervezetek még elsõsorban politikai-gazdasági jellegûek voltak, ám
1970-ben létrejött az Európai Politikai Együttmûködés Szervezete. Ekkor már egyre hangosabban mondják ki egyesek, hogy egységes integrációs politika keretében a nemzeti oktatási folyamatokat is össze lehetne és kellene hangolni. Ám mind akkor, mind
ma az egyes államok képviselõi határozottan elutasítottak minden olyan törekvést, ami a nemzeti oktatást mint stratégiai ágazatot, mint a nemzettudatot meghatározó, kialakításához szervesen hozzájáruló rendszert globalizálná.
Utalnánk itt Jean Monnet-ra, az egyik fõ alapítóra, akitõl az Európai Unió
elképzelés származik, és akinek elhíresült kijelentése lett a következõ
mondat, amit Carole Frazier Az oktatás és az Európai Unió címû könyvében hangsúlyoz: „Ha újra kellene kezdeni, az oktatással kezdeném!”

Miközben az alapító politikusokban felmerült annak a szükségessége, hogy egyes humánpolitikai, humánerõforrás-fejlesztéssel kapcsolatos ágazatokat, így az oktatás-képzés egészét is bekapcsolják az
integrációs folyamatokba, addig a nemzeti oktatáspolitikusok továbbra is merev ellenállást mutattak. Ezen persze nincs csodálkoznivaló, hiszen az alapító hatok között a porosz, a francia,
a németalföldi, valamint a mediterrán iskolarendszer került
egymás mellé. Ezek között rendkívül nagyok voltak a különbségek,
tehát eleve kudarcra lett volna ítélve minden harmonizációs törekvés
ebben az idõben. Ezzel párhuzamosan ráadásul megindult az Európai Közösség bõvítése, ami az oktatási rendszerek szempontjából további igen eltérõ iskolarendszereket hozott be az integrációba. Így
1973-ban Nagy-Britannia, Dánia, illetve Írország csatlakozott az Eu-
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rópai Unióhoz, majd 1981-ben Görögország kerül be a tagok sorába. Miközben tárgyalások folytak a spanyolokkal és a portugálokkal a csatlakozásról, 1985-ben Luxemburgban az Európa
Tanács az EGK továbbfejlesztésérõl döntött az Egységes Európai
Okmány keretében. Az okmány deklarálja, hogy a tagállamok a fejlesztés, a kutatás, a környezetvédelem és az oktatás területén
egyeztetéseket kezdeményeznek egymás között, hogy az integráció elmélyülése megtörténhessen.
Ugyanekkor, tehát 1985-ben aláírták a Schengeni Egyezményt,
amely a belsõ vámhatárok lebontását, a munkavállalók, a tõke, a
szolgáltatások szabad mozgását tette lehetõvé a tagállamok között. Szerteágazó hatást fejtve ki ezzel a munkaerõpiacra, kimondatlanul is serkentve a végzettségek, szakképzettségek kölcsönös elismerését, az ekvivalenciát, a hasonlóságokat az egyes
szakképzettségek tartalmában.
1986-ban Spanyolország és Portugália is csatlakozott a közösséghez. Így most már a mediterrán térség minden állama a közösséghez tartozott. Ennek hatásai azért fontosak, mert egy alapvetõen
nyugat-európainak tartott integráció latin oktatási, kulturális hagyományokkal rendelkezõ országokkal bõvült.
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1990-ben – a két Németország újraegyesítése kapcsán – a volt NDK
tartományai csatlakoznak az unióhoz. 1991-ben aláírják az egyezményt Maastrichtban, ami kimondja a gazdasági, politikai és
valutáris unió életbeléptetését 1993-tól. 1995 az utolsó bõvítés dátuma, hiszen Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozásával az
Európai Unió elérte jelenlegi kiterjedését úgy, hogy további skandináv-porosz hagyományokra építkezõ oktatási rendszerek kerültek az
unióba, széles változatosságát mutatva így a nevelési-oktatási módszereknek, hagyományoknak és szabályozási kérdéseknek.
Az Európai Unió fejlõdése eddigi stádiumainak ismeretében kijelenthetõ, hogy elsõsorban gazdasági érdekek motiválták az integráció eddigi fejlesztését. Az oktatás, a kultúra a nyolcvanas évek
elejétõl kapott egyre jelentõsebb szerepet. Jóllehet az unió ma
sem rendelkezik az oktatás területén általános illetékességgel, viszont a munkavállalási lehetõségek tagállamok közötti szabadságának deklarálásával, kiszélesítésével az oktatási, különösen a szakképzési oktatási rendszerek nemzetközi transzparenciáját feltételezi.1 A szakképzettséget igazoló okmányok által minõsített magas
szintû szakmai képzettség a munkaerõpiacon való elhelyezkedést –
1

A transzparencia (magyarul: átláthatóság) kifejezés inkább használatos,
mint a harmonizáció, mert míg az alapítószerzõdések tiltják az oktatás területén a harmonizációt, ugyanakkor a transzparenciát nem!
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lévén az unió most már a legnagyobb, integráción belüli munkaerõpiac – nagymértékben megkönnyíti. Így hasonló képzettségek
esetén a munkaadó a munkahely betöltésére pályázó végzettségét és alkalmasságát könnyebben meg tudja ítélni.
Elõnyben részesülnek így az olyan munkavállalók, akik
· az unió nyelvei közül többet beszélnek,
· számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek, valamint
· a szaktudásukat egy másik tagállam munkaerõpiacán már alkalmazták.
Így tehát napjainkban az uniós oktatáspolitikai transzparenciának az egyik motiválója a szakmai végzettséget igazoló okmányok, az egyes vizsgák (érettségi, nyelvvizsgák),
a diplomák kölcsönös elfogadására való törekvés, másik
motiválója az európai dimenzió erõsítése. Napjainkban az
Európai Unió jogosult a szakképzés alapelveinek a meghatározására.
Ezzel a döntéssel alapvetõ fordulat állt be az oktatáspolitikában,
hiszen az egyes tagállamok oktatási törvényeiben megfigyelhetõ
az a szándék, hogy a szakképzés, illetve ezzel összefüggésben
a szakmai gyakorlati tantárgyak oktatása lehetõleg a 18 éves
életkor után induljon meg.1
Ezzel a tendenciával teljesen szinkronban van Edith Cresson híressé vált kijelentése, miszerint: „Az oktatás köteles hozzájárulni
a közösség politikai integrációjához.”
Ez azt jelenti, hogy az oktatás és képzés Római Szerzõdés által
deklarált viszonylagos szabadsága és nemzeti keretek közé
rendelt autonómiája a közeljövõben minden bizonnyal változni fog. Így ez nemcsak a szakképzéssel, valamint a szakmatanulással közvetlenül összefüggõ gazdasági ágazatokat fogja érinteni, hanem a kulturális környezetet, illetve az egyes államok
belsõ szociokulturális folyamatait is.
Mindaz, amit az unió eddig elért az egymás felé nyitó képzési-oktatási rendszereinek bemutatásával, a kor kihívásainak történõ
megfeleltetéssel, alkalmassá teszi arra, hogy a felnövekvõ generációk számára biztosítsa
· az új ismeretek megszerzését,
· azt, hogy küzdjön a társadalmi kirekesztés ellen,
1

A Ktv. hasonlóan rendelkezik.
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· legalább három közösségi nyelv ismeretét,
· azt, hogy közelebb hozza egymáshoz az iskolákat, illetve a
munkahelyeket,
· az emberi erõforrásokat érintõ oktatási és szakképzési beruházások arányosabb, tervezettebb elosztását,
· a diákcseréket és a tanulmányutakat a közösség országaiba,
· egymás kultúrájának mélyebb megismerését.

2. Transzparens jelenségek az oktatással
kapcsolatos jogalkotás területérõl
Minden társadalomnak, különösen az olyan modern társadalmaknak, mint amilyenek az Európai Unió államai, az oktatásügy
területén egyre bonyolultabb kihívásokkal kell szembenézniük.
A jogi szabályozás az oktatásban történeti fejlõdésen ment keresztül, aminek végén megjelent a nemzetállamok fölé szervezõdõ integratív szervezet.

E
8.2
8

Ennek a folyamatnak az értelmezéséhez elsõként az állam és az egyház
szétválását biztosító, XVIII–XIX. századi történeti-jogi lépéseket lehet
említeni. A második történeti lépés a polgári nemzetállamok oktatási
szerepvállalásának kibontakozásával, az egyes államok versengésével
magyarázható. Ennek során általánossá vált a tömeges népoktatás,
egyre jobban összekapcsolódtak a népiskolák és a középiskolák. Széles
rétegek kapcsolódtak be a kötelezõ oktatás – igaz, csak az alapfokra kiterjedõ – rendszereibe. Ezzel az eltömegesedéssel, valamint az intézményfenntartás sokszínûvé válásával problémássá vált az intézményrendszeren belüli átjárhatóság. Ezek az oktatási rendszerek belsõ bonyolultságát növelõ folyamatok egyre részletesebb jogi szabályozást igényeltek.
A harmadik történeti elem az oktatás jogi szabályozásában az integráció
és az azzal együtt járó kihívás volt. Ez utóbbi okai abban keresendõk,
hogy az alapfokú és a középfokú oktatás eltömegesedett, az oktatásban
való részvétel a társadalmi felemelkedés legfontosabb hajtómotorjává
vált. A nemzetközi versenyben az egyes államok gazdaságának versenyképessége attól függ, hogy mennyire képzettek a munkaerõpiacon megjelenõ munkavállalók tömegei, milyen konvertálható tudással rendelkeznek a társadalom széles rétegei.

Ezek alapján összefoglalható, hogy a tagállamoktól a nemzetközi
piaci verseny széles és mobilis középosztály kialakítását kívánta
meg. Ezeknek a folyamatoknak a függvényében vált a nemzeti és
a helyi oktatáspolitika a fenti elvárásokkal összhangban a „social engineering” eszközévé. Ezen elvárásoknak szándékozott meg-
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felelni az egyes nemzetek oktatásügye, amikor elkezdõdött a tantervi reformok, valamint a tanügy-igazgatási újítások idõszaka.
Emlékeztetve az olvasót arra, hogy amíg 1945 és 1970 között
a „szabadság, egyenlõség, testvériség” törvényi rögzítése volt
a meghatározó1, addig az 1980-as években az akkori 10 állam
meglehetõsen széttagolt oktatásügye került elõtérbe. A tagállamokban az oktatáspolitikusok és oktatáskutatók érdeklõdése
a national curriculumok, tehát a nemzeti alaptantervek és a tantervpolitika felé fordult. Ezzel a nemzeti és a nemzetközi oktatási
jogalkotásnak újabb problémával kellett szembenéznie, mert az
állami finanszírozású iskolarendszerek növekedése lelassult, az
állami finanszírozás gyengült. Véget ért a növekedés idõszaka.
Úgy kellett oktatási jogszabályokat alkotni, hogy
· csökkenjen az ellentmondás az iskolákban szélesedõ polgári
részvétel és az oktatási intézmények politikamentessége között,
· az oktatási intézmények autonómiája fokozódjon a helyi hagyományoknak megfelelõen, a még elviselhetõ – egyre szélesedõ – keretek között,
· a tanárok, a diákok és a szülõk jogai bõvüljenek2,
· a közösségi célok kölcsönös elfogadása során ne növekedjenek
az anomáliák a tagállamok, a régiók, illetve a különbözõ fenntartású intézmények között.
Bebizonyosodott, hogy
· a korábban mindent szabályozni kívánó államok tehetetlenek
voltak a stabil társadalmi egyenlõtlenségekkel, a terjedõ tanulói demoralizációval, a tudatlanság újratermelõdésével és az
egyéb szociálpolitikai tünetekkel szemben3,
· a restrikciós gazdaságpolitikára kényszerülõ kormányzatok
pedig hatékonyságra, versenyszellemre, minõségre, elszámoltathatóságra próbálták rászorítani a hatalmasra duzzadt oktatási ágazatot,

1

2

3

1948-ban az ENSZ közgyûlésén elfogadták az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. 1961-ben született az Európai Szociális Charta. 1976-ban életbe lépett a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nyilatkozata. 1984-ben
európa parlamenti határozat született „A nevelés szabadságáról”. 1989-ben
elfogadták a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményt.
Az 1966-ban kiadott UNESCO-ajánlás azt deklarálja a „Hivatás gyakorlásának szabadsága” címû fejezetében, hogy a tanárt megilleti a választás joga,
azaz, hogy milyen módszert választ a törvényeknek megfelelõen arra, hogy
a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát javítsa, illetve a tankönyvek,
eszközök választásában is szabad kezet kap.
Halász Gábor, 1991.
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· az egyes államok markáns oktatási reformokra kényszerültek,
amelynek során sarkalatosan változtatták meg saját oktatásügyüket1.
A lábjegyzetben szereplõ törvénynek és kísérõ rendeleteinek egyik
fontos eleme az, ami lehetõséget teremtett az iskoláknak, hogy
fenntartót váltsanak, függetlenedjenek az önkormányzattól, és állami finanszírozási körbe kerülhessenek, vagy ellenkezõ irányú folyamatokat indítsanak a helyi igények, szükségletek függvényében.
Az iskolarendszerek szereplõi között versenyhelyzet alakult ki
a szabad iskolaválasztás megteremtésével. Ugyanakkor másik
jellemzõ eleme volt a változtatásoknak Európa-szerte, hogy a korábbi gyakorlathoz képest áttörést hoztak a nemzeti alaptantervek.
Az 1980-as évek végén több tagállamban oktatási reformok sorozata kezdõdött, ami a magyar és a kelet-európai országok iskolarendszereire is számos hatással volt.2
1989-ben határozták el (az európai uniós államok oktatási minisztereinek találkozóján), hogy a tagállamok nemzeti tanterveikben, illetve oktatási törvényeikben erõsítsék az „európai dimenziót”!3
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Így
· nemzeti kerettörvények léptek a korábbi részletes törvények
helyébe,
· nemzeti alaptantervek rögzítették a minimumkövetelményeket,
· megjelent az európai állampolgárságra nevelés, a „european
citizenship”,
· a nyelvoktatás, az uniós nyelvek tanítása erõsödött,
· átjárhatóság alakul ki a különbözõ régiók, országok iskolarendszerei között,
· a külföldi munkavállalók gyermekei könnyebben kapcsolódnak be a nemzeti keretek között folyó oktatásba,
· növekedett a külföldi csereutak, tanulmányutak száma,
· megerõsödött a pályázati rendszer,
· kiszélesedtek az oktatásban a piaci alapon szervezõdõ intézményfinanszírozási elvek,

1
2
3

Példák: a sokat emlegetett Thatcher-féle brit oktatási kerettörvény 1988-ban,
vagy az 1989-es francia, az 1990-es dán és az 1991-es svéd oktatási törvény.
Setényi János: Rendszerváltás és oktatási törvénykezés Kelet-Európában
Council Resolution on the European Dimension in Education, 24. May 1988.
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· szabaddá vált az iskolaválasztás és
· elkezdõdött az iskola társadalmasítása.1
Miközben a tagállamok megpróbálták oktatásügyüket a jogi szabályozás szintjén megfeleltetni a fenti elvárásoknak, az integráció
kapcsán újabb nehézségek merültek fel. Ezek közül a „modernség és demokratikusság” kérdését kell elemezni. A modernség
esetében arról van szó, hogy egyre több ágazat határozottan autonóm megfogalmazású és szabályozottságú igényét jogi úton kell
kezelni úgy, hogy az államok integráltságának kívánatos mértéke
fennmaradjon. A demokratikusság problémája pedig abból ered,
hogy az eltömegesedett alap- és középfokú oktatást, amely egyre
heterogénebb fenntartású és finanszírozói körrel egészült ki, nagyon nehéz volt jogilag úgy szabályozni, hogy az oktatás különbözõ területei ne legyenek „elbürokratizálva”. Nem is beszélve arról,
hogy mindezek mellett lehetõleg „lágy” állami szabályozás érvényesüljön.
Ezek a fent vázolt folyamatok mind az uniós oktatással kapcsolatos elvárásokat, mint pedig a tagállamok oktatáspolitikusait nagymértékben befolyásolták. Próbáltak megfelelni annak a jövõképnek, amelynek alapja az, hogy a napjainkban formálódó Európát a
közeljövõben nem a hagyományos politikai, etnikai ellentétek fogják megosztani, hanem a társadalmi rétegzõdés mindinkább három szociálisan eltérõ réteg kialakulása felé tart.2
Ezek a rétegek:
· az euroelit kialakulása, a nemzetközi piacon versenyképes,
a területi mobilitást preferáló, jó nyelvtudással, erõs európai
identitástudattal rendelkezõ csoport
· a statikus foglalkoztatási réteg, amelynek tagjai a nemzetállamiság pártján álló hazai szuverén gazdaságot és a nemzeti
identitástudatot erõsítõ csoportként jelennek meg
· a hátrányos helyzetû, a leszakadás felé tartó és egyúttal a legnagyobb társadalmi kihívást jelentõ, fokozott társadalmi odafigyelést és gondoskodást igénylõ emberek csoportja
Ez a három társadalmi réteg még egy tradicionális nemzetállam
keretei között is állandó szociális és gazdasági problémákkal
nézne szembe.

1

2

Az Amszterdami Szerzõdés híressé vált 127. §-a alapján realizálódott, hiszen ennek a cikkelynek a megalkotása sarkalatos változást hoz (az EU
kompetenciáját illetõen) a közoktatás terén.
Setényi János: Jogalkotás és oktatás (FPI, Budapest, 1994.)
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Az uniós politikában pedig errõl a három rétegrõl úgy kell
gondoskodni az oktatás-képzés különbözõ területein, hogy
a társadalmak számára az iskolarendszerbõl való kilépéskor hatékony munkaerõt jelentsenek.
Nos ez igencsak nehézkesen haladt mindeddig, jóllehet számos
imponáló eredmény is született. Ugyanis addig, amíg az euroelit
a helyi állami, illetve régiós kötöttségek fellazításában érdekelt,
a statikus csoportok nemzetközi munkaerõpiacra vitele csak lassan, a tudatos tervezés minden eszközét felhasználó politikával
érhetõ el. A hátrányos helyzetûek számára a nemzetköziesedés
csak újabb fokozódó hátrányokat jelenthet, ezért számukra csak
a helyi társadalmakba való integrálás hozhat megoldást.1

Figyelem!
Az EU alapokmányában a következõ lényeges, oktatással kapcsolatos pontok fordulnak elõ:
ß a 7. cikkely tiltja a származás szerinti megkülönböztetést,
ß a 48. cikkely rendezi a munkavállalók szabad mozgását,
ß az 57. cikkely rendezi a diplomák kölcsönös elfogadásának elvét,
ß a 128. cikkely kimondja a szakképzés közös alapelveit.
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Az oktatási törvénykezés elõzményei és közös jellemzõi után
megállapítható, hogy a közösségi vívmányok száma nõtt napjainkra, hiszen a harmonizációs folyamatok kiszélesedtek.

3. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai
A tagállamok számára az egyes uniós szervezetek által hozott
döntések, szándéknyilatkozatok nem egyforma hatást fejtenek
ki. Az oktatásban elsõsorban a szakképzés volt az a terület,
ahol a harmonizáció elindult és mára kiszélesedett. A nyilvánvalóan kényszerítõ erõvel bíró piaci viszonyok olyan munka1

Tipikusan jó példa erre a két német állam újraegyesítése során felszínre került problémakör. A volt NDK mobilis diplomásai, illetve közepesen kvalifikált munkavállalói a fejlettebb volt NSZK-beli területeken elõnyös helyzetbe
juthattak, míg az otthon maradt statikus csoportok, illetve hátrányos helyzetûek kilátásai jelentõsen romlottak az elõzõ csoporthoz képest.
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vállalói csoportok kialakítását sürgették, amelyek az USA és Japán egyre erõsebben érvényesülõ gazdasági befolyását kivédve,
az európai termékek és technológiák széles körét tudják a világpiacra vinni. Ezt a szakképzés, majd késõbb a felsõoktatás szintjein meginduló harmonizáció lehetõvé tette. Ennek is köszönhetõ, hogy az Európai Közösség akkor még sokat emlegetett „euroszklerózisa” felengedett.1
Ebben a folyamatban az elsõ az 1963-ban kiadott Szakképzési
alapelvek volt.2 1976-ban az Európa Tanács elfogadta az oktatási akcióprogramot, bár a tagállamok közoktatásában még igen
nehézkes az együttmûködés.
Ezen változtatott az, hogy az 1990-es évektõl egyre gyorsabb
ütemben érkeztek az Európa Tanácstól a különbözõ állásfoglalások, a Fehér és Zöld Könyvek.
Ebben a sorban az elsõ az 1993-as Zöld Könyv volt, ami „Európai
dimenziók az oktatásban” címmel jelent meg. Ezt követte az ugyancsak ebben az évben kiadott „Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatottság” címû Fehér Könyv. Bár ez sem direkt jogi szabályozók
gyûjteménye volt, mégis erõsen befolyásolja a tagállamok nemzeti
oktatásügyét azáltal, hogy az Európai Unió hosszú távú versenyképességét, a gazdasági potenciál növelését célozza meg ajánlásaival.
Mindezt olyan módon, hogy lehetõségeket (innováció, hatékonyabb
közoktatás, 18. életév utánra tolódó szakképzés, általános érettségit tett munkavállalói szféra) vázol fel.
A következõ az 1995-ben megjelent „Élet és munka a dolgozó társadalomban” címû Zöld Könyv, amit az 1996-ban közzétett „Tanítás és tanulás. A tanuló társadalom felé” címmel kiadott Fehér
Könyv követett. Ez hangsúlyozta azokat az elveket, amelyek a közeljövõ társadalmában az állampolgárokat ösztönözni fogják arra,
hogy minél tovább és hatékonyabban iskolázzák gyermekeiket.
Élethosszig tartó tanulási folyamatokat preferál. Ez az év az unióban az „Élethosszig tartó tanulás éve”.
Ez az elv a magyar oktatási gyakorlatban is igen hamar érvényesülni
látszott azzal, hogy 1997-ben kiadásra került a 277/1997. számú kormányrendelet, ami a tanártovábbképzésrõl és a pedagógus-szakvizsgáról rendelkezik. Itt kifejezetten olyan igény merült fel a kormányzat részérõl a munkavállaló pedagógusok társadalma felé, hogy hétévenként

1

2

Az EK-t létrehozó 1957-es Római Szerzõdés, majd az alapokmány közoktatásra vonatkozó szigorú megkötéseit lazították az 1997-es Amszterdami
Szerzõdés ismert cikkelyei (127–128. §).
Ez az alapdokumentum 48. cikkelyéhez illesztett állásfoglalás volt, amit egy
ideig nem követett semmi más, azonban azóta számos ajánlás született.
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120 órányi képzésben vegyenek részt. Ez ki fogja mozdítani a hazai pedagógustársadalmat abból a helyzetbõl, ami lehetõvé tette azt, hogy valaki az alapvégzettség megszerzése után akár a nyugdíjig semmiféle továbbképzésben sem vett részt. Ebben is – akárcsak az utóbbi 6 év
oktatási jogalkotásában – érzõdik az unióhoz való csatlakozás potenciális lehetõsége: ha egy állam a közeljövõben csatlakozni kíván az Európai
Unióhoz, sok késõbbi problémát megold azzal, ha már a csatlakozás
elõtt igazítja a jogrendjét a közösségi normákhoz.1
Hasonló jellegû befolyás érezhetõ a szakértõ rendszer átalakulásával
kapcsolatban. Ugyanis ebben az esetben az ellenõrzõ funkciók demokratizálódtak, az iskolai pluralizmus erõsödött. A 6/1994-es MKM rendelet is tartalmaz több liberalizáló elvet.

1997-ben megjelent az „Oktatás, képzés, kutatás – az országok
közötti mobilitás akadályai” címû Zöld Könyv. Ezzel a kiadvánnyal már érzõdik annak a folyamatnak az eredménye, ami
a nemzeti identitástudat kontra európai állampolgári létforma
közötti átbillenést mutatja, az utóbbi felé. Bár ezt egyértelmûen
nem írták le, viszont diplomatikusan kifejezésre juttatják azt,
hogy a jövõ útja csakis ez lehet.2
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Az 1997-es Amszterdami Szerzõdés (új elemként) két cikkellyel
bõvítette az oktatással kapcsolatos uniós joganyagot. A 126. és
a 127. cikkelyek kifejezetten megfogalmazzák a nemzetállamok
fölé szervezõdõ EU közoktatási-szakképzési kompetenciáit. Ezek
definiálják azt, hogy a közösség, miközben korlátozott cselekvéssel bír a fenti területeken, hozzájárul a tagállamok oktatási rendszereinek fejlesztéséhez. A szubszidiaritás egyetlen interpretációja
sem lehet olyan mértékben korlátozó, amely meggátolja Európát
abban, hogy – a tagországokkal történõ megbeszéléseket követõen
és velük együttmûködve – meg ne határozza, melyek az oktatási és
képzési rendszerek legfõbb, közös és kívánatos céljai. A változtatással ugyanis az uniós programokba már nemcsak a szakképzés,
illetve a felsõoktatás kapcsolódhat be, hanem a közoktatás is. Így
az a folyamat, ami a jogalkotás szintjén az 1970-es évektõl folyamatosan érvényesült, és csak az ajánlás szintjén mûködhetett,
ezentúl mint közösségi alapelv fel fogja gyorsítani a tagállamok iskolarendszereinek harmonizációját annak ellenére, hogy a cikkely
konkrét szövege határozott közösségi akciók foganatosítását he1

2

Az Európai Unió rendelkezett arról, hogy a csatlakozásra váró minden ország esetében vizsgálni kell az „Acquis Communitaire”-nek (közösségi szabályozás), tehát az európai uniós joganyagra való felkészülésnek, illetve
a joganyag átvételének (jogharmonizáció) a helyzetét az ország esetében.
Erre jó példa a holland parlament, amely kinyilvánította álláspontját, hogy
a közösségi oktatásügynek hazai viszonyokat rendezõ befolyása is lehetne.
Ellenkezõ példa a francia vagy az angol törvénykezés.
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lyezi kilátásba.1 Ezt jól jelzi az a szakértõi jelentés, ami tulajdonképpen szándéknyilatkozat arról, hogy a közösség oktatáspolitikai kompetenciája növekedni fog, és a „european citizenship”2 integrálódása a tantervekben tovább fog erõsödni.

4. Transzparencia a tagállamok iskolaszerkezetében, illetve tanterveiben
Ha a tagállamok közoktatásának jelenlegi szerkezetét vizsgáljuk,
akkor azt vehetjük észre, hogy az alapfoktól a középfokig különbözõ iskolaszerkezetek mûködnek egymás mellett. Ez teljesen
nyilvánvaló, hiszen az unió szervezeti keretei között igen sokféle
tradíció ötvözõdött. A különbségek erõsek, akár a latin kultúrához tartozó államokat vetjük össze a skandináv országokkal,
akár az angolszász államokat a porosz kultúrkörhöz tartozókkal.
Az integráció fejlõdésének elemzése során megállapítható, hogy
a tagállamok iskolarendszerüket, oktatási rendszereiket az oktatáskutatások eredményének függvényében némiképp elmozdították abba az irányba, amelyet az oktatási kutatások javasoltak
a döntéshozóknak. A tantervpolitikában, illetve az iskolaszerkezetben jelentõsebb változások voltak szinte minden államban az
elmúlt tizenöt évben. Közüggyé vált egyrészt, hogy az iskolai oktatás tartalmát, a tanterveket határozza meg az állam (mint legfõbb finanszírozó), másrészt, hogy az alap- és középfokú oktatás
legyen átjárható.
A szabályozás iránti igény okai között az a társadalmi elégedetlenség szerepelt, amely a következõket hozta fel érvként arra,
hogy az oktatásban a reformfolyamatokat elindítsa:
·
·
·
·

1

2

a folyamatosság hiánya
a tantervi széttöredezettség
az iskolatípusok közötti átjárhatatlanság
a pedagógusok kezdeményezõ készségének akadályozása

„A Közösség a Tagállamok közti együttmûködés bátorításával, illetve – ha
szükséges – az intézkedéseikhez nyújtott támogatással és aktív hozzájárulással kívánja elõsegíteni a minõségi oktatás fejlõdését, miközben teljes
mértékben tiszteletben tartja a Tagállamoknak a tanítás tartalmának és az
oktatási rendszer szerkezetének önálló meghatározásához fûzõdõ jogát, valamint kulturális és nyelvi különbözõségeiket.” Treaty on the European
Union, Article 126 (1).
European citizenship: európai polgárság.
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Ha a hazai oktatásra tekintünk, akkor az 1990-es évek hazai reformfolyamataiban hasonló motivációk jelentek meg, serkentve az iskolarendszer átalakulását, követve számos, a megvalósítási helyén sikeres külföldi példát. De sok esetben nem kellõen figyeltek a magyarországi
viszonyokra, így az iskolák nagy része határozottan szembefordult a reformokkal.

Ezen kihívások feloldására hatékony módszerek a core curriculumok és ezekre építkezõ iskolai helyi tantervek, másrészt pedig
a tanköteles kor utolsó két évére tehetõ szabadabb, pályaorientációval szervesen összefüggõ fakultációs lehetõségek voltak.
Az egyes reformok tematikus összehasonlítása során a következõ
területeken indultak be – általában spontán módon – harmonizálódási folyamatok:
·
·
·
·
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a tanköteles kor, illetve az iskoláztatás idõtartama,
a közoktatás intézményrendszere,
a nemzeti alaptantervek bevezetése,
a felsõbb középiskolák fakultációval kapcsolatos rendszerének
kialakítása,
· a világnézeti semlegesség az intézmények többségében,
· a tantervek teljesítését mérõ vizsgarendszerek formái.

4.1 A tankötelezettség teljesítése
Az unió elve az, hogy a diák minél több idõt töltsön az iskolában,
de nem feltétlenül az iskolapadban, teret engedve a tanórán kívüli, az interaktív módszereket felsorakoztató, a szabadidõ hasznos eltöltéséhez hozzásegítõ, nevelõ, szocializáló módszereknek.
Az iskola fontos feladata, hogy ezt az idõt minél hatékonyabban, a pályaorientálással, a gyakorlatias, munkába álláshoz szükséges ismeretek megszerzésével töltse a tanuló.
Azaz olyan foglalkozásokon, tehetséggondozó programokon, primer prevenciós, fakultatív programokon vegyen részt, amelyek
eredményeképpen tájékozott állampolgárrá, magasan kvalifikált
munkaerõvé váljon.
A számos oktatáskutatás és tanulmány az „information society” irányába mozdította el az államokat, amelyeknek a tantervi rendszereire igaz
az a megállapítás, amit Schumacher írt le 1991-ben: „Több tanulás
csak akkor használ nekünk, ha több tudás származik belõle.”
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Az alábbi államokban a tankötelezettség idõtartama a következõ:
·
·
·
·

8 év Olaszországban,
9 év Spanyolországban és Franciaországban,
11 év Luxemburgban és Nagy-Britanniában,
több mint 11 év Hollandiában, Belgiumban, Németországban,
ami azt jelenti, hogy a diákok 16-17 éves korukban fejezik be a
kötelezõ iskoláztatás idõszakát.
Általánosságban elmondható, hogy 1984–1994 között a tankötelezettség idõtartama 1-2 évvel kitolódott. Hatéves korban kezdõdik az iskolarendszer, de kivételek is ismertek.

Ha hasonló (az iskolafokok közötti) átlépési pontokat keresünk
az Európai Unió országainak oktatási rendszereiben, azt világosan láthatjuk az alábbi példából, hogy míg egyes országokban
a 3+3+3+3-as rendszer,1 másokban a 4+4+4-es2 rendszer él. De
vannak olyanok, ahol akár a 6+3+33 vagy a 9+34 jellegû rendszer
az, ami történetileg kialakult, bonyolítva az egyes országok vagy
régiók között áttelepülõ vendégmunkások és gyermekeik életét.
Ugyanakkor az is igaz, hogy 14-15 éves életkor tájékán van az az
átlépés az egyik iskolatípusból a másikba (az országok nagyobb
részében), ami pályaválasztási kényszert is jelent diákok részére.
Általánossá váló gyakorlat azonban, hogy szinte minden államban a pályaválasztással összefüggõ iskolaválasztási kényszert magasabb életkorba igyekszenek kitolni, segítve a személyiség kibontakozásának, a sikeresebb pályaválasztásnak a megvalósulását.5

4.2 A közoktatás szerkezetének hasonlóságai
A nyugat-európai országok esetében is elmondható volt az 1960-as
években, hogy különbözõ iskolarendszerek kerültek egymás mellé
a Közösség kialakulása során. Az iskolarendszerekkel foglalkozó
szakemberek több iskolaszerkezeti modellt ismernek. A nyugat-eu-

1

2
3
4
5

Franciaországban az Ecoles Elementaires 4 évfolyammal mûködik, aminek
elsõ éve az óvodai nagycsoportnak felel meg életkorban, majd a College következik három évfolyammal, amit a Lycée követ hárommal.
Ausztriában négy év a Volksschule, amit négy+négy éves Allgemeinbildende
Höhere Schule követ.
Görögország
Portugália
A határok nyitottsága miatt az unióban a munkaerõ szabad áramlása érvényesül.
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rópai országok iskolaszerkezeteire az alábbiak közül mindegyik
példa igaz volt.
· A tagolt iskolarendszerrel rendelkezõ országok csoportjába
azok tartoztak, illetve tartoznak, amelyekben csak a meghatározott ideig tartó elemi, alapfokú iskola az egységes. A középfok alsó és felsõ szakaszában sokféle iskolatípus mûködik egymás mellett.
· A részben egységes iskolarendszerbe azok az országok tartoznak, amelyek képzési rendszerében az egységes alapfok mellett a középfok bizonyos területein is egységes szerkezet mutatkozik.
· Az egységes iskolarendszerbe azok az országok tartoznak, ahol
az alapfok, illetve a középfok teljes idõtartalma egységes.
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Ezek a nemzeti formák, kategóriák részben ma is igazak az unióba
tartozó államok oktatási rendszereire. Az utóbbi 15 év oktatáspolitikai változásai az egyes államok oktatási rendszereit is érintették.
Megjelentek bizonyos, bár apró hasonlóságok az egyes országok
reformfolyamatainak a hatására. Ha ezeket összegezzük, akkor
a dán, a finn és a svéd közoktatás nincs alap- és középfokra osztva, tehát egységes rendszerrõl beszélhetünk. Spanyolország viszont 1991-ben változtatta meg addigi egységes rendszerét.
Ezzel szemben beszélhetünk alap- és középfokra osztott iskolarendszerrõl, ahol az alapfokról 12 évesen lép át a diák a középfokra, mint Liechtensteinben, Hollandiában, Luxemburgban. 11 évesen lép át a diák a középfokra Olaszországban, Franciaországban
és Angliában. 10 évesen lép át a diák a középfokra Németország és
Ausztria területén.
Végezetül a többi országban az egységes alapfok után egységes
alsó középfokon tanul a diák, ahonnét az utolsó két évben a
szakiránynak megfelelõen választhat a felsõ középfok iskoláiból
(Írország, Görögország, Spanyolország, Portugália, Ausztria). Bizonyos országokban mûködnek az úgynevezett „comprehensive
school”-ok, amelyek az egységes iskolarendszer példái.1
Mindezeket összegezve konvergens jelenség az, hogy a tankötelezettség befejezése minden államban egybeesik valamelyik középfokú iskolai tanulmány lezárásával, és kapcsolódik a további pályaválasztáshoz.

1

Anglia, Észak-Írország. Hazánkban is létezõ iskolatípus.
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4.3 Transzparens jelenségek a tantervi szabályozás területén
A nemzeti alaptantervek bevezetése az oktatáspolitikai változások
logikus következménye volt. A döntéshozók szembesültek azzal,
hogy a tanfelügyeleti rendszerek változásai, az iskolai demokrácia
kiszélesedése, az ellenõrzési feladatok (tanfelügyelet, illetve szakfelügyelet, minõségbiztosítás) helyi szintre tolódása túlságosan sokszínû, ellenõrizhetetlen intézményrendszert, illetve iskolai tantárgyi struktúrákat hozhat létre. Az állam, illetve a döntéshozók több
országban abba a helyzetbe kerültek, hogy a helyi szintû tantervek helyett vagy mellett nemzeti alaptanterveket (NCC: National Core Curriculum), nemzeti kerettanterveket (Frame Curriculum) is létrehoztak, hogy áttekinthetõvé tegyék tanterveiket.
Ezek a tantervek (mint a tantervpolitika eszközei) a tartalmi szabályozás kulcsdokumentumaiként kerültek bevezetésre.
Portugáliában 1986-ben vezették be, Spanyolországban 1990-ben.
Németországban a két egyesített állam tanterveit 1990-ben összehangolták. A fõ szempont a keretjelleg megtartása, illetve az átjárhatóság biztosítása volt.
Közös elemként mindenhol prioritás volt:
· Az idegen nyelvek tanításának támogatása, hiszen az utóbbi évtizedben az utazás, a határok átlépése világméretû tendenciává vált. Ez a Schengeni Egyezmény óta különösen nagy
hangsúlyt kapott, hiszen a külföldi munkavállalás miatt elsõsorban az angol, de a német és a francia is szívesen választott
nyelv lett a diákok számára. Az EU-miniszterek 1984-es tanácskozásukon célként jelölték meg, hogy az Európai Unió
16 éves diákjai a sajátjukon kívül legalább két uniós nyelven
tudjanak kommunikálni. Az államok közül mindegyikre jellemzõ, hogy a negyedik elemi iskolai osztályt követõen elindult
az idegen nyelvek oktatása. Érdekesség, hogy Olaszországban
csak 1992-tõl vezették be a kötelezõen választott idegen (elsõsorban az angol, a francia, a német és a spanyol) nyelveket.
· Az anyanyelvi kultúra, kommunikáció fejlesztése, hiszen
az egymás mellett élõ népek kultúráját csak a kommunikáció,
a saját és az idegen nyelvek fejlesztése révén lehet alaposan
megismerni. Ehhez szervesen illeszkedik a néprajzi és a földrajzi ismeretek elmélyítése is. A vallások és a szokások megismerése révén a diákok másság iránti toleranciája is fejlõdik.
· Az informatika, az ICT (információs és kommunikációs technológiák) használatának elõsegítése, elsajátíttatása, mert a tudományok fejlõdésével a kommunikáció, az információ gyors
kicserélése alapfeladattá vált. A számítógépek használatával,
a „world wide web” létrehozásával a fiatalok számára a korábban elérhetetlen információk naprakészen az asztali számítóIskolavezetés 2001. november
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gépekre kerültek. Az, hogy az Európai Unió versenyképes maradjon a világpiacon (Japán, valamint az USA gazdaságával),
feltételezi az informatikai ismeretek szakszerû és gyors megismerését, átadását, a fejlesztések eredményeinek a tantervekbe
való korszerû beépítését. Ilyen módon az informatika a tantervekben kiemelkedõ jelentõséggel bír.1
· A humán értékek, a szociológiai problémák felvázolása,
mert a téma szorosan kapcsolódik a társadalmi kultúra terén
a társadalomismerethez, a valláshoz, a filozófiához, valamint
a szociológiához. A tantervek azt erõsítik a diákokban, hogy
készüljenek fel az összeurópai identitástudatra, a kreativitásra, valamint az élethosszig tartó tanulásra, hiszen az információs társadalomban csak így követhetik az eseményeket.
· Az európai dimenzió az egyik sokat hivatkozott, kiemelt fontosságú pont az európai integráció megismerését, erõsítését
szolgáló, elõsegítõ nevelésben. Ez – az integráció kapcsán – az
egyes uniós országok egymáshoz közeledésének, az összeurópai identitástudatnak, a közös történeti örökségnek a megismerését, továbbfejlesztését jelenti.
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„A kilencvenes évek nagy kihívása, hogy a nevelést megszabadítsuk a
nacionalista, provinciális eszmék túlsúlyától, s összeurópaivá, ugyanakkor globálissá tegyük.” (Husén–Halls–Tuijnmann)
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4.4 A heti óraszámok összehasonlítása a tagállamokban
A közösségben az egy tanulóra jutó összes óraszám az alapfok
kezdetekor éves tekintetben 750 óra. Ez akkor, ha 36 hetes tanítási héttel számolunk, heti 20 órát ad ki. Természetesen ebben a
tekintetben nagy eltérések nincsenek.
A legkevesebb órát Dániában, Németországban, Finnországban, Svédországban töltenek iskolapadban a diákok. Itt az éves óraszám 600 óra
körül mozog, ami viszonylag csekély. Amennyiben a legtöbb órát kínáló
országokat vesszük elõ, akkor Hollandia, Luxemburg, valamint Franciaország vezet, körülbelül 880 órával, ami az átlagot éves szinten 100
órával haladja meg.

Tehát megállapítható, hogy az államok körülbelül egyforma terhelést rónak a diákokra az éves kötelezõ órák terén. A fakultatív, illetve a szabadon választott órákról itt nem esik szó. Ezek to1

A magyar viszonyok alakulása kedvezõ, sõt meghaladja az európai gyakorlatot ebben az esetben, hiszen az Írisz-Sulinet program keretében minden
magyar középiskola 1999 végére a világhálóra kapcsolódott, és az alapfokú
intézmények közel harmada is 2001-ben elérhetõ lesz az interneten.

Iskolavezetés 2001. november

A mûködés jogi keretei

vább növelik az óraszámot. Ha a hazai kötelezõ óraszámokat
vizsgáljuk, akkor a hazai viszonyok lefedik az uniós átlagot.1
Az alsó középfokú képzések estében az óraszámok 980 óra/év
körüliek, ami értelemszerûen több iskolában eltöltött idõt jelent.
Ez országonként változik, de az államok közel egyezõ szintre
emelték a tanítási órák számát. Ez akkor látszik világosan, ha
korábbi adatokat vizsgálunk.
Ez azért is alakult így, mert az 1980-as évektõl több országban
a bevezetett alaptantervek ajánlásokat tettek arra, hogy
· a törvény által megszabott kötelezõ órákat az iskolák (a fenntartók egyetértésével) mekkora hányaddal növelhetik, illetve
arra, hogy
· az egyes mûveltségterületek, tantárgyak mekkora hányadot
kaphatnak a teljes keretbõl.
Ez lényeges elem, hiszen a tantervi kutatások az 1970-es és
1980-as években hangsúlyozták, hogy az iskoláknak nagyobb
önállóságot kell kapniuk, valamint azt, hogy az iskolák profilját,
arculatát a fenntartói, valamint a felhasználói igényekhez kell
alakítani.
A legtöbb választható órakerettel Skócia, illetve Olaszország rendelkezik, míg a legkevesebbel Görögország.
A felsõ középfokon az átlagóraszám az unióban 1000 óra/év,
ami kismértékben további növekedést jelent. Ez a tendencia
szinte kivétel nélkül minden államban megfigyelhetõ. Itt is találkozunk a választható kerettel, de viszonylag csekély, évi 120 óra
körüli átlagrészesedéssel.

4.5 Az egyes mûveltségterületekre fordított idõkeret mértéke
Alapfok
Az egyes országok a különbözõ mûveltségterületekre változó idõtartamot fordítanak. Az sem állítható, hogy hasonlóságok lennének az
országok tantárgyi idõkereteinek arányaiban. Érdekességként: kirívóan kevés az anyanyelvre fordított idõkeret Luxemburgban és
Írországban. A többi esetben az arányok nagyjából kiegyensúlyozottnak tûnnek, hiszen szinte mindenhol heti 5-6 óra körüli idõtartamot fordítanak az anyanyelvre.

1

Ktv. 52. §

Iskolavezetés 2001. november

E
8.2
21

A mûködés jogi keretei

A legnagyobb egyezés a matematikában van: szinte minden állam
heti 3 órát fordít e tantárgyra. A mûvészetek, valamint a sport terén is egyezés van. A mûvészetek terén az átlag heti 3 óra. Etikai-erkölcsi nevelés, illetve vallási oktatás a svédek kivételével
mindenhol kötelezõ, és az arány is hasonló. Heti 2-3 órát fordítanak rá.
Nagy viszont a különbség a humán és a természettudományi
tantárgyak esetében.
Luxemburg sajátosan alacsony, heti kétórás keretet rendel ehhez a csoporthoz. Ez utóbbi órakeret annyira alacsony, hogy érthetõ az, miért teljesítenek a nemzetközi felmérésekben alacsonyabban az átlagnál.

Az idegen nyelvek terén a legnagyobb a szórás, hiszen vannak
olyan országok, ahol nem kötelezõ az idegen nyelv ebben a (9
éves) korosztályban, míg vannak olyanok, akiknél igen magas
keretben oktatják.
Luxemburgban évi 374 órát fordítanak idegen nyelvi képzésre, ami az
éves órakeret harmada. Ez az oka egyrészt annak, hogy a természettudományokra, illetve az anyanyelvre kevés idõ marad.
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Középfok
A 16 éves generáció részére nyújtott képzés mûveltségterületekre
bontott kimutatása az alapfokhoz képest harmonikusabb. Ezt az
anyanyelv, a matematika, valamint az idegen nyelvek területén is elmondhatjuk. Ezeknél a mûveltségterületeknél az óraszámok viszonylag harmonizálnak, tehát szinte minden tagállam
hasonló súlyúnak tartja ezeket. Igaz ez a sportfoglalkozásokra is,
hiszen az aránya ennek a tárgynak mindenhol 2 óra/hét. Tekintettel arra, hogy a testnevelés területén a diákok azokat a gyakorlatokat már megtanulták alapfokon, amit a tankötelezettség elõírt,
ezeken a magasabb évfolyamokon csak a szinten tartás, illetve az
egészséges életmód és a rendszeres mozgás kap teret. Ezért a heti
két órát elégségesnek tartják. A természettudományok terén az
arányok nagyjából közelítenek az évi 150-200 órás átlaghoz, amit
a többség tart is.
Itt kivételként megnevezhetõ Belgium és Hollandia, ahol meglepõen kevés ennek a mûveltségtartalomnak az aránya.

A mûvészetekre már egyáltalán nem igaz az elõbbi állítás, hiszen amíg egyesek (Dánia, Ausztria) viszonylag többet kínálnak,
addig sok ország tantervei (Belgium, Spanyolország, Görögország, Franciaország, Portugália) egyáltalán nem fordítanak idõt
erre a területre a felsõ középfokon.
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Általában az alaptantervek a 16. életév után már csak azokat a tantárgyakat preferálják, amelyek a kimeneti, középfokot lezáró tanulmányoknál a továbbtanulás sikeressége
érdekében fontosabbak.
A legnagyobb eltérések általában az „egyéb” kategóriában vannak. Ez a tantárgycsoport
·
·
·
·
·

a vallástörténetet,
a néprajzot,
a technikai ismereteket,
az informatikát, valamint
a latin és görög nyelvet tartalmazza.

Míg a görög, valamint a portugál és a holland gyakorlat különösen gazdag órakerettel rendelkezik ezen a területen, addig például Svédországban és Franciaországban egyáltalán nincs ilyen keret.

Amennyiben most azt vizsgáljuk meg, hogy a diákok az Európai
Unióban milyen nyelveket választanak szívesen, akkor kitûnik,
hogy az angol a leggyakrabban választott nyelv, a középfok
minden szintjén. A diákok és a szülõk 88%-ban választják az angol nyelvet. Kiemelkedõ a skandináv országok csoportja, amelyek 95–100%-os választási aránnyal vezetnek e téren.
Az átlagtól messze eltérnek azok az országok, akik közelebbi kapcsolatba kerülnek az angol nyelvvel (Írország), vagy pedig messze
vannak az angolszász hatásoktól, és ezt másik nagyobb nyelv
használatával kompenzálják (Görögország, Portugália). Ez utóbbiakban a német, illetve a spanyol a kedveltebb nyelv.

5. Az EU-csatlakozás és az azzal kapcsolatos
átvilágítás
Az Agenda 2000-ben a Bizottság azt is rögzítette, hogy rendszeresen jelentést készít az Európa Tanácsnak valamennyi közép- és
kelet-európai tagjelölt ország csatlakozási felkészülésben tett
elõrehaladásáról, s hogy az elsõ jelentését 1998 végén készíti el.
A luxemburgi Európa Tanács határozott arról, hogy „1998 végétõl a
Bizottság éves jelentéseket készít a Tanács számára, és szükség esetén
javaslatokat tesz kétoldalú kormányközi konferenciák indítására, áttekintve minden egyes közép- és kelet-európai állam csatlakozási felkészülését a koppenhágai kritériumok fényében. Különösen azt, hogy milyen ütemben veszi át a közösségi vívmányokat… A Bizottság jelentései
fognak alapul szolgálni azokhoz a (Tanács keretében hozandó szüksé-
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ges) döntésekhez, amelyek a csatlakozási tárgyalások folytatására vagy
más tagjelölt országokra történõ kiterjesztésére irányulnak. Ebben az
összefüggésben a Bizottság továbbra is követi az Agenda 2000-ben elfogadott módszert annak értékelésére, hogy a tagjelölt államok mennyire
képesek megfelelni a gazdasági kritériumoknak és teljesíteni a csatlakozásból fakadó kötelezettségeket.”

Ennek megfelelõen a Bizottság 1998 októberében adta közre az
éves jelentések elsõ sorozatát. Ennek értelmében Magyarország
a vonatkozó idõszakban további haladást ért el az oktatás mint
szektor területén, és elõrelépés történt a közoktatás színvonalának emelése terén is:
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· a közoktatás irányítását egységesítették
· javult az oktatási szektor és a munkaerõpiac közötti együttmûködés
· az oktatási költségvetés növekedése dinamikus
· nagy erõfeszítések történtek az egységes minõségbiztosítási
rendszer létrehozására
· Magyarország továbbra is részt vesz a közösségi programokban
· ezen túlmenõen, a Társulási Tanács döntése nyomán lehetõvé
vált, hogy Magyarország részt vegyen a Socrates és a Leonardo
közösségi programok második szakaszában (2000–2006) is
· 2000-ben megtörténtek az elõkészületek arra is, hogy az ország bekapcsolódjon az új, „Fiatalok” közösségi programba,
amely magában foglalja az Európai Önkéntes Szolgálat tevékenységében való részvételt is
· a kormány speciális támogatást biztosított a roma kisebbség
nehéz helyzetének kezelésére
· intézkedések születtek az oktatás (ösztöndíjak és oktatási intézmények) támogatására
· pozitív lépés, hogy a kormány az oktatással összefüggõ vitás
kérdések megvizsgálására oktatási ügyekért felelõs ombudsmant nevezett ki, az oktatási miniszter felügyelete alatt
Mindezeket összefoglalva látható, hogy Magyarország oktatási,
azon belül közoktatási rendszere az európai országokhoz, azok átlagszínvonalához képest jónak mondható. Az oktatásban részt
vevõk aránya magas az ország gazdasági fejlettségéhez képest. Az alap-, a közép- és a felsõfokú oktatás színvonala, teljesítménye a utóbbi nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó. Az oktatás és a szakképzés törvényi keretei, a fõbb
oktatáspolitikai fejlesztési irányok megfelelnek az EU oktatás- és
szakképzési politikájában megfogalmazott, valamint a formálódó
irányadó elveknek és célkitûzéseknek.
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A közoktatás általános deregulációjának és decentralizációjának
egyik következményeként az iskolarendszer helyi szereplõi széles
körû jogosítványokat kaptak az intézmények alapítása, fenntartása és mûködtetése terén. Az irányítás decentralizálásának eredményeként lényegesen megnõtt a helyi kezdeményezések szerepe
is, ami elõsegítette, hogy az iskolarendszer rugalmasabban, gyorsabban reagálhasson a helyi közösségek igényeire.
Az oktatási szektor fejlesztési irányainak kijelölésében, a sikeres
modellek támogatásában, továbbá az innovációs folyamat kezdeményezésében a központi irányításnak újfajta megközelítést kell
alkalmaznia. Ezzel összefüggésben tovább kell folytatni és értékelni az átfogó minõségfejlesztési és értékelési modell kifejlesztését és bevezetését is, valamint az oktatásirányítás lépéseit a regionális, dekoncentrált oktatási intézményhálózat
kiépítése felé, amely az európai humánerõforrás-fejlesztési koncepciókban, támogatási rendszerekben, az igazgatási struktúrában kiemelt helyet foglal el.
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Ha nincs pénze az iskolának...
Az alapítványokra vonatkozó szabályozás
dr. Riechel Éva

Az alapítványok és az ehhez hasonló jogi konstrukciók világszerte
igen elterjedtek. Alig található olyan állam, ahol ne próbálkoztak
volna ehhez hasonló jogintézmény kidolgozásával, hiszen segítségével az állam — az állampolgárok vagy jogi személyek anyagi
áldozatvállalására támaszkodva — számos olyan feladatot tud
eredményesen ellátni, amelyekre az önkormányzat vagy az állam
költségvetése nem biztosít lehetőséget.1
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A fejezet dr. Pálinkás László azonos című cikkének (KIV, 1993. augusztus)
átdolgozása.
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1. Törvényi keretek
Számos alapvető változás történt az alapítványok létrehozásával
és működésével kapcsolatban.
A legfontosabb változás az, hogy jelentősen szűkült az alapítók
részvétele mind
• az alapítvány létrehozásában, mind pedig
• működtetésében.
A Polgári törvénykönyvnek ez a rendelkezése azért különösen
fontos, mert annak az elmúlt években kialakult helytelen gyakorlatnak szab gátat, amely szerint ma is számos olyan alapítvány
működik, ahol az alapító egyben az alapítvány képviselője is.
Ez azt jelenti, hogy az alapító képviseleti tevékenysége során az alapítvány nevében eljárhat, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
Mivel a képviselet az aláírási jog gyakorlásával is összekapcsolódik,
ezeknél az alapítványoknál az alapítványi vagyonnal lényegében az
alapító rendelkezik.

A most létrehozott alapítványoknál már nem jelölhető ki
olyan kezelő szerv, melyben az alapító — közvetlenül vagy
közvetve — az alapítvány vagyonának felhasználására
meghatározó befolyást gyakorolhat.
Az alapító

F
2.1
2

• az alapítványi célok megvalósulását figyelemmel kisérheti,
• tagja lehet a kuratóriumnak is, de
• sem aláírási, sem képviseleti joggal nem rendelkezhet.
A törvény e szabályozásával ellentétesen létrehozott alapítvány
működése tehát törvénybe ütköző.
Teljes megoldást a módosítás sem hozott, mivel az alapítványi gazdálkodást, a nyilvántartási kötelezettségeket érintő jogszabályok megváltoztatására csak igen szűk körben került sor. Nem készült el, többek között
a Nonprofit Törvény sem, amely a civil szféra egészénél mutatkozó
problémának megoldásában keretszabályi rendelkezéseivel hatékonyan
segíthetett volna.

2. Az alapítvány létrehozása
Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (együtt: alapító) — tartós közérdekű célra
— alapító okiratban alapítványt hozhat létre.
Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység céljából nem
alapítható.
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Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében folytathat
ugyan gazdálkodási tevékenységet, a vállalkozás azonban
nem képezheti tevékenysége túlnyomó részét, vállalkozásának eredménye pedig csak az alapítvány céljaira és működtetésére használható fel.*
* Ptk. 74./A-F. §

2.1 Ki lehet alapító?

Figyelem!
Alapítóknak csak azok — a magánszemélyek, jogi személyek
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok — tekinthetők, akik
➟ az alapító okiratot aláírták, és
➟ az alapítvány részére vagyont juttattak vagy vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

Minden más szervezet vagy magánszemély csatlakozónak,
támogatónak minősül. Az alapító(k) nem jelölhet(ik) ki az időtartamot úgy, hogy aki a meghatározott időpontig vagyoni hozzájárulást ad az alapítvány részére, az alapítónak minősül. Az
alapító okirat aláírására a későbbiekben már nincs mód.

Önkontroll!
Ki jogosult alapítvány létrehozására?
A Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint Magyarországon
❏

magyar természetes személy,

❏

külföldi természetes személy,

❏

magyar jogi személy,

❏

magyar jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

❏

külföldi jogi személy,

❏

jogi személyiség nélküli, természetes személyekből álló
társaság

hozhat létre alapítványt.
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Az alapítok köre csak 1994-től bővült ki a jogi személyiség nélküli,
természetes személyekből álló társaságokkal. Így ma a közkereseti és a betéti társaságok is alapíthatnak alapítványt. Ennek
a jelentős korlátnak a megszüntetése némileg ellensúlyozta az
1994-es adótörvények (a személyi jövedelemadóról és a társasági
adóról) szigorítását.
1993. december 31-ig ugyanis az alapítványoknak magánszemélyek és
jogi személyek pénzbeli támogatása, valamint a társaságoktól térítés
nélkül átadott eszközök értéke az éves adóalapból korlátlanul levonható
volt.

1994-től az adományozók és a támogatók adóalapjuk 50
százalékáig csak akkor számíthatják be támogatásuk
összegét adóalapjukba, ha előző évben nyereségük képződött. Veszteséges vállalkozás alapítványnak nyújtott támogatása nem vonható le az adóalapból!
További szigorítást jelent, hogy a támogatóinak csak az az alapítvány adhat ki adóalap csökkentésére jogosító igazolást, amelyik
rendelkezik az illetékes adóhatóság engedélyező határozatával.
Az APEH határozat kiadását minden alapítványnak egyénileg
kell kérelmeznie. Amelyik alapítvány már rendelkezik ilyen
APEH-határozattal, az mindaddig érvényes, amig a hatóság vissza
nem vonja, nem kell tehát évente újra megkérni.
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Továbbra sem hozhat létre a tantestület vagy a szülői munkaközösség alapítványt, mivel természetes személy tagjai csak saját
nevükben történő elhatározásukkal nyilváníthatják ki alapítói
szándékukat.

2.2 Az alapító okirat
Az alapító az alapítványt alapító okirattal hozza létre.
Az alapító okirat formája szerint
• közokirat vagy
• magánokirat lehet.
Közokiratról beszélünk, ha a létrehozásra irányuló okiratot
• a bíróság,
• a közjegyző, vagy
• más hatóság ügykörén belül, az arra megszabott alakban állítja
ki.

Iskolavezetés 1994. november

Alapítványok, egyesületek

A közokirat bizonyítja az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, valamint az okiratban foglalt nyilatkozat
megtételét.
Az alapítvány létrehozása magánokiratban is történhet.
Az alapító okirat akkor tekinthető magánokiratnak, ha elkészítésekor az alábbi feltételek valamelyike fennállt:
• az alapító az alapító okiratot sajátkezüleg írta és aláírta
• az alapító az alapító okiratot nem sajátkezűleg írta, de annak
tartalmával való azonosulását két tanú előtti aláírásával bízonyítja
• az alapító a nem általa írt alapító okiraton szereplő aláírást két
tanú előtt saját kezű aláírásának ismeri el
Az alapító okiraton a két tanú nevét és címét egyaránt fel kell
tüntetni.
Ha az alapító jogi személy, az alapító okiratot elegendő a képviseleti (aláírási) joggal felruházott vezetőnek aláírnia olyan formában, ahogyan aláírása a közjegyző előtt készített hiteles aláírási
címpéldányon szerepel.
Az alapító okiratnak — amennyiben az megfelel a közokirat
vagy a magánokirat előírásainak — ügyvéd által történő ellenjegyzése nem szükséges.
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Figyelem!
Mi legyen az alapító okiratban?

5

Az alapító okiratban meg kell határozni az alapítvány
➟ nevét,
➟ célját,
➟ a céljára rendelt vagyont, és annak felhasználási módját
és
➟ a székhelyét.
Ezek az alapító okirat nélkülözhetetlen kellékei, amelyekről az
alapítónak mindenképp rendelkeznie kell.
Az alapító okirat tartalmazhatja még:
• az alapító nevét, címét,
• az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségeit és
• a támogatás módjait.
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Ha az alapítványhoz bárki csatlakozhat, aki céljaival egyetért,
és azok megvalósulását anyagilag is támogatja, nyílt alapítványról beszélünk. Ilyen alapítvány létesítésekor az alapító csak a
működés megkezdéséhez szükséges vagyont bocsájtja rendelkezésre. Bár a rendelkezésre bocsátott vagyon csak „induló vagyonként” szolgál, a tényleges működés megkezdésére azonban elegendőnek kell lennie. Az alapítványnak juttatott vagyont a
nyilvántartásba vevő bíróság hivatalból vizsgálja.
Zárt alapítvány esetében a csatlakozást az alapító okikrat
kizárja, az alapító pedig a célok megvalósításához szükséges
teljes vagyont biztosítja.

2.3 Az alapítvány neve
Nagyon fontos, hogy az alapítványnak megfelelő elnevezést találjunk. Az alapítvány nevét a későbbiekben megváltoztatni csak
igen indokolt esetben lehet.
Indokolt esetek:
• A szervezetet egy még élő személyről nevezték el, s a személy a
tudomására jutást követően megtagadja nevének használatát.
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• Elhunyt személy nevének használatakor annak élő leszármazottai vagy közeli rokonai megtagadják a névhasználathoz való
hozzájárulásukat. Történelmi név viselésére irányuló szándék
esetén, élő leszármazottak hiányában a Magyar Tudományos
Akadémia illetékes szakbizottsága engedélyezi a névhasználatot.
Mivel az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően jogi
személyiséggel felruházott szervezetként működik, a bíróságnak
a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárása során vizsgálnia
kell, hogy az alapítvány által választott név megfelel-e a Polgári
törvénykönyv1 jogi személyek nevével kapcsolatos rendelkezéseinek, azaz:
• A jogi személy nevének különböznie kell a korábban nyilvántartásba vett olyan jogi személyeknek a nevétől, amelyek hasonló működési körben és azonos területen tevékenykednek.

1

77. § (3)
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• A név az azonosítás és a megkülönböztetés eszköze egyaránt.
Az alapítvány elnevezésének meg kell felelnie a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság feltételeinek.1
• Az alapítvány neve nem sértheti a személyhez fűződő jogokat.
Személynevet viselő alapítványnál a bírósági iratokhoz
csatolni kell a név tulajdonosának vagy leszármazottjának
a névhasználathoz írásban adott hozzájárulását. A gyakorlatban ezt általában az alapító okirat záradéka tartalmazza.

2.4 Az alapítvány célja
Alapítványt csak tartós, közérdekű célra lehet létrehozni.
Közérdekűnek minősül az alapítvány célja, ha az egész társadalom, vagy annak egy szélesebb közössége érdekeit szolgálja. A
Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának állásfoglalása
értelmében azonban közérdekűnek kell tekinteni az alapítvány
célját akkor is, ha céljaival egyes szűkebb közösség (például
speciális, kevéssé ismert betegségben szenvedők) vagy csupán
egyetlen személy érdekét (például gyógyítását, gyógykezelését)
szolgálja.
Az alapítvány célja tehát nem els ődlegesen a jövedelemszerzés, illetve vagyongyarapítás, hanem létrehozásával
az általános értékítélet alapján a köz érdekében álló célt kell
szolgálnia.
Tartós az alapítványi cél, ha
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• maradandó és
• az alapítvány huzamosabb ideig szolgálja annak megvalósulását.
Az alapítvány céljának meghatározásánál világos, egyértelmű
fogalmazásra kell törekedni.
1994-től az alapítvány adóalanykénti bejelentkezésekor (APEHbejelentkezés) az alapítványi célokat a TEÁOR (Tervékenységek
Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) kódszámban foglaltaknak megfelelően lehet meghatározni.
A TEÁOR -jegyzéket az aktuális változtatásokkal minden évben a Központi Statisztikai Hivatal adja ki könyv formájában. A jegyzék könyvesboltokban megvásárolható, borsos ára miatt azonban tanácsosabb Bu-

1
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A fogalmak magyarázata az F. 2.2 fejezet 7. oldalán található.
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dapesten a KSH. II. ker. Keleti Károly utcai ügyfélforgalmi irodáján,
vidéken pedig a megyei igazgatóságokon megtekinteni.

Az APEH-nél
• a bejelentkezéshez a nyomtatványboltokban kapható 94201 sz.
Bejelentkezési lapot,
• az alapítványi adatok változásakor (székhely, vagy számlaszámváltozás, kuratóriumi tagok személyében történt változás)
a 94202. sz Adatmódosító lapot
kell kitöltve benyújtani.

2.5 Az alapítvány vagyona
Az alapítványt létrehozásakor vagyonnal kell ellátni.
A vagyont a bírósági nyilvántartásba vételt megelőzően
rendelkezésre kell bocsátani, oly módon, hogy az alapító
valamely pénzintézetnél az alapítvány javára szóló letéti
számlán elhelyezi. A letéti számla összege a bírósági bejegyzést rögzítő végzés meghozataláig zárolt.
Az alapítvány számlája a nyilvántartásbavételt regisztráló bejegyző végzés jogerőre emelkedését követően nyílik meg, s az állandó
számla funkcionálására is ezt követően van mód.
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Az alapítvány nevében aláírásra jogosultak a közjegyző előtt
készített úgynevezett „Aláírási Címpéldánnyal”, illetve a banki
aláírási karton hitelesített aláírásával igazolják e jogosultságukat.
Az alapítónak az alapítvány alapító okiratában
• meg kell határoznia az aláírásra jogosult személyeket és
• rendelkeznie kell a vagyon felhasználási módjáról.
Az alapítvány működtetésére és céljaira az egész alapítói vagyonnnak csak egy meghatározott része használható-e fel. A vagyon
felhasználására vonatkozó alapítói döntéseket az alapító okiratban pontosan rögzíteni kell: meg kell jelölni a költségek felhasználhatóságát és kifizetési módját is.

2.6 Az alapítvány nyilvántartásba vétele
Az alapítvány a bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. A
nyilvántartásba vételt Kérelem formájában az alapítónak kell
benyújtania az alapítvány székhelye szerint illetékes bírósághoz.
A kérelmet az alapító írja alá. Több alapító esetén valamennyiük
aláírására szükség van.(Az alapító okirat módosításakor is valamennyi alapítónak el kell látnia kézjegyével az okiratot!)
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Az alapítók maguk közül egy személyt meghatalmazhatnak, aki
helyettük és nevükben a nyilvántartásba vevő bíróságnál az
alapítvány bejegyzése ügyében eljár. Írásban történt meghatalmazás alapján az alapító helyett — annak tartós akadályoztatása
esetén (betegség, külföldi út miatti távollét) — más is eljárhat.
Meghatalmazás hiányában csak az alapítói aláírással ellátott,
alapítók által benyújtott kérelmet fogadja el a bíróság.
Az alapítvány nyilvántartásba vételéről a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, Budapesten a Fővárosi Bíróság nemperes
eljárásban soron kívül — végzéssel határoz. A bejegyzést megtagadó végzés ellen a végzés átvételétől számított 15 napon belül
fellebezésnek van helye.
A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító
okirat a törvényben1 meghatározott feltételeknek megfelel.
Az eljárás illetékmentes.
A nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt nem
vonhatja vissza!
A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a kuratórium
tagjainak feladatvállaló elfogadó nyilatkozatát is. A nyilatkozatban rögzíteni kell az alapítványi célokkal való egyetértést,
valamint, hogy a kezelő szerv tagja sem munka-, sem pedig rokoni
viszonyban nem áll az alapítóval.2
Közeli hozzátartozók3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
3

a házastárs
az egyeneságbeli rokon
az örökbefogadott
a mostoha- és neveltgyermek
az örökbefogadó
a mostoha- és a nevelőszülő
a testvér
az élettárs
az egyeneságbeli rokon házastársa
a jegyes
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére
a testvér házastársa
Ptk.
Rokon fogalmán — a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint —
a közeli hozzátartozót kell érteni.
Ptk. 685. § b) pont
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Iratminta
NYILATKOZAT
Alulírott,................................... (név)............................................(cím)
................................................ (név)............................................(cím)
................................................ (név)............................................(cím)
az
................................................
(alapítvány neve, székhelye)
alapítvány alapító okiratában meghatározott céljaival egyetértünk, és a
kuratóriumi tagságot elvállaljuk. Kijelentjük továbbá, hogy az alapítóval
sem rokoni, sem pedig munkaviszonyban nem állunk.
Budapest 199.... ................ hó .................. napján

................................
kuratóriumi tag
aláírás

................................
kuratóriumi tag
aláírás

...............................
kuratóriumi tag
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:.......................................... Cím:...................................................
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Név:.......................................... Cím:...................................................

10
2.7 Az alapítvány székhelye
Az alapítvány székhelye az alapítványi ügyintézés központja.
A jogszabály a székhelyre vonatkozóan megszorítást nem ír elő.
Ha az alapítvány saját tulajdonú ingatlannal vagy bérleménnyel
nem rendelkezik, akár a kuratórium elnökének vagy valamely
tagjának lakáscíme is bejelenthető székhelyként. Egyetlen kikötés, hogy az alapítvány csak létező címen funkcionálhat. Nem
lehet például postafiókot megjelölni az alapítvány székhelyeként.
Ha a kezelői feladatokat jogi személy látja el, az alapítványi
székhely általában azonos a jogi személy székhelyével, telephelyével vagy kirendeltségével, ahol az alapítványkezelői feladatok
ellátása ténylegesen történik.
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2.8 Az alapítvány kezelője
Az alapító az alapító okiratban kijelölheti a kezelő szervet, illetve
ilyen célra külön szervezetet — kuratóriumot — is létrehozhat. A
kezelő szerv az alapítvány képviselője.
A kuratórium az alapítvány
•
•
•
•

legfőbb képviseleti,
testületi irányítói,
döntéshozó és
gazdálkodó szerve.
Az alapító okiratban rendelkezni kell a kuratórium tagjainak számáról és meg kell jelölni az alapítvány képviseletére jogosult személyt. Ha a képviseletre többen jogosultak,
akkor a képviselet gyakorlásának módját és terjedelmét is
meg kell határozni.

Alapvető változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy az alapító
okiratban személy szerint kell megnevezni az alapítvány, illetve a
kuratórium képviseletében eljáró személyt, vagy személyeket. Az
alapítvány képviselője általában a kuratórium elnöke vagy titkára.
Az alapító okiratban rendelkezni kell továbbá legalább két, az
alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal rendelkező személy
megnevezéséről is. Az alapítvány nevében aláírásra jogosultak
egyike az alapítvány képviselője.
A kuratórium döntéseit kuratóriumi ülés keretében, szavazással
hozza meg.
A szavazás történhet
• egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 fő), illetve
• minősített (2/3-os) többséggel.
Az alapító okiratban
• meg kell határozni a kuratórium döntéshozatali mechanizmusát,
• rendelkezni kell a szavazás mikéntjéről és
• a kuratóriumi ülések rendjéről.
A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás módját és a kisebbségi
véleményt is.
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2.9 Az alapítvány megszűnése
A bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az alapító
okiratban meghatározott
• cél megvalósult,
• idő eltelt, illetve
• a feltétel bekövetkezett.
Az alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból ha a bíróság
• megszünteti vagy
• más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.
A bíróság az ügyészség keresete alapján az alapítványt akkor is
megszünteti, ha
• céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetve
• jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia.
A bíróság az alapítványt akkor is megszüntetheti, ha
• a kezelő szerv a tevékenységével az alapítvány céljainak megvalósulását veszélyezteti, és az alapító — a bíróság felhívása
ellenére — a kijelölést nem vonja vissza, és kezelőként más
szervet nem jelöl ki.
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A megszűnt alapítvány vagyonát — ha az alapító okirat
mást nem mond — a bíróság hasonló céllal működő alapítvány támogatására köteles fordítani.
1994-től az alapítói vagyon, ha az alapító okirat úgy rendelkezik — az alapítvány megszűnése esetén az alapítóra
visszaszállhat.
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3. Iratminta az Alapítói Okirat elkészítéséhez
ALAPÍTÓ OKIRAT
amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapitó(k) az
1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74./A-F. §-aiban meghatározott rendelkezéseket figyelembe véve közhasznú, tartós közérdekű
célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzon (hozzanak) létre az alábbi okirattal.

I. Alapító:
.................................................................... (név)
.................................................................... (cím)
II. Az alapítvány neve:
....................................................................
Az alapítvány rövidített elnevezése: .........
III. Az alapítvány székhelye:
....................................................................
IV. Az alapítvány célja:
....................................................................
....................................................................
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(Ebben a fejezetben az alapító okirat általánosan és tételesen sorolja fel
az alapítványi célokat.)
V. Az alapítvány vagyona és felhasználási módjai

1)

Az alapítvány induló vagyona ................... Ft készpénz, amelyet az
alapító(k) a ....... Bank ............. Fiókjánál nyitott bankszámlán az
alapítvány javára elhelyezett. Az alapítványi célok megvalósítására és alapítvány működtetésére az alapítói vagyon ............ százaléka, valamint az alapítói vagyon későbbi hozadékokkal és támogatásokkal bővülő részei teljes egészében felhasználhatók.

2)

Az alapítvány nyitott, így azt magyar és külföldi természetes és jogi
személyek adományaikkal támogathatják. A támogatás forintban
és devizában egyaránt történhet. Az adományok elfogadásáról az
alapítvány kezelő szerve, a kuratórium dönt.

3)

Az alapítvány számára időhöz és feltételhez kötött felajánlásokat is
lehet tenni. A felajánlások elfogadásáról a kuratórium dönt, és
döntéséről az adományozót értesíti.
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4)

Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az
adományozás akár közvetlen, akár közvetett előny megszerzése
érdekében történjék.

5)

A felajánlás tárgya lehet:

•
•
•
•

pénz
jog
tevékenység, közreműködés
dolog (ingó, ingatlan) átruházása

6)

Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére lehet
felhasználni.

7)

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében vállalkozhat, azonban
a vállalkozás eredménye csak az alapítvány céljainak megvalósítására és az alapítvány működtetésére használható fel. A vállalkozás azonban nem képezheti az alapítványi tevékenység túlnyomó
részét, illetve a gazdálkodási tevékenység csak az alapítványi célok megvalósítása, illetve megvalósulásának elősegítése érdekében végezhető.

8)

Az alapítvány induló vagyonát, valamint az adományokból, támogatásokból befolyt vagyonrészeket a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől mindig elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

9)

Az alapítvány kezelője, a kuratórium tagjai munkájukat társadalmi
munkában látják el, azonban az alapítvány céljainak megvalósulása érdekében végzett munkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.

10) Az alapítvány céljaival és működésével kapcsolatban bármely területen elvégzett, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt
az alapítvány vagyonából kifizethető díjazás és költségtérítés illeti
meg.
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VI. Az alapítvány kezelője
Az alapítvány kezelői feladatait az alapító(k) által e célra felkért .............
fős kuratórium látja el. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi,
irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve.
Az alapítvány indulásakor az alapító(k) a kuratórium tagjainak az alábbi
személyeket kérte (kérték) fel:
Elnök:.................................................................... (név)
.................................................................... (cím)
Titkár:.................................................................... (név)
.................................................................... (cím)
Tagok: 1.................................................................... (név)
.................................................................... (cím)
2.................................................................... (név)
.................................................................... (cím)
A kuratóriumi felkérés határozatlan időre szól, az alapító azonban, ha
az alapítványi célok megvalósulását veszélyben látja, jogosult a kuratórium egészének vagy egyes tagjainak a visszahívására. A visszahívás
megszünhet még: lemondással és halállal.
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A kuratórium mellett, az alapítványi célok mind teljesebb megvalósulása
érdekében Szakmai Tanácsadó Testület működhet.
(A szakmai testület tagjainak felkérési módjáról, díjazásáról, a testület
jogairól kötelezettségeiről, működési rendjéről az alapító okirat ezen része
részletesen rendelkezhet, a konkrét alapítványi célokhoz kapcsolódó,
speciális problémákra kivetítve.)
Az alapítványi célok megvalósításának folyamatos biztosítására, az alapítvány adminisztratív feladatainak lebonyolítására az alapítvány kezelő
szerve Alapítványi Irodát (Központot, Centrumot, Ügyintéző Szervet)
hozhat létre.
(Az alapító okirat részletesen meghatározhatja a iroda működtetési rendjét, feladatait, szervezetét.)
VII. A kezelő feladata, hatásköre és működése
Az alapító okirat ezen részében rendelkezni kell

• az alapítvány képviselőjéről és az aláírásra jogosult személyekről (név
vagy tisztség szerint megjelölve),
a kuratóriumi ülések rendjéről,
a kuratóriumi üléseken való jelenlétről,
a szavazás módjáról (egyszerű vagy minősített többség),
a jegyzőkönyvvezetésről,
a munkáltatói jogok gyakorlásáról (megjelölve a munkáltatói jogokat
gyakorló személyt vagy tisztséget),
• az alapító felé történő beszámolási kötelezettségről.

•
•
•
•
•

Az alapítvány képviselője természetes és jogi személyek irányában a
kuratórium elnöke. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a
kuratórium elnökét a kuratórium egy-egy tagjával közösen illeti meg.
Az alapítvány indulásakor az aláírásra jogosult személyek:
.................................................................... (név)
A kuratórium évente két alkalommal, szükség esetén azonban többször
is ülésezik. Az ülések összehívásáról és levezetéséről az elnök gondoskodik. A napirendet az elnök állítja össze, azonban bármelyik kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni.
A kuratóriumi ülés határozatképességéhez
minden tag és/vagy
a kuratórium tagjai .......... százalékának jelenléte szükséges.
A döntések nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel születnek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium ülésein
jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet valamennyi jelenlévő az
aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvben a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell.
A kuratórium tevékenységéről évente, a gazdasági év lezásárását követő
kilencven napon belül írásban köteles az alapítónak beszámolni.
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VIII. Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány határozatlan időre jött létre, és a Polgári Törvénykönyv
74./E § (1) bekezdésében foglaltak szerint szűnik meg.
Az alapítványt törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt
megszünteti, vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.
Az alapítvány megszűnésekor a meglévő vagyont az alapítói vagyon
kivételével, mely az alapítóra száll vissza, közcélra kell fordítani.
(Az alapító okirat ezen része rendelkezhet a vagyon konkrét felhasználásáról és arról, hogy az alapítvány megszűnése esetén a vagyont melyik
alapítvány vagy egyesület kapja.)
IX. Egyéb
(Az alapító okirat ezen befejező részében utalhat arra, hogy az okiratban
nem szbályozott kérdésekben mely jogszabályok az irányadók, meghatározhatja továbbá, hogy jogvita esetén választott bíróság, vagy az
alapítvány székhelye szerint illetékes bíróság dönt a vitás kérdésben.)
................... 199................. hó .......... napján
Alapító(k):
....................................................................
Előttünk, mint tanuk előtt:
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Név:..........................................

Cím: ..............................................

Név:..........................................

Cím: ..............................................
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Miért hozzunk létre egyesületet?
Az egyesületekre vonatkozó szabályozás
dr. Riechel Éva

Mire képes a közös erő? Mit lehet a mai társadalmi és gazdasági
viszonyaink között az egyesületek segítségével megvalósítani?
Hogyan gazdálkodnak e szervezetek? Ezekre a kérdésekre adunk
választ a következőkben.
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1. Az egyesülési jogról
Az emberek azon vágya, hogy gondolataikat, eszményeiket együttes szerveződéssel valósítsák meg, már több száz éve ismert.
Az egyesülési jog az állampolgárok joga ahhoz, hogy magán- és közügyeik gyakorlására, védelmére, céljaik megvalósítására szervezeteket, egyesületeket, egyleteket hozhatnak létre és működtethetnek.
Az első egyesületek a polgárosodó társadalmakban jelentek meg
mint a felvilágosodás eszméinek hirdetői és a nemzeti önállósági
törekvések képviselői. Az ilyen önkéntes szervezetek közvetve
vagy közvetlenül a politikai, gazdasági vagy kulturális önállóságért harcoltak.
Magyarországon az egyik első, egyesületi formában működő szervezet a Magyar Tudományos Akadémia volt.
Ma Magyarországon több mint tízezer egyesület működik.

2. Az egyesületek létrehozása
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Az öntevékeny társadalmi szerveződések létrehozását alapvető,
elidegeníthetetlen jogként biztosítja az egyesülési jogról rendelkező 1989. évi II. törvény.
Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja
annak zavartalan gyakorlását.
Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy
másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon
létre, vagy azok tevékenységében részt vegyen.
2.1 A szervezet létrehozására jogosultak köre
Az egyesülési jog alapján
• a magánszemélyek,
• a jogi személyek, valamint
• ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei
tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint
• tömegmozgalmat,
• egyesületet,
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• érdekképviseletet és
• szakszervezetet
hozhatnak létre és működtethetnek.
Létrehozók nemcsak egyes magánszemélyek, hanem magánszemélyek érdekazonosságot megjelenítő csoportjai is lehetnek.
E szervezetek közös elnevezése: társadalmi szervezet. A következőkben tehát a társadalmi szervezet elnevezéskörbe sorolandó az egyesület is.
A társadalmi szervezetek közös jellemzője: tevékenységük nem
lehet ellentétes a Magyar Köztársaság Alkotmányával és hatályos
törvényeivel.
Ez azt jelenti, hogy társadalmi szervezet minden olyan cél megvalósítására vagy tevékenységre létrehozható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal, és amelynek létrehozását törvény nem
tiltja.
A társadalmi szervezetek legszélesebb körét az egyesületek jelentik, ezért az e szervezetre vonatkozó szabályokat emeljük ki
részletesen.

2.2 Az egyesület
Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott
•
•
•
•

önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az
alapszabályában meghatározott célra alakul,
nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és
céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag
• a szervezet megalakítását egybehangzóan kimondja,
• alapszabályát megalkossa,
• ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza.
Nem beszélhetünk egyesületről a magánszemélyek olyan közössége esetében, amelynek működése nem rendszeres, nincs nyilvántartott tagsága és működtetéséhez szükséges szervezete.
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Figyelem!
➟ Tömegmozgalmi tevékenységben nem nyilvántartott tagok
is részt vehetnek!

Az egyesület létrehozása az alakuló közgyűlésen történik.
Egyesületet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére nem lehet alapítani.
Mód van arra, hogy a társadalmi szervezet a céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytasson, ez azonban tevékenysége döntő részévé nem válhat.

2.3 Az egyesület nyilvántartásba vétele
Az egyesület nyilvántartásba vételére a székhelye szerint illetékes
bíróság jogosult. A bejegyzés írásban beadott kérelemre1 történik.
A kérelmet a társadalmi szervezet képviseletével megbízott személy nyújtja be.

F
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Önkontroll!

4

❏

kérelem

❏

alapszabály

❏

alakuló közgyűlés jegyzőkönyve

❏

jelenléti ív

❏

tisztségviselők nyilatkozata arról, hogy választott tisztségüket elvállalják

A bírósági nyilvántartásba vétel kellékei

A kérelem alaki kellékei
A kérelemnek tartalmaznia kell

1

❏

a bejegyzésre irányuló kérelem előterjesztését,

❏

az egyesület nevét és székhelyét,

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez minta a 7.1 fejezetben található.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

a képviseletre jogosultak nevét, lakcímét,

❏

a kérelem mellékleteit,

❏

a kérelem benyújtásának dátumát és

❏

a kérelmet benyújtó aláírását.

A nyilvántartásba vételi kérelmet az alakuló közgyűlés megtartásától számított 30 napon belül kell benyújtani az egyesület székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz vagy annak cégbíróságához, illetve budapesti székhelyű egyesület
esetében a Fővárosi Bírósághoz.
Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•

a közgyűlés helyét
a közgyűlés idejét
a közgyűlés napirendjét
a döntéseket
a szavazás módját (titkos vagy nyílt szavazás)
a szavazás számszerű eredményét
a jelenlévők számát

Hitelesítésére a jegyzőkönyvet vezető személy és a megválasztott
elnök jogosult.
Melléklete a jelenlévő tagok nevét, lakcímét és sajátkezű aláírását tartalmazó jelenléti ív.
A bírósághoz benyújtandó alapszabályt1 valamennyi jelenlévőnek, de legalább tíz alapító tagnak alá kell írnia.
A tisztségviselők elfogadó nyilatkozatának2 tartalmaznia kell,
hogy a választott személy
• a tisztséget elvállalja,
• magyar állampolgár,
• nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
A benyújtandó okiratok számára vonatkozóan nincs egységes
bírósági állásfoglalás: a Fővárosi Bíróságnál például minden iratból egy példányt, míg a Pest megyei Bíróság Cégbíróságánál
három példányt szükséges beadni.
1
2

Az alapszabály-minta a 7.3 pontban található.
Az elfogadó nyilatkozathoz mintát a 7.1 pont tartalmaz.
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A cégirodán a benyújtott kérelem és alapszabály dátummal
ellátott nyilvántartási számot kap. Ez a szám a későbbi módosításoknál nagyon fontos, a beadványokon bármilyen változás
bejelentésénél (a végzés számának megjelölése mellett) erre a
számra kell hivatkozni!
A nyilvántartásba vételi eljárás során a bíróságnak vizsgálnia
kell, hogy a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti
szerveit törvényes módon választották-e meg.
A nyilvántartásba vétel nem peres eljárásban történik. Az eljárás
illetékmentes. A bíróság határozata ellen fellebezésnek van helye.
A társadalmi szervezet jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. A nyilvántartásba vételről az eljáró bíróság
végzésben határoz. A bejegyző végzést a bíróság a félnek történő
kézbesítés mellett megküldi az ügyészségnek is.
A Legfelsőbb Bíróság a társadalmi szervezetek nevéről országos
névjegyzéket vezet. A bíróságok társadalmi szervezetekről vezetett nyilvántartását, illetve a Legfelsőbb Bíróságon meglévő országos névjegyzéket bárki megtekintheti.
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Az eljáró bíróság a társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele,
illetve megváltozott nevének bejegyzése előtt — ha az egyeztetés
szükségességére a társadalmi szervezet elnevezéséből következtetni lehet (történelmi név megjelölése esetén például) — megkeresi a Legfelsőbb Bíróságot annak közlésére, hogy az országos
névjegyzékben nem szerepel-e azonos vagy hasonló néven bejegyzett társadalmi szervezet. A nyilvántartásba vételről — a bejegyzést elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően — értesíti a
Legfelsőbb Bíróságot.
2.4 Az egyesület működtetésének feltételei
Az alapszabály
Az alapszabály a szervezet legfontosabb dokumentuma. Biztosítja
az egyesület autonóm, demokratikus önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek
érvényesülését.
Az alapszabály megalkotása és elfogadása az alakuló közgyűlésen
részt vevő alapító tagok feladata. Az alapszabályt az alakuló
közgyűlésen résztvevő alapító tagoknak — minimálisan tíz alapító
tagnak — aláírásukkal kell hitelesíteniük.
Az alapszabályban rendelkezni kell
• a szervezet nevéről (esetleg nevének rövidítéséről),
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• székhelyéről,
• céljáról,
• szervezetéről.
A szervezet neve
A név az azonosítás és a megkülönböztetés eszköze egyaránt. A
társadalmi szervezet (egyesület) elnevezésének meg kell felelnie a
névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság feltételeinek.
A névkizárólagosság követelménye azt jelenti, hogy a társadalmi szervezet elnevezésének különböznie kell az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, már korábban bejegyzett szervezetek nevét ő l. Azonos elnevezés esetén a
névhasználat joga a bírósági nyilvántartásba korábban felvett
szervezetet illeti meg, a később bejegyzésre kerülő szervezetnek
másik nevet kell választania. A névkizárólagosság követelményének a választott név akkor felel meg, ha a megjelölés kizárja az
összetévesztés lehetőségét és a szervezetnek sajátos, egyedi, más
szervezettől eltérő jelleget ad.
A névvalódiság követelménye azt jelenti, hogy a szervezet elnevezésében nem szerepelhet olyan kifejezés, amely megtéveszthetően tünteti fel a szervezet tevékenységét, illetve működését
illetően megtévesztésre alkalmas. Nem kelthet olyan látszatot,
mintha a társadalmi szervezet más jogi személyhez kapcsolódóan
fejtené ki tevékenységét.
Példa:
Egyesület nem működhet valamely egyház vagy párt ifjúsági
szervezeteként, csak az érdekelt jogi személy hozzájárulásával.
A névszabatosság követelménye az, hogy a név megfelel a
magyar nyelv szabályainak: kiejthető, azonosítható, megjegyezhető. Ez nem jelenti azt, hogy egy olyan szervezetet, amely idegen
nyelvű elnevezést kap, nem jegyez be a bíróság.
Figyelmet kell fordítani arra, hogy a szervezet elnevezése
• nem lehet kizárólag betűk vagy számok halmaza,
• az idegen nyelvű elnevezés a nemzetközi vagy nemzetiségi
jelleget, illetve a történelmi hagyományok folytatását hangsúlyozza,
• a köznyelv által elfogadott idegen nyelvű kifejezés legyen.
A szervezet székhelye
Székhelyként bármilyen jogi személy székhelye, telephelye, illetve
magánszemély lakcíme is feltüntethető az alapszabályban, köve-
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telmény azonban, hogy a székhely megjelölése mögött valóságos,
létező címnek kell állnia.
Gyakori eset, hogy az egyesület székhelye azonos a képviselő
lakáscímével. Iskolai egyesületek létrehozásakor az alapszabályban általában az iskola címe van feltüntetve székhelyként.
A szervezet célja
Az a tevékenységi kör, amire szerveződik a létrehozott társadalmi szervezet. Ez lehet többek között érdekvédelem, gyermekés ifjúságvédelem, bűnmegelőzési cél, szociális, egészségügyi,
sport és szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos célkitűzések
megvalósítása, a nemzeti, etnikai kisebbségek támogatása, a
hátrányos sorsúak megsegítése és védelme.
A társadalmi szervezet céljai nem lehetnek ellentétesek a Magyar
Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel. Az egyesülési jog
alapján a szervezet nem tehet közzé olyan felhívást, mellyel bárkit
bűncselekmény elkövetésére buzdít, nem valósíthat meg olyan
cselekményt, amely a hatályos törvényekbe ütközik, illetve amely
az állam törvényes rendje ellen irányul.
A társadalmi szervezet célja nem irányulhat fegyveres testület
létrehozására.
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3. Az egyesület szervei
3.1 A határozathozó szerv
Az egyesület legfelsőbb határozathozó szerve a tagok összességét magában foglaló testület (közgyűlés, taggyűlés), illetve
a tagok által választott testület (küldöttgyűlés).
Utóbbi esetben a választás módját és a küldöttek számát az
alapszabályban részletesen meg kell határozni.
A legfelsőbb szervet össze kell hívni
• szükség szerint (általában évente egyszer, közgyűlés formájában), de legalább ötévenként,
• ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével összehívását
kéri (természetesen az egyharmados aránytól az alapszabály
eltérhet),
• ha a bíróság az összehívást elrendeli.
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Az alapszabály módosítására csak az egyesület legfelsőbb
szerve jogosult.

Önkontroll!
Mi tartozik a legfelsőbb szervezet hatáskörébe?
❏

az éves költségvetés megállapítása

❏

az ügyintéző szerv éves beszámoltatása és a beszámoló
elfogadása

❏

a társadalmi szervezet más szervezettel való egyesülésének, illetve a szervezet feloszlatásának kimondása

❏

döntés azokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a
legfelsőbb szerv hatáskörébe utal

A közgyűlések, illetve küldöttgyűlések közötti időszakban az egyesület munkáját a vezetőség irányítja.
3.2 Az egyesület vezetősége (választmány)
Az egyesület ügyintéző szerve, amely a közgyűlések közötti időszakban az egyesület folyamatos működését és a tagokkal való
állandó kapcsolattartást biztosítja. Tagjait a közgyűlés választja
az alapszabályban meghatározott időre.
Az alapszabályban rendelkezni kell a vezetőség megválasztásának
módjáról is. Az ügyintéző és képviseleti szervek tagjait titkos
szavazással, a közgyűlésen választják. Természetesen az alapszabály rendelkezhet nyílt szavazás alkalmazásáról is, ez azonban
esetleg a demokratizmus sérelméhez vezethet, a tagok a véleményalkotásuk szabadságában korlátozva lehetnek az esetleges
külső befolyás miatt.
Az egyesület tisztségviselői: elnök (főtitkár), alelnök, elnökségi tagok.
Létszámukat a döntéshozatal egyértelműsége miatt célszerű páratlan számban meghatározni.
3.3 Az egyesület ellenőrző bizottsága
Az egyesület ellenőrző bizottságát az alapszabályban meghatározott elvek szerint a szervezet legmagasabb fóruma választja.
Feladata az egyesület demokratikus és törvényes működésének
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felügyelete, a döntéshozatalok alapszabály szerinti rendjének
állandó ellenőrzése.
Bár a jogszabály kifejezetten nem rendelkezik e testület létrehozásáról, az esetleges túlkapások, nem jogszerű, esetleg törvénysértő határozathozatalok megelőzése érdekében javasolt minden
egyesület részére, hogy az alakuló közgyűlésén válassza meg
ellenőrző bizottságát, amely mintegy összekötő kapocsként
működik az egyesület törvényes rendje felett a jogszabályok
erejénél fogva őrködő ügyészség és a szervezet között.
Az ellenőrző bizottság minimálisan három tagból áll, élén az
elnökkel. Megválasztásának időtartama azonos a vezetőségével.
Az alapszabályban konkrétan kell szabályozni az ellenőrző bizottság jogosítványait.
3.4 Az egyesület képviselői
A szervezet képviseletére az alapszabályban meghatározott és
felhatalmazott tisztségviselők jogosultak. Személyüket az alakuló
közgyűlési jegyzőkönyvben kell nevesíteni. Megválasztásuk határozott időtartamra szól. Ezen időszak alatt jogosultak és kötelesek
az egyesületet a magán- és jogi személyek, valamint a hatóságok
előtt képviselni, az egyesület érdekében eljárni.
A társadalmi szervezetek szövetségei

F
2.2
10

A társadalmi szervezetek érdekeik hatékonyabb védelmére, az
egyesülési jogról szóló törvény alapján, szövetségekbe tömörülhetnek. A szövetség létrehozásához elegendő két nyilvántartásba
vett társadalmi szervezet szövetségalakító szándékának a kinyilvánítása, a szövetség alapszabályának elfogadása és ügyintéző,
képviseleti szerveinek megválasztása.
A szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek és a szövetség
bírósági nyilvántartásba vételüket együtt és külön-külön is kérhetik, nyilvántartásba vételükről azonban a bíróság egyenként,
külön végzésekben határoz.

4. A törvényességi felügyelet
A társadalmi szervezet működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.
E feladatkörében az ügyészség a szervezet létrehozásától, illetve
az ezt tanúsító bírósági végzés kézhezvételétől kezdődően jogosult
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az egyesület törvényeknek megfelelő működésének felügyeletére.
A törvényességi felügyeleti jogkörében — többek között — fellebezéssel akadályozhatja meg a törvényes feltételek meglétével nem
rendelkező társadalmi szervezet bírósági bejegyzését.

5. Az egyesület gazdálkodása
A társadalmi szervezet céljainak megvalósítása érdekében
gazdálkodási tevékenységet folytathat.
Vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból és hozzájárulásaiból
képződik.
A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma 1. számú állásfoglalásában kimondta, hogy a szervezet jogi személyiségének elnyeréséhez minimális vagyon elengedhetetlenül szükséges.
Mivel az egyesület esetében alapítói vagyonról nem beszélhetünk, ezért különösen fontos, hogy a szervezet fennmaradását minimálisan biztosító tagdíjról az alapszabály rendelkezzen. Emellett az alakuló közgy ű lés jegyz ő könyvében
rögzíteni kell a tagok által befizetésre kerülő (éves vagy havi)
tagdíj összegét is.
A társadalmi szervezet céljai megvalósítása érdekében, önálló
programokkal, pályázatokon is részt vehet. A céljai megvalósításához elnyert pénzösszeg szintén a vagyonát gyarapítja.
A társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok — a tagdíj megfizetésén túl — a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A társadalmi szervezet a hatályos pénzügyi szabályok figyelembevételével, éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Megszűnése esetén a meglévő vagyonát az alapszabályban meghatározott, alapszabályi rendelkezés hiányában pedig a közgyűlés által megjelölt célra kell fordítania.
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6. Az egyesület megszűnése
A társadalmi szervezet — így az egyesület is — megszűnik
•
•
•
•

feloszlással,
más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással,
megszűnésének megállapításával.

Az egyesület megszüntetése a közgyűlés (küldöttgyűlés) hatáskörébe tartozik. A megszűnést deklaráló közgyűlési határozatot a
szervezet képviselője beadvány formájában juttatja el a nyilvántartásba vételt elrendelő bíróságnak. A bíróság a nyilvántartásból
való törlésről végzésben határoz.
A bíróság az ügyész keresete alapján
• feloszlathatja a társadalmi szervezetet, ha annak működése
bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, illetve működésével sérti mások jogait és
szabadságát, illetve
• megállapíthatja a társadalmi szervezet megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan a
törvény által megkívánt létszám, vagyis tíz fő alatt van.
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A megszűnt szervezet vagyonáról az alapszabály vagy a megszűnést kimondó közgyűlés rendelkezésének hiányában a bíróság
dönt.
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7. Iratminták
7.1 Nyilvántartásba vétel iránti kérelem (minta)
................. Megyei Bíróság
KÉRELEM
Tisztelt Bíróság!
Alulírott, mint az .................egyesület elnöke, azzal a kéréssel fordulok
a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt alapszabály és az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve alapján az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről
végzésben határozni szíveskedjék.
Az
Az
Az
Az

egyesület
egyesület
egyesület
egyesület

neve: ..............................................................
székhelye: ......................................................
tevékenységi köre: ..........................................
képviselőjének neve: .......................................
lakcíme: .........................................

A fentiek alapján kérem az egyesület nyilvántartásba vételét.
Kelt: ..........................................

.................................
képviselő aláírása

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

Alapszabály 3 pld. (.....oldal)
Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve 3 pld. (.....oldal)
Jelenléti ív 1 pld.
Tisztségviselők nyilatkozatai
Jogi személyiségű alapító tagok alapító okirata (alapszabálya) és
az aláírásra jogosult személyek aláírási címpéldányai
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7.2 Elfogadó nyilatkozat (minta)

NYILATKOZAT

Alulírott, ........................................(név).............................................
szám alat ti lakos, magyar áll am polgár, nyilatkozom , hogy
a................................(név) egyesület (székhely:...............................)
tagja, az egyesület alapszabályában elfogadott alapelvekkel egyetértek,
s az egyesület vezetőségében való tisztséget elvállalom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem büntető ítélet
hatálya, sem pedig közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem állok.

Kelt: .......................................

................................
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
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Név:

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

Cím:

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

Név:

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

Cím:

.........................................
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7.3 Alapszabály (minta)

Az egyesület alapszabálya
A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján egyesületünk
a következő alapszabályt fogadta el.
I.
1.§
Az egyesület neve, székhelye, célja
(1) Az egyesület neve: ......................................................................
(2) Az egyesület székhelye és címe: ..................................................
(3) A ................. EGYESÜLET (továbbiakban: egyesület) olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely a célkitűzéseiben
meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és
demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik.
(4) Az egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére,
lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó
feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására.
(5) Az egyesület jogi személy.

2.§
Az egyesület céljai és célját megvalósító eszközei
a/ képviseli és védelmezi tagjainak érdekeit más szervek előtt, szükség
esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához
b/ érdekvédelem ellátása a tagok számára
c/ szakértői bizottság létrehozása, mely képviselné az egyesületet a
tudományos, kutatási, team munkában, illetve vitás szakmai kérdésekben szakvélemény kiadására illetékes
d/ információs központ létrehozása, hogy a felmerülő igényeket központilag tudja az egyesület koordinálni
e/ folyamatos szakirodalom-gyűjtés
f/ tudományos kutatások, összehasonlító kísérletek elvégzése, ezek
koordinálása
g/ kapcsolatfelvétel és együttműködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel
h/ kapcsolatfelvétel olyan ......... intézményekkel, amelyek ...............
i/ ismeretterjesztő előadások szervezése a szülőknek és a szakembereknek
j/ tudományos konferenciák szervezése
k/ tanulmányi ösztöndíjak kiadása
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II.
3.§
Az egyesület tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) Az egyesület tagsága rendes és tiszteletbeli tagokból áll.
(2) Az egyesület rendes tagja lehet az, aki az alapszabályban meghatározott célkitűzések megvalósításáért tevékeny részt vállal, és kitöltött
belépési nyilatkozatában elfogadja az alapszabályt, és kinyilvánítja
csatlakozási szándékát.
(3) Tiszteletbeli tagok azok a belföldi vagy külföldi személyek, akik
részére az egyesület közgyűlése ezt a címet adományozza.
(4) Az egyesület rendes tagjai tagsági könyvet kapnak, amelyben a tagdíj
fizetést is igazolják. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.

4.§
A tagsági viszony keletkezése
(1) Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet:
a/ az egyesület alapításával
b/ belépéssel
c/ tiszteletbeli cím adományozásával

F
2.2
16

(2) Az egyesületbe önként belépni szándékozók belépési nyilatkozatot
tesznek.
(3) A tiszteletbeli tagság adományozására a jelölt egyetértésével a Választmány tesz javaslatot.
(4) Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan akadályozva van, akkor a tagsági viszonya szüneteltethető.

5.§
A tagsági viszony megszűnése
(1) A tagsági viszony megszűnik:
a/ kilépéssel
b/ kizárással
c/ tiszteletbeli cím visszavonásával
(2) Az egyesület tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül kiléphet a szervezetből. Kilépési szándékát szóban vagy írásban a Választmány bármelyik tagjához benyújthatja.
(3) Kizárható az a tag, aki a Választmány ismételt figyelmeztetése
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ellenére az alapszabály előírásait megsérti, vagy súlyosan vét a
törvények ellen.
(4) A kizárt tag a kizárástól számított három éven belül nem létesíthet
tagsági viszonyt az egyesülettel.
(5) A tiszteletbeli egyesületi tagsági cím visszavonásáról — a kizárásnak
az 5.§ (3) bekezdésében megjelölt okai miatt — a Választmány
előterjesztése alapján az egyesület közgyűlése dönt.

III.
6.§
Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei
(1)
Valamennyi tag joga, hogy:
a/ részt vegyen az egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást
kapjon, véleményét, javaslatát szóban vagy írásban megtegye, és
azokra választ kapjon
Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.
b/ az egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzésének,
terveinek megvalósításával és anyagi, pénzügyi helyzetével összefüggésben az egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokra érdemi választ kapjon
c/ igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit
d/ az egyesület közreműködését, segítségét vagy védelmét kérje minden
olyan esetben, amikor jog- vagy érdeksérelem éri, illetve életkörülményei, szociális helyzete azt indokolttá teszi
(2) A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az egyesület minden vezető
testületébe és tisztségére jelölhető és választható.
(3) A tiszteletbeli tag tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik,
egyesületi tisztségre nem választható.
(4) A rendes tag köteles:
a/ az Alapszabály rendelkezéseit betartani, az egyesület vezető szervei
határozatának végrehajtását elősegíteni
b/ tagtársaival együttműködni, velük szolidarítást vállalni
c/ az egyesület közgyűlése által meghatározott tagdíjat fizetni
(5) A tiszteletbeli tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit megtartani.
(6) A tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint
felel.
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IV.
7.§
Az egyesület szervei és azok működési rendje
(1) Az egyesület szervei:
a/ közgyűlés
b/ Választmány
c/ Ellenőrző Bizottság
(2) Az egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság
és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával működnek.

8.§
Közgyűlés
(1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből
áll.
(2) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell
hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság
elrendeli, iletve ha a rendes tagok egynegyede — az ok és a cél
megjelölésével — kezdeményezi.
(3) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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a/ az Alapszabály megállapítása és módosítása
b/ az egyesület évi költségvetésének meghatározása és a pénzügyi terv
jóváhagyása
c/ az egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervezettel
való egyesülés, illetve kilépés elhatározása, továbbá más szövetséghez való csatlakozás, illetve kilépés kezdeményezése
d/ a Választmány évi beszámolójának elfogadása
e/ az egyesület vezető szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása,
illetve visszahívása
f/ a tagsági díjak megállapítása
g/ az egyesületi tagok és az egyesület szervei (tisztségviselői) között
keletkezett viták és fellebbezések elbírálása; tiszteletbeli tagsági cím
visszavonása
h/ ......... forint értéket meghaladó szerződések, kötelezettségvállalások,
hitelfelvételek előzetes jóváhagyása
i/ az egyesület jelképrendszerének kialakítása
j/ döntés a hatáskörébe vont egyéb ügyekben
(4) A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja.
Megsemmisíti vagy megváltoztatja a Választmány törvénysértő határozatát.
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9.§
Választmány
(1) Az egyesület ügyintéző szerve a Választmány, amely 3-7 főből áll.
(2) A Választmányt a közgyűlés négy évre választja. A két választás
között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni.
(3) A Válaszmány elnökét, alelnökét és tagjait az egyesület rendes tagjai
választják.
(4) A Választmányon belüli munkamegosztásról az elnök javaslata alapján a Választmány dönt.
(5) A Választmány szükség szerint ülésezik. A Választmány üléseit az
elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze, az ülést megelőzően legalább három nappal, a napirend egyidejű közlésével.
(6) A Választmány hatásköre:
a/ a közgyűlések között irányítja az egyesület munkáját
b/ javaslatokat készít az egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre, és ezeket jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti
c/ kezeli az egyesület működése során felhalmozódott vagyont
d/ ........... forint értéket meghaladó szerződések, kötelezettségvállalások, hitelfelvételek előzetes jóváhagyása
e/ intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos
ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet, dönt — a tiszteletbeli tag
kivételével — a tag kizárásáról
f/ előzetes hozzájárulási jogot gyakorol az egyesülettel munkaviszony
létesítéséhez
g/ véleményt és javaslatot alakít ki az egyesületi tagokat érintő kérdésekben, képviseli és védi érdekeiket
h/ összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz napirendjére, évente
beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek
i/ dönt a rászoruló tagok anyagi támogatásáról
j/ végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza,
és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
(7) A Választmány üléseiről feljegyzést készít. Az érdemi véleményét,
javaslatát írásba rögzíti. A tagokra is kötelező érvényű döntését
határozatba foglalja.
(8) A Választmány ülései nyilvánosak. Fontos közérdekből, illetve magánérdekből — az érintett kérelmére — a Választmány a nyilvánosságot kizárhatja.

10.§
Ellenőrző Bizottság
(1) A közgyűlés a Választmány megválasztásával egyidőben 3-5 főből
álló Ellenőrző Bizottságot (EB) és annak elnököt választ.
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(2) Az Ellenőrző Bizottságba a Választmány elnöke, alelnöke és tagjai
nem választhatók.
(3) Az Ellenőrző Bizottság hatásköre:
a/ Felügyeli és ellenőrzi az egyesületi Alapszabály betartását. Annak
megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet, és álláspontját, véleményét a Választmány, a közgyűlés vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elé terjesztheti.
b/ Folyamatosan ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, az esetleges
szabálytalanságokra felhívja a Választmány vagy a közgyűlés figyelmét, a gazdálkodási fegyelem megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet.
c/ A Választmány törvénysértő határozatát első fokon a közgyűlés,
másodfokon a bíróság előtt — a tudomásra jutástól számított 30
napon belül — megtámadhatja.
d/ Véleményezi a Választmány éves beszámolóját.
e/ Tevékenységével kapcsolatban az egyesület tagjai közül bárkitől
felvilágosítást kérhet, iratokba betekinthet, szakértői véleményt kérhet, képviselője a Választmány ülésein részt vehet.
f/ Ha a Választmány a közgyűlés összehívását elmulasztja, összehívja
a közgyűlést.

11.§
Tisztségviselők
(1)Az egyesület tisztségviselői:
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a/
b/
c/
d/
e/

elnök
alelnök
az Ellenőrző Bizottság elnöke
a Választmány tagjai
az Ellenőrző Bizottság tagjai

(2) A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el.
Részükre a közgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg.
(3) Az egyesület tevékenységét a közgyűlés, a Választmány és az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az elnök
irányítja és gyakorolja az egyesületnél munkaviszonyt létesítőkkel
kapcsolatos munkáltatói jogokat.
(4) A tisztségviselők megbizatása megszűnik:
a/ a tagsági viszony megszűnésével
b/ lemondással
c/ visszahívással
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12.§
A döntés és a határozathozatal
(1) Az egyesület szervei (közgyűlés, Választmány, Ellenőrző Bizottság)
döntéseiket általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök (vezető) szavazata dönt.
A határozatképességhez a rendes tagok több mint felének jelenléte
szükséges.
(2) Az Alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez az
egyesület szerveinek megválasztásához (visszahívásához) más társadalmi szervezetekkel való egyesüléshez, országos szövetséghez
való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület feloszlásához a
rendes tagok több mint kétharmadának a jelenléte szükséges.
(3) Az egyesület szerveibe a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan történik.
Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni,
aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában
több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a
jelenlévők legalább egynegyedének a szavazatát megkapta; szavazategyenlőség esetén az, akit sorrendben előbb jelöltek.
(4) A tisztségviselő visszahívása a rendes tagok tíz százalékának a
Választmányhoz benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető. A Választmány a kérelem benyújtásától számított 30
napon belül köteles összehívni a közgyűlést. A visszahívásról a
közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő rendes tagok egyszerű
szótöbbségével határoz.

13.§
Az egyesület képviselete
(1) Az egyesület képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén az általa
kijelölt alelnök látja el. Képviseleti jogát az elnök, illetve az alelnök
az ügyek meghatározott csoportjára nézve általános jelleggel vagy
esetileg írásban az egyesület rendes tagjára átruházhatja.
(2) Egyesületi tag jogi képviseletére az egyesület nevében csak az elnök,
annak akadályoztatása esetén az alelnök adhat megbízást.
(3) Bankszámláról való rendelkezéshez két képviseletre jogosult személy aláírása szükséges.

14.§
Az egyesület gazdálkodása
(1) Az egyesület működésének pénzügyi alapját a tagdíjak, illetve egyéb
bevételek (önkéntes adományok, vállalkozási bevételek) alkotják. Az
egyesületi célok megvalósításának anyagi támogatására az egyesület
alapítványt hozhat létre.
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(2) A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés
elfogadásával együtt a közgyűlés határozza meg.
(3) Gazdasági — vállalkozási tevékenység elkezdéséről, illetőleg megszüntetéséről a közgyűlés dönt.
(4) Az egyesületi tagok érdekvédelmével összefüggő kiadások fedezésére, a rászorulók támogatására az éves költségvetésen belül elkülönített alap is létrehozható.
(5) Az egyesület a bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként
nyilvántartja. Gazdálkodó tevékenységet egyebekben a hatályos jogszabályok előírásai szerint folytat.
(6) Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés dönt.

15.§
Záró rendelkezések
(1) Az egyesület a függetlenség és az önállóság elve alapján tart fenn
kapcsolatot állami szervekkel, más társadalmi szervezetekkel, illetve
a tömegkommunikációs intézményekkel.
(2) Az egyesület a közgyűlés határozata alapján — önállóságának megtartásával — országos szövetséghez való csatlakozását kezdeményezheti.
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(3) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak az irányadóak.
Az
Al apszab ályt
az
egyesület
alap ító
tagjai
az
199................................. napján tartott közgyűlésen fogadták el.
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Budapest, 199.......................................

A tíz fő alapító tag hitelesítő aláírása:
Név
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Önöket már nyilvántartják?
Közhasznú szervezetek

dr. Bosch Márta

A civil szervezetek évek óta szorgalmazták a nonprofit törvény
megalkotását, mert szerették volna elérni, hogy meghatározásra
kerüljön: mely szervezetek, milyen feltételek és milyen tevékenység
folytatása mellett minősíthetők közhasznú szervezetnek. A közhasznú szervezetek válnak jogosulttá különféle adó- (szja-, áfa-) és
vámkedvezményekre.
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1. Közhasznú szervezetek
A közhasznú szervezetek alapítóinak bejelentkezése és a nyilvántartásra jogosult bíróság végzése alapján nyerik el ezt a minősítést.
Az 1997. évi CLVI. törvény szabályozza a közhasznúvá minősítés
feltételeit.
A törvény felsorolja, hogy mely szervezeti típusok minősíthetők közhasznúnak és meghatározza a közhasznúság kritériumait.
Közhasznú szervezetté minősíthető:
•
•
•
•
•

a társadalmi szervezet
az alapítvány
a közalapítvány
a közhasznú társaság
az arra feljogosított köztestület

Magyarországon politikai párt, biztosító egyesület, továbbá munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet nem minősíthető közhasznú szervezetté.
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2. Közhasznú tevékenység
A tevékenységek akkor minősülnek közhasznúnak, ha a társadalom és az egyén közös érdekét egyszerre szolgálják.
Nem tekinthető közhasznúnak az a tevékenység, amely kizárólag
az egyén vagy az egyének szűkebb köre érdekeinek kielégítésére
szolgál, hiába felel meg egyébként a felsorolás valamely tételének.

Figyelem!
Közhasznú tevékenységnek minősülnek a társadalom és az egyén
közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő – a szervezet
létesítő okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek:
➟ egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység
➟ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
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Figyelem! (folytatás)
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

➟
➟
➟
➟
➟
➟

tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása
műemlékvédelem
természetvédelem, állatvédelem
környezetvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi és állampolgári jogok védelme
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével
közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás
fogyasztóvédelem
rehabilitációs foglalkoztatás
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
euroatlanti integráció elősegítése
közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások

A törvény az európai országok joggyakorlatára figyelemmel határozza meg a közhasznú minősítés alapfeltételeként
• a közvetlen politikai tevékenység folytatásának tilalmát, valamint
• a gazdálkodás eredményének közhasznú célra történő felhasználásának, továbbá
• közhasznúsági jelentés készítésének kötelezettségét.
A törvény közvetlen pártpolitikai tevékenységnek tekinti, és így
kizárja
• bármilyen párt, annak országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltje érdekében folytatott választási vagy egyéb kampányt,
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• pártok választási, vagy egyéb pénzbeli és nem pénzbeli támogatását,
• bármilyen – akár a közhasznú szervezet közhasznú tevékenységi
körébe tartozó – ügyben párttal való közös közéleti fellépést.

3. A gazdálkodás eredményeinek közhasznú célra
történő felhasználása
A törvény a közhasznú szervezetek vállalkozási tevékenységét
nem korlátozza. A közhasznú szervezet gazdálkodása során elért
eredményét azonban nem oszthatja fel, köteles azt cél szerinti tevékenységének, közhasznú céljai megvalósításának
finanszírozására fordítania. A törvény a gazdálkodás eredménye
felhasználhatóságának pontos meghatározását adja, tehát az
eredmény nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására
sem, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését csak
közvetetten szolgálja; így sem a vállalkozási tevékenység bővítésére, sem a cél szerinti tevékenységek keretén kívül eső pénzbeli
vagy nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére.
A közhasznú szervezet, így az alapítvány gazdálkodását a szokásos gazdálkodási kockázatnál alacsonyabb mértékű kockázatvállalásnak kell jellemeznie.
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• A közhasznú társaság kivételével vállalkozási tevékenységének
fejlesztésére a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel.
• Az államháztartás alrendszereitől (kormány, minisztérium, önkormányzat, iskola) kapott támogatásokkal végzett feladatellátás biztosítása érdekében a kapott támogatás nem szolgálhat
hitel fedezetéül.
A közhasznú szervezeteknek – közöttük az alapítványoknak – a szabad pénzeszközök felhasználására befektetési szabályzatot kell
megalkotniuk.
A gazdálkodás eredményének felhasználhatóságára vonatkozó
korlátozások értelemszerűen irányadóak a befektetési eredményre is, tehát a közhasznú szervezet a befektetésből származó
eredményt nem oszthatja fel, köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.
A közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezetek speciális
éves beszámolója. A közhasznúsági jelentést nem kell semmilyen
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy
ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi
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hozzáférhetőségét. A közhasznúsági jelentés e módon nem sérti
a közhasznú szervezetek autonómiáját.
Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása
megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg
a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

4. Közhasznúsági jogállás
A törvény a közhasznú jogállás két fokozatát határozza meg:
• a szervezetek közhasznúak, vagy
• kiemelkedően közhasznúak lehetnek.
A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú nyilvántartásba vétel során nyeri el közhasznú jogállását.
A közhasznú nyilvántartásba vételre, az átsorolásra és a közhasznú nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmet a közhasznúvá minősíthető szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bírósághoz kell benyújtani. Az eljárás kérelemre indul, a törvény
szerint nem lehet közhasznú szervezeteket hivatalból közhasznúvá minősíteni. A törvény értelmében nincsenek a törvény erejénél
fogva közhasznúnak minősülő szervezetek sem.
A közhasznú nyilvántartást végző bíróság kötve van a közhasznúvá minősíthető szervezet kérelméhez, csak a kérelemben megjelölt közhasznúsági fokozatnak megfelelő feltételek vizsgálhatóak, ugyanakkor a kérelemben csak egyetlen közhasznúsági
fokozat jelölhető meg.
A közhasznú szervezet közhasznú nyilvántartásból való törlésére
irányuló kérelmet a közhasznú szervezet, törlésre irányuló keresetet az Ügyészség nyújthat be.
A közhasznú szervezetek nyilvántartási adatai kiegészülhetnek
a közhasznúsági adatokkal. A közhasznú szervezetek bírósági
nyilvántartásának az e törvényben meghatározott teljes adattartalma nyilvános.
A törvény hatályba lépésének fő szabálya, hogy minden olyan
szervezet, amelyet a közhasznú tevékenységek felsorolásának
megfelelő tevékenységet folytató szervezetként 1997. december
31-ig nyilvántartásba vettek, 1998. január 1-jétől közhasznúnak
minősül, ha a nyilvántartásba vételi kérelmét 1998. június 1-jéig
benyújtja.
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Az iskolafenntartó alapítványok, illetve az iskolákat támogató alapítványok közhasznú nyilvántartásba vétele érdekében
– ha eddig még nem tették meg – át kell tekinteni az alapítvány alapító okiratát, és ki kell egészíteni a közhasznú szervezetekről szóló törvény által megkövetelt szabályokkal. Ez az alapító okirat módosításával történik. Ehhez mintát adunk a fejezet
végén, a mellékletben.

Önkontroll!
A közhasznú nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő
(alapító) okiratának rendelkezést kell tartalmaznia
❏

a közhasznú szolgáltatások nyitott elérhetőségéről,

❏

a vállalkozási tevékenység közhasznú jellegéről,

❏

a gazdálkodás eredményének felosztási tilalmáról, illetve

❏

a politikai tevékenységtől való függetlenségről.

Mindezeken túl a létesítő (alapító) okiratnak rendelkezést kell
tartalmaznia
❏

a vezető szerv működésére (alapítványnál a kuratórium),

❏

a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére,
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❏

az ellenőrző szerv létrehozására (ha például az alapítvány
éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, felügyelő
bizottságot kell létrehozni),

6

❏

a szervezet pályázat útján nyújtandó cél szerinti juttatásaira vonatkozóan.

Az alapító okiratot és módosítását csak az alapító – több
alapító esetében valamennyi alapító – írhatja alá. Az alapító
okirat módosítását – különösen, ha jelentős mértékű a
módosítás – egységes szerkezetben is meg kell szerkeszteni
és benyújtani a bírósághoz.
Az alapító okiratot kérelemmel együtt be kell nyújtani a Fővárosi
vagy a Megyei Bíróság társadalmi szervezetek bejegyzésével foglalkozó egységéhez. A kérelemhez szintén adunk mintát a mellékletben.
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Ha az alapító nem nyújtotta be az alapítvány közhasznú
szervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmet
a bírósághoz 1998. június 1-je előtt, 1998. évre elveszítette
a közhasznú szervezetek és korábban az alapítványok számára biztosított adó- és egyéb kedvezményeket.
Amely szervezet a törvényi határidőt követően kérelmezi a közhasznú nyilvántartásba vételt, a nyilvántartásba vételt követő
évtől válik jogosulttá a közhasznú szervezetek számára biztosított
kedvezmények igénybevételére.
A törvény megemlíti még a kiemelkedően közhasznú szervezetet,
amely a fentieken túl olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény
vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése
szerint állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Eltérés még, hogy tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a sajtó útján is nyilvánosságra kell hoznia.
(Ilyen szervezetnek minősíthető a kormány vagy önkormányzat
által létrehozott közalapítvány.)

5. Kedvezmények
A közhasznú szervezeteket, a közhasznú szervezetek támogatóit
és a közhasznú szervezetek szolgáltatásait igénybevevőket megillető kedvezmények konkrét mértékét és feltételeit az irányadó
jogszabályok határozzák meg.1
Ezek a kedvezmények:

7

• a szervezetet a tevékenysége alapján megillető kedvezmények:
— a közhasznú szervezet létesítő okiratában meghatározott
cél szerinti tevékenysége után társasági adómentesség
— vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény
— helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény
— illetékkedvezmény
— vámkedvezmény
— egyéb – jogszabályban meghatározott – kedvezmény

1
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A társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a vámjogról, a
vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény.
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• támogatásban részesülő magánszemélyt megillető kedvezmény:
— a közhasznú szervezet által – cél szerinti juttatásként –
nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a kapott szolgáltatás
utáni személyijövedelemadó-mentesség
• a közhasznú szervezetet támogatók kedvezménye:
— a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet
számára – a létesítő okiratban rögzített céljaira – adott
támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyijövedelemadó-kötelezettséget érintő kedvezmény
— tartós adományozás esetén a társasági adó fizetésére kötelezett támogatót a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg
A közhasznú szervezet az adókötelezettséget érintő kedvezmények és mentességek igénybevételére – fő szabályként – a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba
vételt követő naptári év első napjától válik jogosulttá.

6. Összeférhetetlenségi szabályok
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A vezető szerv – alapítvány esetében a kuratórium – határozathozatalára, továbbá a felügyelő szerv összetételére és a könyvvizsgáló
személyére szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, annak közeli hozzátartozója vagy élettársa, aki a határozat
alapján közvetlenül válik kötelezetté vagy jogosulttá (kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül), avagy közvetetten lesz haszonélvezője a döntésnek (a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt).
A felügyelő szerv tagjaira és a könyvvizsgáló személyére vonatkozó
összeférhetetlenség kiterjed
• a közeli hozzátartozóra és élettársra,
• az adott közhasznú szervezet vezető szervének elnöki megbízatására és a vezető szervi tagságra,
• a cél szerinti juttatásban részesülésre,
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• a közhasznú szervezettel (megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló) munkaviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre.1
A törvény a tisztségviselőket illetően nem csupán a közhasznú
szervezeteken belüli, hanem a szervezetek közötti összeférhetetlenségi szabályokat is megállapítja.
A közhasznú szervezetek közötti összeférhetetlenségi szabályok
kettős természetűek. Egyrészt tiltást állapít meg az olyan vezető
tisztségviselő további (más közhasznú szervezetnél történő) működésére, aki köztartozása kiegyenlítése nélkül megszűnő
szervezetnél töltött be hasonló tisztséget, másrészt a közhasznú
szervezetek (összeférhetetlenséget megállapító szerveinek) döntésére bízza az összeférhetetlenség kimondását abban az esetben,
ha valaki több közhasznú szervezetnél tölt be vezető tisztséget.
Ilyen esetben a vezető tisztségviselő kötelezettsége a tájékoztatási
kötelezettségre korlátozódik.
A törvény összeférhetetlenségi szabályt állapít meg a közhasznú
szervezet és az alapító, illetve támogató között is.

7. A közhasznú szervezet ellenőrzése
A törvényességi felügyelet az ügyészség feladata, a pénzügyi felügyeletet az adóhatóság, a költségvetési támogatások vonatkozásában az ellenőrzést az Állami Számvevőszék, illetve szerződés alapján a támogatást nyújtó fél
gyakorolja.
A törvény a belső ellenőrzés szervezetét és működését is szabályozza a felügyelő szerv kötelező létrehozásának rendelkezéseivel.
Rögzíti a felügyelő szerv ellenőrzési funkciójának gyakorlásához
szükséges jogosítványait, és megállapítja a jogszabályoktól, a
létesítő okirattól és belső szabályzatoktól eltérő működés olyan

1

A törvényalkotó célja e szabállyal az volt, hogy ne tölthessen be ellenőrző
vagy könyvvizsgálói funkciót az a személy, akitől – a szervezettel fennálló
jogviszonya folytán – nem várható el az elfogulatlan és a befolyástól mentes
működés.
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általános eseteit, amikor a felügyelő szervnek kötelessége a vezető
szerv tájékoztatása és ülése összehívásának kezdeményezése.
E szabályozás célja az, hogy amennyiben – akár a vagyon jelentős
csökkenésével, akár a szervezet érdekeit1 sértő esemény felmerültével, akár a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó ténnyel
– meghiúsul vagy veszélybe kerül az e törvény által előírt és
a létesítő okiratban deklarált közhasznú működés célrendszere, az maga után vonja a felügyelő szerv, a vezető szerv, végső
soron a törvényességi felügyeletet ellátó szerv intézkedését.
A szervezet cél szerinti tevékenysége további ellátásának veszélybe kerülését nem csupán a létesítő okiratban megjelölt célkitűzések teljes ellehetetlenülése jelenti, hanem magába foglalja bármilyen részcélkitűzéssel kapcsolatos cél szerinti juttatás megszűnését, vagy bármilyen – a célkitűzések elérését közvetlenül szolgáló – tevékenység felszámolását is.
A szervezet érdekeit súlyosan veszélyeztető eseménynek
(mulasztásnak) kell tekinteni minden, az e törvény meghatározta közhasznú működés garanciális elveit sértő, vagy
a közhasznú jogállás kritériumainak ellentmondó döntést,
illetve a szükséges döntés elmaradását.
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A szervezet érdekeit súlyosan sértő eseménynek kell tekinteni az
olyan vállalkozási, befektetési, hitelezési döntést is, amelyek megtérülési esélye meghaladja a gazdálkodási tevékenység szokásos
kockázatának mértékét.
Az adománygyűjtésből származó bevételek a közhasznú szervezetek bevételeinek jelentős részét teszik ki. Az adománygyűjtés
szabályai megállapításának célja, hogy tisztázottá tegye az adománygyűjtő személy viszonyát mind az adományozókhoz, mind
a közhasznú szervezetekhez.

1

Ideértve a szervezet cél szerinti juttatásait igénybevevők széles körének
érdekeit is.

Iskolavezetés 1998. október

Alapítványok, egyesületek

8. Melléklet
8.1 Az Alapító Okirat módosítása
A ...... Alapítvány alapítója a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. tv. rendelkezéseit is figyelembe véve az ALAPÍTVÁNY alapító
okiratát a következők szerint módosítja.
Az Alapító Okirat Az alapítvány tevékenysége című pontjának ..... bekezdése a következőre módosul, továbbá a következő bekezdéssel kiegészül:
Az ösztöndíjak odaítéléséről nyílt pályázat útján a Kuratórium dönt.
Középiskolai oktatás (TEÁOR: 8021)
Szakmai középiskolai oktatás (TEÁOR: 8022)
Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység (TEÁOR: 8059)
Az Alapító Okirat Az Alapítvány jellege című pontja ..... bekezdésének helyére a következő rendelkezés lép:
Az Alapítvány politikai célt, pártot, országgyűlési, illetve önkormányzati
képviselőt nem támogat és nem támogathat. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat. Szervezete pártoktól független. Politikai szervezetektől támogatást nem fogadhat el.
A Alapító Okirat Az Alapítvány vagyona és a vagyon felhasználási
módja című pontjának ........ bekezdése a következőre módosul és a
további bekezdésekkel egészül ki:
Az alapítványi vagyon a külön engedéllyel megalapított középfokú nevelésioktatási intézmény fenntartására és működtetésére is felhasználható.
Az Alapítvány – céljaival összhangban – másodlagosan vállalkozási
tevékenységet folytathat. Az ebből származó bevételeit kizárólag az
Alapító Okiratban megjelölt célok teljesítésére fordíthatja, a vállalkozással a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetheti.
A gazdálkodás eredményeit nem oszthatja fel.
Az Alapítvány működésének, pályázatainak és beszámolóinak helyi
sajtóban való közzétételéről a kuratórium elnöke gondoskodik.
Az Alapító Okirat Az Alapítvány kezelője című pontja ...... bekezdésének ..... mondata helyére a következő rendelkezés lép:
A kuratóriumnak olyan személy nem lehet az elnöke, illetve a tagja, akivel
szemben összeférhetetlenség áll fenn.
Összeférhetetlenség különösen, ha az alapítóval a Ptk. 685. §-ában meghatározott hozzátartozói vagy élettársi viszonyban, illetve munkaviszonyban
vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll; továbbá nem lehet
a kuratórium tisztségviselője az, akivel szemben az 1997. évi CLVI. tv.
9. §-ában meghatározott kizáró körülmény áll fenn.
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Az Alapító Okiratnak Az Alapítvány kezelője című pontja a következő bekezdésekkel kiegészül:
A kuratórium elnöke köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadásáról a kuratóriumi tagok 50% + 1 fő többséggel határoznak. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot
készíthet.
A kuratórium összehívásáról a kuratórium elnöke a napirend megjelölésével az ülést megelőző 8 nappal korábban gondoskodik. A kuratórium
az írásban közölt napirendek mellett legalább 3 kuratóriumi tag javaslata
alapján helyben is napirendjei közé vehet témákat.
A kuratórium ülései nyilvánosak, a kuratórium a pályázat alapján odaítélt ösztöndíjakról és támogatásokról a határozatait nyilvánosságra
hozza a helyi sajtó útján.
A kuratórium köteles a Határozatok Tárát vezetni, amelybe fel kell venni
a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá rögzíteni a döntést
támogatók és ellenzők számarányát.
Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba a kuratórium elnökéhez
történő előzetes bejelentés alapján a döntésben érintettek betekinthetnek.
A Kuratórium az Alapítvány által fenntartott intézmény támogatását az
éves költségvetés meghatározásával biztosítja. Magánszemélyek részére
nyilvános pályázat útján nyújt támogatást. A nyilvános pályázatot a
kuratórium elnöke helyi lapban teszi közzé.

F
2.3
12

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt olyan személy,
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érintett.
Az Alapító Okirat .... ponttal egészül ki1:
A Felügyelő Bizottság és működése
Az alapító a kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére
felügyelő bizottságot bíz meg. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. Megbízásuk határozatlan időre szól.
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Tagjai:

1

E pont csak akkor szükséges, ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az
5 millió forintot!
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Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja

•
•
•
•
•

a Kuratórium elnöke vagy tagja,
aki az alapítvánnyal munkaviszonyban áll,
aki az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül,
aki az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója,
akivel szemben fennáll az 1997. évi CLVI. tv. 9. §-ában meghatározott
kizáró körülmény.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízása megszűnik

• lemondással,
• visszahívással,
• elhalálozással.
A megbízás megszűnése esetén az alapító gondoskodik a Felügyelő
Bizottság elnökének, illetve tagjainak megbízásáról.
A Felügyelő Bizottság jogköre és feladata:

• ellenőrzi, hogy az alapítvány az alapító okiratban megjelölt céljainak
megfelelően működik
• ellenőrzi a kuratórium gazdálkodását
• a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a tisztségviselőktől jelentést és
tájékoztatást kérhetnek

• az iratokba betekinthetnek
• a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek
A Felügyelő Bizottság működése:

• működési szabályait maga állapítja meg
• évente két alkalommal ülésezik, amelyre meghívja a kuratórium elnökét, aki tanácskozási joggal vehet részt ez ülésen

• a Bizottság ülését össze kell hívni 15 napon belül, ha az elnök vagy a
Bizottság bármely tagja indítványozza a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény 11. §-a (3) bekezdése a) – b) pontjának
alkalmazását

• összehívásáról az elnök írásban – az ülést megelőzően 8 nappal –
gondoskodik

• döntéseit egyhangú határozattal hozza
A Felügyelő Bizottság elnöke

• gondoskodik a Bizottság működéséről,
• a bizottság összehívásáról,
• a kuratórium működése és gazdálkodása ellenőrzésének megszervezéséről.
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Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanok.
Dátum:
alapító:

8.2 Nyilvántartásba vétel iránti kérelem
Megyei Bíróság lajstromszám: .......
Tisztelt Megyei Bíróság!
Alapítóként azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Bírósághoz, hogy szíveskedjenek a
......................... Alapítvány
alapító okiratának módosítását nyilvántartásba venni.
Ezzel egyidejűleg az Alapító Okiratot a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény 4., továbbá 7. és 8. §-ában foglalt rendelkezések
szerint módosítottuk. E törvény 11. §-a alapján felügyelő bizottságot
jelölt ki az alapító.
Kérjük, hogy a ......................... Alapítvány módosított alapító okiratának nyilvántartásba vételéről – a Ptk. 74/A. § (4) és (5) bekezdése
alkalmazásával – soron kívül határozni szíveskedjék.
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Egyben kérjük, hogy az 1997. évi CLVI. törvény 3. §-a alapján – figyelemmel a 27. §-ra – szíveskedjék közhasznú szervezetként nyilvántartásba venni, tekintettel arra, hogy az Alapítvány célja és feladatai a 26. §
c) pontjának

• 4. alpontjában meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,

• 10. alpontjában meghatározott gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekés ifjúsági érdekképviselet, továbbá

• 11. alpontjában meghatározott hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

tevékenységei közhasznúnak minősülnek.
Mellékeljük

• az Alapító Okirat módosítását,
• a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot,
• a kuratórium elnökének, tagjainak, valamint a felügyelő bizottság
elnökének és tagjainak nyilatkozatait.
Budapest, 1998. ...........................
Tisztelettel:
alapító:
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Nem kötelezõ, de…
Iratkezelési szabályzat

Gergely Árpádné dr.

A nevelési-oktatási intézmények iratkezelésével kapcsolatos általános rendelkezéseket az intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet1 határozza meg. Fontos azonban, hogy ismerjük a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvénynek az iratkezelésre
és iratvédelemre vonatkozó – a közoktatási intézményekre is kiterjedõ – elõírásait, valamint fontos az is, hogy a közoktatási intézmények maguk is kialakítsák az iratok érkezésének, nyilvántartásának, elintézésének és irattározásának intézményen belüli rendjét,
vagyis iratkezelési szabályzatot készítsenek.
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Meg kell azonban jegyezni, hogy nem kötelezõ szabályzatot alkotni. Ha erre nem kerül sor, az említett MKM-rendelet szerinti
feladatok ellátását az abban közremûködõk munkaköri leírásában kell tükröztetni.
Az iratkezeléssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a közoktatásról szóló törvény1 2003. évi módosítása elõírta az alkalmazottak és tanulók adatai kezelése és továbbítása intézményi
rendjének szabályozását. Az adatkezelési szabályzat a szervezeti
és mûködési szabályzat melléklete, ha nem kötelezõ iratkezelési
szabályzat készítése. Abban az esetben, ha az intézménynek van
iratkezelési szabályzata, az adatkezelés szabályozása ez utóbbihoz
is csatlakozhat.2
A továbbiakban
· kiemeljük a levéltári törvény azon rendelkezéseit, amelyek ismeretét fontosnak tartjuk,
· közöljük az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmakat,
· példát adunk egy iskola iratkezelési szabályzatára, amelynek
függelékeként
· közöljük a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet szerinti kötelezõ
irattári tervet.

1. A levéltári törvényrõl általában
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A törvény célja többek között az, hogy biztosítsa: a közfeladatot
ellátó szervek irattári anyaga – ügyviteli és levéltári érdekekre,
valamint a közérdekû adatok nyilvánosságának elvére tekintettel
– szakszerûen kezelt és rendszerezett, jól használható forrásanyaggá váljék.
A törvény céljának megvalósítása érdekében meghatározza a levéltári anyagok védelme mellett
· az irattári anyag védelmének általános szabályait,3 és
· rendelkezik a köziratok kezelésérõl és védelmérõl.4

1
2
3
4

1993. évi LXXIX. tv. 2. számú melléklet
Az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez az A 1.2 alfejezetben talál segítséget.
4–5. §
9. §
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Az irattári anyag általános védelme
· Az irattári anyaggal rendelkezõ szervek kötelesek a szervesen
összetartozó irataik egységének, illetve eredeti rendjének megõrzésérõl, valamint a tulajdonukban vagy birtokukban levõ
maradandó értékû iratok megóvásáról gondoskodni.
· Köziratot elidegeníteni, megrongálni vagy egyéb módon használhatatlanná tenni, továbbá – a szabályosan lefolytatott selejtezési eljárást kivéve – megsemmisíteni tilos.
A köziratok kezelése és védelme
A közfeladatot ellátó szerv köteles:
· a hozzá érkezett és az általa készített iratokat az érkezés, illetve a keletkezés idõpontjában nyilvántartásba venni;
· a nyilvántartást és az ahhoz kapcsolódó – az irattári anyag áttekinthetõségét szolgáló – ügyviteli segédleteket levéltári célra
is használható módon vezetni;
· az ügyintézés során a selejtezhetõ, valamint a maradandó értékû, s ezért nem selejtezhetõ iratokat az irattári terv megfelelõ
tételébe besorolni, a tétel jelét az iraton feltüntetni, és azt a
nyilvántartásba bejegyezni;
· a nála keletkezõ, nem selejtezhetõ iratok készítésekor azok
tartós megõrzését lehetõvé tevõ eszközöket, anyagokat és eljárásokat alkalmazni;
· az elintézett ügyek iratait – az irattári terv szerinti rendszerezés
és válogatás pontosságának ellenõrzése mellett – irattárában
elhelyezni, s irattári anyagának szakszerû és biztonságos megõrzésérõl, valamint használatra bocsátásáról gondoskodni;
· irattári anyagának selejtezhetõ részét az irattári tervben megjelölt irattári õrzési idõ letelte után a szerv nem selejtezhetõ
iratainak átvételére jogosult közlevéltár engedélyével kiselejtezni;
· a nem selejtezhetõ irattári tételekbe tartozó iratokat a kapcsolódó nyilvántartásokkal és segédletekkel együtt saját költségén az illetékes közlevéltárnak átadni.
Felelõsség az iratkezelés és -védelem terén
A levéltári törvény kimondja, hogy
· a fentiekben meghatározott követelmények teljesítéséért,
· az iratok szakszerû és biztonságos megõrzésére alkalmas irattár kialakításáért és mûködtetéséért,
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· az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi
feltételek biztosításáért
a közfeladatot ellátó szerv vezetõje felelõs.
A köziratok kezelésének levéltári ellenõrzése1
· A nem selejtezhetõ köziratok fennmaradása érdekében a közfeladatot ellátó szerv iratainak védelmét az illetékes közlevéltár
ellenõrzi.
· A levéltár ellenõrzési feladatának ellátása során
— az iratkezelõi és irattári helyiségbe beléphet, nyilvántartásokba betekinthet, az iratkezelési tevékenységet folyamatosan vizsgálhatja;
— iratkezelési kérdésekben szaktanácsot ad, a nem selejtezhetõ iratok épségben és használható állapotban történõ
megõrzését súlyosan veszélyeztetõ hibákat és hiányosságokat jegyzõkönyvbe foglalja, megszüntetésükre határidõt
állapít meg;
— ha a szerv a jegyzõkönyvben meghatározott ideig nem intézkedik, értesíti a felügyeleti szervet szabálysértési eljárás indítása céljából (annak hiányában azt maga kezdeményezi).

2. Értelmezõ rendelkezések
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A levéltári törvénybõl2, valamint az önkormányzati iratkezelési
mintaszabályzatból3 származó értelmezõ rendelkezéseket a közoktatási intézmények is figyelembe vehetik a saját iratkezelési
szabályzatuk megalkotása során.
A közoktatási intézmény iratkezelési szabályzata alkalmazása
során:
Beadvány: valamely szervhez érkezõ hagyományos vagy elektronikus irat, amely rendeltetésszerûen a szervnél vagy
személynél marad.
Csatolás:

a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különbözõ
iratok átmeneti jellegû összekapcsolása.

Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával –
elektronikus formában rögzített – elektronikus úton
1
2
3

11. §
3. §
38/1998. (IX. 4.) BM-rendelet

Iskolavezetés 2005. április

Belsõ szabályzatok

érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak.
Elõadói ív: olyan ügyviteli irat, amely az ügy intézésével kapcsolatos tartalmi és formai (alaki) információkat, adatokat tartalmaz, s amely a hozzászerelt iratokkal ügyiratdarabot vagy ügyiratot képez. Az elõadói ív két
vagy több lapból állhat.
Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelõzõ fázisa,
amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének
keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az
érkeztetõ képernyõrovatokat; alkalmazása csak osztott iratkezelésben indokolt.
Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a
szerv vagy személy végez az ügyintézési munkafolyamat során.
Gyûjtõív:

a több más szervhez és/vagy szervezeti egységhez intézett megkeresésre beérkezõ válaszokat – külön új
iktatószám adása nélkül – együttesen nyilvántartó
ív, amely az ügyirat részét képezi, abban van elhelyezve; a gyûjtõív tartalmazza az alap(kezdõ)irat iktatószámát, tárgyát, továbbá a rovatokat a beérkezõ
válaszok sorszámainak, a beküldõk iktatószámainak
(azaz az idegen iktatószámoknak), a beérkezés keltének nyilvántartására.

Gyûjtõszám: az az iktatási sorszám, amely alatt a több más szervhez és/vagy szervezeti egységhez intézett megkeresésre
beérkezõ válaszokat – külön iktatás nélkül – a beérkezés ideje szerinti folyószámmal ellátottan, az ügyiratban lévõ gyûjtõíven tartják nyilván; a gyûjtõszámként
használt iktatószámot az iktatókönyv kezelési feljegyzések rovatában jelölni kell.
Hatáskör: az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az ügyeknek összessége, amelyekben a szerv rendeltetésszerûen jogosult és köteles
intézkedni, megbízásra eljárni.
Iktatás:

az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követõ postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvetõ
része, amelynek során a beadványt, illetve a saját
keletkeztetésû iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegzõ-lenyomat rovatait; elektronikus irat esetében az iktató
képernyõ rovatait töltik ki.
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Iktatókönyv: a szerv rendeltetésszerû mûködése során keletkezett
(nála keletkezett, hozzá intézett és megõrzött) ügyviteli
iratok (beadványok, kiadmányok, belsõ ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú
oldalakkal ellátott, évenként hitelesítetten megnyitott
és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus adathordozón is.
Irat (Ltv.-bõl átvéve): minden olyan szöveg, számadatsor, térkép,
tervrajz és vázlat – a megjelentetés szándékával készült könyv jellegû kézirat kivételével –, amely valamely szerv mûködésével, illetõleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban,
bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett.
Iratkezelés (Ltv.-bõl átvéve): az irat készítését, nyilvántartását,
rendszerezését és selejtezhetõség szempontjából történõ válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerû és biztonságos megõrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen
magába foglaló tevékenység.
Iratkezelési szabályzat: a szerv írásbeli ügyintézésére vonatkozó
szabályok összessége, amely a szerv szervezeti és
mûködési szabályzata figyelembevételével készül, és
amelynek mellékletét képezi az irattári terv.
Irattár (Ltv.-bõl átvéve): megfelelõen kialakított és felszerelt, az
irattári anyag szakszerû és biztonságos õrzésére alkalmas helyiség.
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Irattári anyag (Ltv.-bõl átvéve): a szerv mûködése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerûen az
irattárába tartozó iratok összessége.
Irattári terv (Ltv.-bõl átvéve): a köziratok rendszerezésének és
a selejtezhetõség szempontjából történõ válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben
iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhetõ irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli
célú megõrzésének idõtartamát, továbbá a nem selejtezhetõ iratok levéltárba adásának határidejét.
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Irattári tételszám (jel): az ügy típusát, ágazati hovatartozását, továbbá az irat selejtezhetõség szerinti csoportosítását
mutatja, egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.
Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a mûködése során keletkezõ és hozzá kerülõ, rendeltetésszerûen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és õrzését
végzi.
Kapcsolatos szám: ugyanazon iratképzõ valamely másik ügyiratának száma, amely ügyiratnak tárgya, illetve annak
ismerete közvetve segítséget nyújt a kérdéses ügy elintézéséhez.
Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkezõ ügyviteli
iratokon tett feljegyzések, többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai intézését érintik.
Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra
jogosult részérõl hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat.
Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált, végleges kiadmány- (elintézés-) tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetõségének engedélyezését jelenti
a kiadmányozásra jogosult részérõl („K” betûjellel).
Kiadmányozó: a szerv/szervezet vezetõje részérõl kiadmányozási
joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási
hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása.
Közfeladatot ellátó szerv (Ltv.-bõl átvéve): állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy.
Közirat (Ltv.-bõl átvéve): a keletkezés idejétõl és az õrzés helyétõl
függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot
ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott.
Közlevéltár (Ltv.-bõl átvéve): a nem selejtezhetõ köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat – ideértve a tudományos és igazgatási feladatokat is – végzõ, közfeladatot
ellátó szerv által fenntartott levéltár.
Központi iktatás: az egész szervezetre egy helyen, folyamatosan
és egy iktatókönyvben, illetve számítógépen történõ
iktatás.
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Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra elõkészített irat,
elektronikus úton érkezett, illetve küldött elektronikus irat.
Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését (javítását, tudomásulvételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt helyettesítõ számítástechnikai mûvelet.
Levéltár (Ltv.-bõl átvéve): a maradandó értékû iratok tartós megõrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerû használatának biztosítása céljából létesített intézmény.
Másodlat: a több példányban, egyidejûleg készült eredeti irat
egyik hiteles példánya, amelyet az elsõ példányon lévõvel azonos pecsét és aláírás hitelesít.
Másolat:

valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás (szöveg- és formahû), egyszerû (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat lehet.

Melléklet:

valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítõ része, amely elválaszthatatlan attól.

Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól –
mint kísérõ irattól – elválasztható.
Mutatózás: a nyilvántartási munkának az iktatást követõ szakasza,
célja: az irat iktatószámának megállapítása a visszakeresésnél.
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Osztott iktatás: a központi irodában, de belsõ szervezeti egységenként, vagy a belsõ szervezeti egységnél önállóan,
saját iktatókönyvvel, illetve elektronikusan történõ
iktatás.
Selejtezés: az iratoknak az irattári tervben szereplõ õrzési idõ lejártát követõen történõ megsemmisítésének elõkészítése.
Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással adatokat rögzítõ, tároló adathordozó (mágnesszalag, hajlékony- és merevlemez, CD), amely az adatok nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését
biztosítja.
Szerelés:

az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elõ- és utóiratok) végleges jellegû összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt
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jelölni kell. (Az iratok összekapcsolását elektronikus
iktatás esetén is értelemszerûen jelölni kell.)
Szerv (Ltv.-bõl átvéve): jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet.
Szignálás: az ügyben intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintézõ kijelölése az ügyben kiadmányozni jogosult részérõl, akinek hatáskörébe tartozik
az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasítás
kiadása, az ügy kiadmányozása.
Ügyintézés: valamely szerv vagy személy mûködésével, illetve tevékenységével kapcsolatban keletkezõ ügyek ellátása, az eközben felmerülõ tartalmi (érdemi), formai
(alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége.
Ügyintézõ: az ügy(ek) érdemi intézését végzõ személy, azaz az
ügy elõadója, aki az ügyet döntésre elõkészíti.
Ügyirat:

a szerv rendeltetésszerû mûködése, illetve ügyintézése során keletkezõ irat, amely az ügy valamennyi
ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat
tartalmazza.

Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének
valamely, egy-egy fázisában keletkezett iratait tartalmazza.
Ügykör:

a szerv vagy személy hatásköre és illetékessége által
meghatározott, összetartozó vagy hasonló egyedi ügyek
összessége, csoportja.

Ügyvitel:

a szerv folyamatos mûködésének alapja, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés
formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magában.

Vegyes iktatás: részben központilag, részben szervezeti egységenként történõ iktatás.
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3. Iratminta
A …………………………………….. Iskola
IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

Az intézmény iratkezelési szervezete és az iratkezelés
módja

Az intézmény iratkezelése központilag, az igazgató titkárságán
történik, és azt az iskolatitkár végzi.
Az iratkezelés módja: hagyományos kézi iktatás.

2.

Az iratkezelés felügyelete

2.1. Az intézményen belüli iratkezelés és ügyintézés szabályainak kialakításáért, végrehajtásáért, felügyeletéért, a biztonságos
iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei biztosításáért az
igazgató felelõs.
2.2. Az igazgató tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletében az igazgatót az általános igazgatóhelyettes helyettesíti.
E tekintetben tartós távollétnek számít a négy hetet meghaladó
távollét.
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2.3. A nevelési-oktatási tárgykörû ügyintézés és iratkezelés közvetlen ellenõrzése az általános igazgatóhelyettes feladata, amelyrõl rendszeresen beszámol az igazgatónak.
2.4. A gazdasági tárgykörû ügyintézés és iratkezelés közvetlen
irányítása és ellenõrzése a gazdasági vezetõ feladata.
2.5. A tanügyi nyilvántartások kezelése a 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint, az igazgató
irányításával történik.

3.

Adatkezelés és -továbbítás

3.1. Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
2. számú melléklete határozza meg mind az alkalmazottakra,
mind a tanulókra vonatkozóan.
3.2. Az intézményben a humánpolitikai elõadó vezeti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/B § (1) bekez-
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désének rendelkezése szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartást a törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre
kiterjedõen, amely része a közalkalmazott személyi anyagának.
3.3. Az adatkezelés és -továbbítás intézményen belüli rendjét az
iskola Adatkezelési Szabályzata állapítja meg.

II.
KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, FELBONTÁSA,
ÉRKEZTETÉSE, SZIGNÁLÁSA
A küldemények átvétele
1.

A küldemények kezelése

1.1. Az intézmény részére postán vagy kézbesítõ útján érkezõ
iratokat, tértivevényeket, táviratokat, csomagokat és más küldeményeket, valamint a személyesen közvetlenül benyújtott beadványokat az iskolatitkár veszi át.
A minõsített küldeményeket (ajánlott, expressz-ajánlott, távirat,
csomag stb.) a posta szabályainak megfelelõen kézbesítõkönyvvel kell átvenni.
1.2. A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni
kell.
Az igazolás történhet az irat másolatán, átadókönyvben, átvételi
elismervénnyel.
Ha az átvétel igazolását a benyújtott irat másolatán kérik, a benyújtott irat és az igazolásul felhasznált másolat egyezõségérõl az
iskolatitkárnak (vagy az irat átvevõjének) gondosan meg kell gyõzõdnie.

G
1.1
11

2.

Sérült küldemény kezelése

2.1. Ha az irat burkolata sérült, vagy felbontottan érkezett, az iskolatitkár rávezeti a „sérülten érkezett”, illetõleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését, és aláírja azt.
2.2. A küldemény tartalmát ellenõrizni kell. A hiányzó iratokról
vagy mellékletekrõl a beküldõt értesíteni kell.

3.

Sürgõsség kezelése

3.1. A gyors elintézést igénylõ („azonnal”, „sürgõs” jelzésû) küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem
lehetséges, az igazgatónak kell soron kívül bemutatni. A felbon-
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tás nélkül átvett küldemény címzettje az általa felbontott hivatalos küldeményt iktatás céljából soron kívül köteles visszajuttatni
az iskolatitkárhoz.
3.2. Soron kívül kell az igazgatóhoz továbbítani a fenntartótól érkezett megkereséseket, az intézményhez címzett idézéseket, meghívókat.

4.

Téves címzés

4.1. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt
azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy ha az nem lehetséges,
vissza kell küldeni a feladónak.
4.2. Az iskolatitkár az irányított iratokról jegyzéket vesz fel.

A küldemények felbontása
1.

A küldemények felbontása

1.1. A küldemények felbontása az iskolatitkár feladata.
1.2. Fel kell bontani minden küldeményt, amelyrõl a boríték
(csomagolás) alapján megállapítható, hogy nem magánjellegû.
Fel kell bontani a címzett távollétében azokat a leveleket is, amelyeken – az intézmény neve elõtt vagy után – névre szóló címzés
található, és feltételezhetõ, hogy a küldemény tartalma hivatalos
jellegû.
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1.3. A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le
kell ragasztani. Az iratkezelõnek rá kell vezetni a téves felbontás
tényét, s azt dátummal és aláírással kell ellátni.
1.4. A beérkezett küldemények bontásakor ellenõrizni kell:
· a feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát,
· illetékköteles iratnál (bizonyítványmásodlatért benyújtott kérelemnél) az illeték lerovásának tényét (felragasztott illetékbélyeg).
Az esetleges hiányt az ügyiratra fel kell jegyezni.
1.5. A beadványra felragasztott illetékbélyeget felülbélyegzéssel
és aláírással értékteleníteni kell.
Az esetleges készpénzküldemény esetén jegyzõkönyvet kell felvenni, a pénzt elismervény ellenében a pénzkezeléssel megbízottnak át kell adni, az elismervényt az irathoz kell csatolni.
A nem illetékköteles irathoz küldött illetékbélyeget (vagy felbélyegzett válaszborítékot) az elkészült irat mellékleteként ajánlott
küldeményként vissza kell küldeni.
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1.6. A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és ezt az iraton feltüntetni, ha a postára adás idõpontjához jogkövetkezmény (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat stb.) fûzõdhet, valamint ha a feladó neve és pontos címe az iratból nem állapítható
meg, a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett.
1.7. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani:
· a tévesen kézbesített küldeményeket,
· a névre szóló leveleket, a diákönkormányzat, az iskolaszék, a
szülõi munkaközösség iratait, a munkahelyi szakszervezet és
más társadalmi szervezet részére érkezett leveleket (továbbításuk átadókönyvvel történik).
1.8. Csak az igazgató által felbontható küldemények:
· fenntartó szervtõl,
· országos hatáskörû és illetékességi szervtõl érkezett küldemények.
1.9. Ha a megkeresés elektronikai úton érkezik, azt ki kell nyomtatni, érkeztetni, szignálásra bemutatni és iktatni. A faxon érkezett iratról elõször másolatot kell készíteni. Egyebekben az irat
kezelésére az általános rendelkezések irányadók.

2.

Az iratok érkeztetése

2.1. A felbontott küldeményeket dátumozással érkeztetni kell.
2.2. Ha a küldeményt felbontás nélkül kell továbbítani az igazgatóhoz vagy más címzetthez, az érkeztetést a borítékra kell rávezetni.

3.

Az iratok szignálása (az ügyintézõ kijelölése)

3.1. Az iskolatitkár az érkeztetett iratot az ügyintézõ kijelölése
végett naponta bemutatja az igazgatónak.
3.2. Az igazgató az iraton kijelöli az ügyintézõt, rávezeti az iratra
az elintézéssel kapcsolatos külön utasításait (határidõ, sürgõsségi fok stb.), és a szignálás idejének megjelölésével aláírja. A
szignálás bonyolultabb ügyekhez kiállított elõadói íven történik.
3.3. Az iratok a szignálást követõen azonnal visszakerülnek az
iskolatitkárhoz iktatásra.

Iskolavezetés 2005. április
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III.
AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA
1.

Az iktatás, iktatóbélyegzõ

1.1. Az intézménybe érkezett, illetõleg azon belül keletkezett iratokat iktatással kell nyilvántartani. Az iktatás iktatókönyvbe történõ bevezetéssel, naptári évenként újra kezdõdõ sorszámos
rendszerben történik.
1.2. Az iktatást a küldemények beérkezésének napján – de legkésõbb az azt követõ munkanapon – az igazgató szignálása után,
a beérkezés sorrendjében kell elvégezni.
1.3. Soron kívül kell iktatni a hivatalból indított ügyeket, valamint a sürgõs vagy határidõ kitûzésével érkezett küldeményt,
a táviratokat, expressz küldeményeket.
1.4. A névre szóló küldemény címzettje a felbontás után köteles
gondoskodni a hivatalos ügyirat azonnali bemutatásáról és iktatásáról.
Az igazgató is visszaadja iktatásra azokat az iratokat, amelyeket
saját maga intéz.
1.5. Nem kell iktatni a beérkezõ küldemények közül az alábbi
iratokat:
· a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket (meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, prospektusokat, szaklapokat és folyóiratokat),
· amelyekrõl nyilvántartást (például munkajogi, gazdasági-pénzügyi jellegû nyilvántartások, könyvelési bizonylatok) kell vezetni.
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2.

Az iktatókönyv

2.1. Az iktatás céljára év elején megnyitott, hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet kell használni. Az iktatókönyv több éven
keresztül használható. Amennyiben az iktatott iratok száma
meghaladja évenként az 1000 db-ot, minden naptári évben új iktatókönyvet kell megnyitni.
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2.2. Az iktatókönyv hitelesítése a következõ:
„A ……………… (név) …………………… (cím) 200… január 1-jei hatállyal megnyitott iktatókönyve ....... számozott oldalt tartalmaz.
......................................, ......... év .................hó ....... nap
P. H.
................................
aláírás”
2.3. Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni nem szabad.
Az iktatókönyv lapjait összeragasztani, a feljegyzett adatokat –
ceruzával bejegyzett határidõ kivételével – törölni (leragasztani,
kivakarni, lefesteni, tussal, tintával, vagy bármi módon olvashatatlanná tenni) nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves
adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti
bejegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
2.4. Téves iktatás estén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye – az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett – kétségtelen legyen. Meg kell jelölni azt is, hogy a tévesen beiktatott ügyiratot mely számra iktatták
át. Az érvénytelenített bejegyzés iktatószámára újabb ügyiratot
iktatni nem lehet.
2.5. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet az iktatással
felhasznált utolsó sorszámot követõen aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével kell lezárni az alábbiak szerint.
„Az iktatókönyvet .............. db iktatószámmal, ………. utolsó iktatási számon lezártam.
…..................................., …....... év ….............. hó ….... nap
P. H.
................................
aláírás”

3.

Az iktatás

3.1. Az iktatószám: Az iktatás minden naptári évben 1-gyel kezdõdik.
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3.2. Az érkezett iratok iktatása iktatóbélyegzõvel és az adatok iktatókönyvbe történõ bevezetésével történik.
Az iktatóbélyegzõ lenyomata tartalmazza:
·
·
·
·
·

az intézmény nevét (rövidítését), székhelyét,
az iktatás évének, hónapjának, napjának,
az iktatókönyv sorszámának (az iktatószámnak),
a mellékletek mennyiségének,
az ügyintézõ nevének

feltüntetésére szolgáló rovatokat.
3.3. Iktatáskor az iktatóbélyegzõt az irat jobb felsõ részére kell
nyomni úgy, hogy ne fedje az irat szövegét, valamint ki kell tölteni
annak rovatait.
Ha az iktatóbélyegzõ nem helyezhetõ el a leírt módon, azt az irat
hátoldalára kell rányomni.
3.4. Az iraton elhelyezett iktatóbélyegzõ lenyomatának kitöltésével
egy idõben, azzal megegyezõen kell bejegyezni az iktatókönyvbe:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

az iktatás sorszámát (iktatószám),
az iktatás idejét,
a beküldõ nevét és ügyiratszámát,
az ügy tárgyát és mellékleteinek számát,
az elõ- és utóirat iktatószámát,
az ügyintézõ nevét,
az elintézés módját,
kezelési feljegyzéseket (csatolás, határidõ, visszaérkezés…),
az irattári tételszámot.

Az iraton a tételszámot az ügyintézõ tünteti fel.
Az irat elintézését követõ irattárba helyezéskor kell az iratra és az
iktatókönyvben feljegyezni az irattárba helyezés keltét.
3.5. Az irat tárgyát úgy kell meghatározni, hogy az kifejezze az
ügy lényegét, és annak alapján a mutatózás, majd a visszakeresés elvégezhetõ legyen. Ha az ügy kezdeményezõje állampolgár
(szülõ), a tárgy rovatban fel kell tüntetni a nevét és a lakcímét.

4.

Az iratok szerelése és csatolása

4.1. Az irat iktatása elõtt meg kell állapítani, hogy az iratnak
van-e elõirata. Az elõiratot az iskolatitkárnak szerelni kell.
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4.2. Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen
együtt maradnak (szerelés), ezt jelölni kell az iktatókönyvben is.
A jelölés az irattárba vagy határidõbe helyezés tényének áthúzásával és a „Kezelési feljegyzések” rovatban az irat új helyének
megjelölésével történik.

5.

Gyûjtõszám és gyûjtõív használata

5.1. Ha intézkedésre vagy felhívásra több szervtõl, szervezeti
egységtõl érkeznek válaszok, azokat az ügyintézõ külön iktatás
nélkül, az ügyiratszámhoz tartozó gyûjtõíven tarthatja nyilván.
5.2. A beérkezett válaszokra fel kell írni az iktatószámot és a
gyûjtõív sorszámát. A gyûjtõív használatát jelölni kell az elõadói
íven és az iktatókönyvben. Az ügyintézés után a gyûjtõív az iratok
mellett marad, és így kerül irattárba.
5.3. A gyûjtõszámok jegyzékét a kapcsolódó tárgy megjelölésével
az iktatókönyv elsõ lapjához kell csatolni, és a gyûjtõíveket év végén emelkedõ sorszám szerint összekapcsolva az iktatókönyvvel
együtt kell kezelni.
5.4. Gyûjtõszámon kell iktatni az azonos tárgykörû, az év folyamán több ízben elõforduló ügyeket, amelyek rendszerint egyetlen
intézkedéssel elintézhetõk. Ilyenek például:
· nevelõtestületi értekezletek jegyzõkönyvei
· munka- és tûzvédelmi szemlék jegyzõkönyvei
· átsorolások

6.

Az ügyiratok mutatózása

6.1. Az iktatott ügyiratot a késõbbi megtalálása érdekében általában még az iktatás napján, legfeljebb azonban az iktatást követõ munkanapon mutatózni kell. Ha az iktatókönyv Tárgy rovatában az ügyfeleket az egyik beadó megnevezése mellett „és társai”
megjelöléssel tüntették fel, az ügyiratot valamennyi név szerint
mutatózni kell.
6.2. A mutatózás mutatókönyvvel történik. Minden iktatókönyvhöz szervesen kapcsolódó név- és tárgymutató könyvet kell használni.
A betûsoros mutatókönyv megnyitására, hitelesítésére és lezárására az iktatókönyvre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
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6.3. A mutatókönyvben az iktatókönyv Tárgy rovatába bejegyzett
szöveget a kiemelt szó (vezérszó, címszó) kezdõbetûjének megfelelõ betûhöz, az iktatószám feltüntetésével kell bejegyezni. Ha az
ügyirat több különbözõ tárgyat érint, vagy az azonos tárgy többféleképpen jellemezhetõ, a tárgyat többféle szöveggel és több helyen kell mutatózni.
6.4. Az iktató- és mutatókönyvet kék vagy fekete színû tollal, olvasható írással kell vezetni.

7.

Az ügyiratok átadása az ügyintézõnek és az elintézési
határidõ

7.1. Az iskolatitkár az ügyintézõk részére – elintézés céljából – az
ügy iratait iktatószám, tárgy és az átvétel idõpontjának feltüntetésével, valamint határidõ jelölésével átadókönyvvel (elõadói könyvvel) adja át. Az iratok visszavétele hasonló módon történik.
7.2. A tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az
ügy elintézéséért felelõs vezetõ vagy alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkésõbb az iktatás napjától számított 30 napon belül elintézni.
7.3. Az intézmény mûködésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidõ 30 nap, amennyiben az igazgató más határidõt nem
állapít meg.
7.4. Az ügyek 30 napos – illetõleg a megállapított rövidebb – határidõben történõ elintézéséért az ügy intézõje felel. Az igazgató
indokolt esetben az ügyintézési határidõt egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbíthatja.
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8.

Határidõs nyilvántartás

8.1. Ha az ügyiratban tett intézkedésre más szervtõl válasz bevárása szükséges, vagy ha az ügyben további intézkedés meghatározott feltétel bekövetkeztével vagy meghatározott késõbbi idõpontban tehetõ, az ügy intézésére közbensõ határidõt kell kitûzni.
A határidõt az ügyintézõ állapítja meg és tünteti fel az iraton.
8.2. Az ügyiraton feltüntetett és az igazgató által szignált határidõt az iskolatitkár – hónap, nap feltüntetésével – az iktatókönyvben ceruzával feljegyzi, az iratot pedig a megfelelõ határidõ-nyilvántartásba helyezi.
8.3. Ha az intézkedésre várt válasz a kitûzött határidõn belül
megérkezik, a határidõ-feljegyzést törölni kell, és az ügyiratot – a
válaszirat szerelése mellett – azonnal be kell mutatni az ügyintézõnek.
Iskolavezetés 2005. április
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Ha a válasz a határidõ elõtt nem érkezik meg, az ügyiratot a határnapon továbbítani kell az ügyintézõnek.

9.

Az ügyirat és a határozat tartalmi és alaki kellékei

9.1. Az ügy intézõjének kiadmánytervezetet kell készíteni, és azt a
kiadmányozásra jogosult részére bemutatásra elõ kell terjeszteni.
9.2. Az intézményben keletkezett ügyiratoknak (kiadmányoknak) a tartalmi szövegen kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:
·
·
·
·
·
·
·
·

az intézmény nevét, székhelyét,
az iktatószámot,
az ügyirat tárgyát, a mellékletek darabszámát,
az ügyintézõ nevét,
a címzett adatait (kimenõ leveleknél)
az ügyintézés helyét és idejét,
az irat aláírójának nevét és beosztását,
az intézmény körbélyegzõjének lenyomatát.

9.3. Amennyiben az ügyirat döntést (határozatot) tartalmaz, azt
minden esetben meg kell indokolni.
A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, illetõleg ha a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történõ utalást, valamint az eljárást megindító kérelem benyújtására történõ figyelmeztetést.
9.4. Az alakszerû határozat
· fejrészének tartalma:
— intézmény neve, címe, telefon- (fax-) száma,
— ügyirat száma, tárgya, ügyintézõje
· rendelkezõ rész tartalma:
— a döntés alanyának pontos meghatározása,
— a döntés pontos leírása,
— esetleges teljesítési határidõ megállapítása,
— az eljárást megindító kérelem benyújtására történõ figyelmeztetés
· indokolás tartalma:
— a kérelem, beadvány tartalmának rövid összefoglalása,
— azok a tények, bizonyítékok, megállapítások, amelyeket
a döntés meghozatalánál figyelembe vettek, illetve nem
vettek figyelembe,
— jogszabályi – belsõ szabályzat, mérlegelési jogkör – hivatkozások,

Iskolavezetés 2005. április

G
1.1
19

Belsõ szabályzatok

· befejezõ rész tartalma:
— keltezés,
— aláírás, bélyegzõ lenyomata,
— a határozatról értesülõk megnevezése, címe.
9.5. A határozatot úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte,
továbbá az irat átvételének napja megállapítható legyen.
9.6. Ha az eljárást megindító kérelem benyújtását követõen az
intézmény igazgatója a döntést nem vonja vissza, illetve nem módosítja, a törvényességi kérelmet, továbbá a tanulói jogviszony
létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelmet a fenntartóhoz, az
egyéb felülbírálati kérelmet az iskolaszékhez 8 napon belül küldi
meg az ügyben keletkezett összes irattal együtt.
9.7. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélõn, illetõleg a jelenlévõ érdekelt személyes tájékoztatásával is
elintézhetõk. Távbeszélõn vagy személyes tájékoztatás keretében
történõ ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás
lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintézõ aláírását.

IV.
A KIADMÁNYOZÁS, AZ IRATOK POSTÁZÁSA
1.

Kiadmányozás, hitelesítés

1.1. Külsõ szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak a kiadmányozási joggal rendelkezõ vezetõ eredeti aláírásával vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni.
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1.2. Ha a kiadmányozó eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a jobb oldalon a kiadmányozó nevét zárójelben, alatta pedig a hivatali beosztását kell
feltüntetni. Az aláírás mellett az intézmény hivatalos bélyegzõlenyomatát szerepeltetni kell.
1.3. A hitelesítést a kiadmány bal oldalán kell elvégezni. Ilyenkor
a kiadmányozó nevét zárójel nélkül „s. k.” toldattal, valamint
alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon az iratot „A kiadmány hiteles” záradékkal kell ellátni. A hitelesítést
végzõ iskolatitkár a záradékot aláírásával és körbélyegzõvel hitelesíti.
1.4. Az intézményben kiadott bélyegzõkrõl és az érvényes aláírásokról az iskolatitkár vezet nyilvántartást.
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2.

Az iratok továbbítása, postázása (expediálás)

2.1. Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte,
továbbá az irat átvételének napja megállapítható legyen. A boríték címzését a postai elõírásoknak megfelelõen kell végezni.
2.2. A postázást végzõ iskolatitkárnak ellenõrizni kell, hogy az
aláírt, illetõleg hitelesített és bélyegzõlenyomattal ellátott leveleken végrehajtottak-e minden kiadói utasítást. Ellenõrizni kell,
hogy a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után az irat
másolatán fel kell jegyezni a továbbítást (expediálás, jelzése:
exp.) és annak keltét.
2.3. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítõ, futárszolgálat stb.). A nem postai
úton történõ kézbesítésnél olyan átadókönyvet kell használni,
amelybõl az irat átvételének a napja megállapítható.
2.4. Ajánlott levélben kell küldeni a fontos vagy nehezen pótolható iratokat és azokat a kiadmányokat, amelyeknek az címzetthez való eljuttatása különösen fontos.
2.5. Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének idõpontjához joghatás fûzõdik (például határozatok).

V.
AZ IRATOK IRATTÁRBA HELYEZÉSE ÉS ÕRZÉSE
1.

Irattárba helyezés

1.1. Az irattár a biztonsági elõírásoknak megfelelõ külön helyiség, amelyet zárva kell tartani, oda csak az iskolatitkár és a vezetõk léphetnek be.
1.2. Az irattárba helyezés elõtt az iskolatitkár köteles az iratot átvizsgálni abból a szempontból, hogy az ahhoz tartozó valamennyi
irat megtalálható-e. Az irattárba helyezést az iktatókönyvben fel
kell jegyezni, és az iratot el kell helyezni az irattári tételszámnak
megfelelõ iratgyûjtõbe.
1.3. Az elintézett ügyek iratait az alábbi záradékkal kell ellátni:
„Irattárba helyezhetõ”, dátum, aláírás.
1.4. Az elintézett iratokat az irattári terv tételszámai szerint csoportosítva kell irattárba helyezni. Minden egyes tételt külön
dossziéba, e dossziékat pedig dobozokba vagy fedõlemezek közé
kell eltenni. A dobozon, illetve a fedõlemezen fel kell tüntetni az
intézmény nevét, az iratok keletkezésének évszámát, a tételszámot, valamint kötegben levõ iratok kezdõ és végsõ iktatószámát.
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1.5. Az irattári õrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári õrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétõl kell
számítani.
1.6. Az irattári tételszámot, az ahhoz tartozó ügyköröket és õrzési idõt meghatározó irattári tervet a 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet – jelen szabályzathoz függelékként csatolt – 4. sz. melléklete tartalmazza.
1.7. Az irattári használatnál kerülni kell az iratok összehajtását,
zsineggel átkötését vagy iratkapcsolók használatát.
Az iratokat eredeti alakjukban, hajtogatás nélkül, illetõleg borítólapok között kell kezelni.
Különleges méretû iratokat vagy ilyen mellékleteket (például térkép, rajz) külön kell elhelyezni, és ezt a tényt az iraton vagy a nyilvántartó könyvben jelezni kell. A külön tárolt mellékleteken fel
kell jegyezni az alapügyirat iktatószámát és irattári tételszámát.
A nem iktatott egyéb iratokat (iktatókönyvet, naplót, törzslapot
stb.) az irattári tervben megállapított tételszám szerinti csoportosításban kell õrizni. Ezekrõl az iratfajtákról külön jegyzék is készíthetõ.

2.
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Iratok kiadása az irattárból

2.1. Az irattárból iratot az igazgató, igazgatóhelyettes és jóváhagyásukkal az ügyintézõ legfeljebb 30 napra kérhet ki iratkísérõ
lappal. Irattárból iratokat csak hivatalos használatra szabad kiadni. Az ügyiratszámot tartalmazó iratkikérõket az irattárban lefûzve kell tárolni.
2.2. Az irattárból kiadott ügyiratról is ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet – mint elismervényt – az átvevõ aláír. Az aláírt
ügyiratpótló lapot az irattárban az ügyirat helyére kell tenni.
2.3. Ha a kiadott irat 30 napon belül vagy az engedélyezett határidõre nem érkezik vissza, azt az iskolatitkár megsürgeti. Az ügyirat
visszaadásának napját az iratkísérõre fel kell jegyezni, az ügyiratpótló lapot pedig az irat visszahelyezésekor meg kell semmisíteni.

3.

Iratokba való betekintés

3.1. A tanulók, valamint szüleik (képviselõjük) – az adatvédelmi
jogszabályok betartásával – a tanulóra vonatkozó iratokba betekinthetnek, azokról másolatot készíthetnek. Az iratbetekintést
az iskola igazgatójától, távollétében helyettesétõl kell kérni.
3.2. A betekintés mások személyiségi jogát nem sértheti.
Iskolavezetés 2005. április
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4.

Másolatok és másodlatok

4.1. Az intézmény ügyeinek iratairól másolat vezetõi engedéllyel
adható ki. A másolat kiadása nem tagadható meg, ha azt a tanuló képviselõje (szülõ) vagy a nagykorú tanuló kéri a tanulót érintõ
ügyben. A másolatot „A másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és
a másolatot készítõ aláírásával kell ellátni.
4.2. Másodlatot kell kiadni – kérelemre – az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványokról a törzslap alapján.
A másodlatokért a jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni. Igazgatási díjat kell fizetni a 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet 7/A §-a alapján, ha névváltozás esetén bizonyítvány cseréjét kérik. Ez alól kivétel az az eset, ha a névváltoztatásra a nemzetiségi név felvétele miatt kerül sor.

VI.
AZ IRATOK SELEJTEZÉSE ÉS LEVÉLTÁRBA ADÁSA
1.

Selejtezés

1.1. Az irattárban õrzött iratokat legalább ötévenként felül kell
vizsgálni, és ki kell választani azokat, amelyeknek az õrzési ideje
az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. A selejtezés az irattári
terv alapján történik.
1.2. Az iratok selejtezését az intézmény igazgatója rendeli el és
ellenõrzi.
A tervezett iratselejtezést harminc nappal elõbb be kell jelenteni
az illetékes levéltárnak. A selejtezésre a levéltár ad engedélyt.
A bejelentés az iskolatitkár feladata. A selejtezéssel járó feladatok ellátására selejtezési bizottságot kell létrehozni. A bizottság
munkáját az iratok tartalmi jelentõségét ismerõ vezetõ irányíthatja. Az iratokat azok egyenkénti elbírálásával kell selejtezni.
1.3. A selejtezésre szánt iratokról jegyzõkönyvet kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell
·
·
·
·
·
·

az intézmény nevét,
a selejtezett irattári tételeket,
az irattárba helyezés évét,
az irat mennyiségét,
az iratselejtezést végzõ személyek nevét,
a selejtezést ellenõrzõ személy nevét.
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1.4. A selejtezési jegyzõkönyv kettõ példányát meg kell küldeni
az illetékes levéltárnak. A selejtezett iratokat megsemmisíteni,
hasznosítani csak a levéltárnak – a visszaküldött selejtezési jegyzõkönyvre vezetett – hozzájárulása alapján lehet. A selejtezés idõpontját a nyilvántartás megfelelõ rovatába be kell vezetni. A megsemmisítést az adatvédelmi szabályoknak megfelelõen kell végezni.

2.

Az iratok átadása a levéltárnak

2.1. Az irattári terv nem selejtezhetõ tételeit, illetve a történeti értékû iratokat, továbbá azokat a tételeket, amelyek kiselejtezéséhez az illetékes levéltár nem járult hozzá – ha a levéltár másképpen nem rendelkezett –, ötven év után át kell adni az illetékes
levéltárnak.
2.2. A határidõ nélküli õrzési idõvel megjelölt irattári tételeket a
nevelési-oktatási intézmény jogutód nélküli megszûnése esetén
meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.

VII.
ELJÁRÁS AZ INTÉZMÉNY MEGSZÛNÉSE ESETÉN

G
1.1

1.

Ha az intézmény jogutódlással szûnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévõ ügyek iratait, továbbá az irattárat a
jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévõ
ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár
átvételérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.

2.

Ha az intézmény jogutód nélkül szûnik meg, az igazgató a
fenntartó intézkedésének megfelelõen gondoskodik az 1.
pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül
megszûnõ intézmény irattárában elhelyezett iratainak
jegyzékét – az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésrõl szóló tájékoztatást – az intézmény igazgatója megküldi az illetékes levéltárnak.
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VIII.
A TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEK
1.

Kötelezõ nyomtatványok és iskolai záradékok

1.1. A tanügyi nyilvántartásokat, valamint az iskola által alkalmazott záradékokat az intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
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(VI. 8.) MKM-rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint
kell vezetni, illetve bejegyezni.
1.2. Az intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. számú
mellékletében „Az iskolák által kötelezõen használt nyomtatványok” cím alatti nyomtatványokat használja.

2.

Az iskolai dokumentumok kezelése

2.1. A tanórai, tanórán kívüli foglalkozási naplókat, a tantárgyfelosztást tanév végén irattárba kell helyezni, és azokat az irattári
tervben megállapított tételszám szerinti csoportosításban kell
õrizni.
2.2. A betelt beírási napló irattárba kerül, mely nem selejtezhetõ.
A törzslapokat, póttörzslapokat a tanulói jogviszony megszûnése
után kell irattárba helyezni; ezeket nem lehet selejtezni.
2.3. A törzslapokat és bizonyítványokat, valamint az üres bizonyítvány-nyomtatványokat zárt helyen kell elhelyezni oly módon,
hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá.
Az elrontott és nem helyesbíthetõ, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzõkönyvet kell készíteni, és a bizonyítvány megsemmisítésre kerül.
2.4. Az iskola nyilvántartást vezet
· az üres bizonyítvány-nyomtatványokról,
· a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról a tulajdonos nevének és a bizonyítvány kiadása keltének jelölésével,
· az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról.
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IX.
ZÁRADÉK
1.

A ……………… Iskola Iratkezelési Szabályzatát az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa véleményezte, amelyet a
csatolt Nyilatkozat igazol.

2.

A Szabályzat az aláírást követõ év elsõ munkanapján lép
hatályba, amellyel egyidejûleg hatályát veszti az intézmény
199… évben kiadott Iratkezelési Szabályzata.
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3.

A jelen Iratkezelési Szabályzat függeléke a 11/1994. (VI.
8.) MKM-rendelet szerinti irattári terv.

……………………………, 200 …….. december ……….
…………………….…..
igazgató

FÜGGELÉK
IRATTÁRI TERV
[A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. számú melléklete]
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Irattári
Ügykör megnevezése
tételszám
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Intézménylétesítés – átszervezés
– fejlesztés
2.
Iktatókönyvek, iratselejtezési
jegyzõkönyvek
3.
Személyzeti, bér- és munkaügy
4.
Munkavédelem, tûzvédelem,
balesetvédelem, baleseti jegyzõkönyvek
5.
Fenntartói irányítás
6.
Szakmai ellenõrzés
7.
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
8.
Belsõ szabályzatok
9.
Polgári védelem
10.
Munkatervek, jelentések,
statisztikák
11.
Panaszügyek
Nevelési-oktatási ügyek
12.
Nevelési-oktatási kísérletek,
újítások
13.
Törzslapok, póttörzslapok,
beírási naplók
14.
Felvétel, átvétel
15.
Tanulói fegyelmi és kártérítési
ügyek
16.
Naplók
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Õrzési idõ (év)

Nem selejtezhetõ
Nem selejtezhetõ
50
10

10
10
10
10
10
5
5
10
Nem selejtezhetõ
20
5
5

Belsõ szabályzatok

17.

Diákönkormányzat szervezése,
mûködése (amennyiben van
diákönkormányzat)
18.
Pedagógiai szakmai szolgáltatás,
továbbképzés
19.
Szülõi munkaközösség, iskolaszék szervezése, mûködése
20.
Szaktanácsadói, szakértõi vélemények, javaslatok és ajánlások
21.
Oktatás-képzés, rendezvények
szervezése
22.
Vizsgajegyzõkönyvek
23.
Tantárgyfelosztás
24.
Kapcsolattartási ügyek
25.
Tanulók dolgozatai, témazárói,
vizsgadolgozatai
26.
Alapvizsga, érettségi vizsga,
szakmai vizsga dolgozatai
Gazdasági ügyek
27.
Ingatlan-nyilvántartás – kezelés
– fenntartás, épülettervrajzok,
helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek
28.
Társadalombiztosítás
29.
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás,
vagyonnyilvántartás, selejtezés
30.
Éves költségvetés, költségvetési
beszámolók, könyvelési bizonylatok
31.
A tanmûhely üzemeltetése
32.
A gyermekek, tanulók ellátása,
juttatásai, térítési díjak

5

5
5
5
5
5
5
5
1
2

Határidõ nélküli

50
10
5

5
5

G
1.1
27

Iskolavezetés 2005. április

Belsõ szabályzatok

Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Gyönyörû képességünk, a (házi)rend
Ajánlás az intézményi házirend felülvizsgálatához

Varga Gábor

A közoktatási törvény legutóbbi, 2003. június 23-án elfogadott
módosítása1 kötelezõvé teszi minden nevelési-oktatási intézmény
számára, hogy felülvizsgálja házirendjét. A törvény új elõírásként
a házirendet beemelte a fenntartó által jóváhagyandó dokumentumok közé.

Tartalom

Oldal

1.

A házirend tartalma

2.

A házirend hatálya

10

3.

A házirend megalkotásának (felülvizsgálatának)
folyamata

10

4.

A házirend szerkezete, terjedelme, nyelvezete

12

5.

A házirend elfogadása

13

6.

Egy lehetséges megoldás

14

Ajánlott irodalom

1

2
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2003. évi LXI. törvény
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Az óvodák, iskolák, kollégiumok házirendje a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.1
A törvény a felülvizsgálat és jóváhagyás határidejét 2004. december 31-ben állapítja meg. Ha azonban a fenntartó ötnél több intézményt mûködtet, és a házirendek benyújtására ütemtervet készít,
ennél korábban is kérheti a házirendek benyújtását. A legkorábbi
idõpont ez esetben is csak 2004. november 30. lehet.
A házirend az intézmények életét, mûködését meghatározó egyik
legfontosabb dokumentum. A közoktatási törvény módosítása
pontosította a házirend tartalmára vonatkozó elõírásokat is,
s bõvítette a házirendben szabályozandó kérdések körét.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a házirendeket jelentõs
mértékben át kell dolgozni. Érdemes ezt az alkalmat arra is felhasználni, hogy a házirendet az elmúlt idõszak tapasztalatai
alapján megújítsuk, az intézményi élet változása következtében
elavult részeket, megfogalmazásokat kiiktassuk, az új magatartási jelenségek, problémák megoldását szabályozzuk.

1. A házirend tartalma
1.1 Jogszabályi háttér

G
1.2
2

A házirend felülvizsgálatának legfontosabb eleme a jogszabályi
megfelelõség vizsgálata. A hazai házirendek tartalmával foglalkozó tanulmányok (lásd irodalomjegyzék) felhívják a figyelmet arra,
hogy a házirendek sok, a jogszabályi elõírásoknak nem megfelelõ,
jogsértõ megállapítást tartalmaznak. Az Országos Diákjogi Tanács
1997. október 28-i ajánlása is helytelen gyakorlatnak tartja például azt, ha a házirend erkölcsi jellegû követelményeket fogalmaz
meg. Javaslatuk szerint a pedagógiai célú viselkedési normákat,
illemszabályokat kívánatos a házirenden kívül leírni.
A házirendnek tartalmaznia kell mindazon elõírásokat, amelyeket
jogszabály kötelezõvé tesz, és nem sértheti a gyermekek, tanulók
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket. Összhangban kell lennie a közoktatási törvényben megfogalmazott alapelvekkel, nem vonhat el a jogszabályokban megfogalmazott jogokat,
nem írhat elõ a gyermekek jogaival foglalkozó jogszabálynak ellentmondó kötelességeket. A fenntartó is a jogszabályi megfelelõ-

1

40. § (9) bekezdés
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ség szempontjából vizsgálja házirendet, jóváhagyását ugyanis
akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.1
A házirendre, annak kötelezõ és lehetséges tartalmára vonatkozó jogszabályi elõírásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben2, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendeletben3, továbbá a Nemzeti alaptantervrõl szóló, nemrég megjelent 243/2003. (XII. 17.) kormányrendeletben4 találhatjuk meg. Az új, illetve részben megváltozott elõírásokat dõlt betûs szedéssel különböztetjük meg.
A házirend tárgykörét elsõsorban a közoktatási törvény 40. §
(7) bekezdése határozza meg:
· Iskola és a kollégium esetén a házirend állapítja meg
· a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának
és a tanulmányi kötelezettségeken kívüli kötelezettségek végrehajtásának módját,
· a tanulói munkarend, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét,
· a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartást,
· az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó épületek használatának rendjét,
· az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást,
· további utalást tartalmaz a házirend tárgykörére a közoktatási
törvény új, 12. § (1) c) pontja: a tanuló kötelessége, hogy a házirendben meghatározottak szerint közremûködjön saját
környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények elõkészítésében, lezárásában.
· Óvoda esetén a házirend gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

1
2
3
4

103. § (1) bekezdése
A továbbiakban: Kt.
A továbbiakban: Vhr.
A továbbiakban: R.
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Figyelem!
Az említett jogszabályok kötelezõvé teszik az alábbi kérdések
házirendben történõ meghatározását:
ß az iskola, a kollégium tanulói a közös tevékenységük
megszervezésére milyen módon hozhatnak létre diákköröket1
ß milyen idõpontban, milyen módon lehet tájékoztatást kérni a házirendrõl2
ß a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások közötti
szünetek rendjét3
ß a véleményezési jog szempontjából a tanulók milyen közössége minõsül a tanuló nagyobb közösségének4
ß azokat a védõ-óvó elõírásokat, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való tartózkodás során
meg kell tartaniuk5
ß a tantárgyválasztással, annak módosításával összefüggõ
eljárási kérdéseket6
ß az óvodai házirend határozza meg, hogy a szülõk gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül hogyan hozhatják be, illetve vihetik haza – az óvodai napirendet
ennek megfelelõen kell kialakítani7
ß a kollégiumban a hazautazás csak a házirendben meghatározott esetben tiltható meg8
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A közoktatási törvény lehetõvé teszi, hogy
· a házirend elõírja az intézménybe a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megõrzõben (öltözõben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését, továbbá, hogy megtiltsa, korlátozza, feltételhez
kösse az óvodai bejáráshoz, illetve a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét9,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kt. 62. § (1) bekezdés
Vhr. 8. § (3)–(4) bekezdés
Vhr. 9. § (7) bekezdés
Vhr. 31. § (2) bekezdés
Vhr. 6/A § (2) bekezdés
R. 11. § (5) bekezdés
Vhr. 2. § (7) bekezdés
Kt. 43. § (2) bekezdés
Kt. 40. § (8) bekezdés
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· a házirend a tanulói jogviszonyon alapuló egyes jogok gyakorlását az elsõ tanév megkezdéséhez kösse1,
· a vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményben a házirend a gyermekekre, tanulókra a vallásgyakorlással
összefüggõ jogokat és kötelezettségeket állapítson meg2.
Áttekintve a jogszabályi kötelmeket, megállapíthatjuk, hogy házirend által szabályozandó kérdések köre lényegében három, természetesen mereven nem elválasztható részre osztható.
· Az egyik részbe a tanulói jogok gyakorlásával,
· a másikba a kötelességek végrehajtásával összefüggõ kérdések
tartoznak,
· a harmadik rész az intézménynek a tanulókat, gyerekeket
érintõ munkarendjével (életrendjével) kapcsolatos.
Az elsõ két kérdéskör megírásakor, felülvizsgálatakor – a törvény
szövegének megfelelõen – továbbra is a jogszabályok elõírásait
kell figyelembe vennünk. Általános szabályként fogalmazhatjuk
meg, hogy a házirend elõírásainak összhangban kell lennie
a közoktatási törvény 2. és 4. §-ában megfogalmazott alapelvekkel: az óvoda, az iskola, a kollégium, felelõs a tanulók testi,
értelmi, érzelmi erkölcsi fejlõdéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért, fejlõdéséért, a közoktatásban tilos a hátrányos megkülönböztetés, a döntések, intézkedések meghozatalakor a gyermekek mindenek felett álló érdekét kell figyelembe
venni.
A gyermekek, tanulók jogait a közoktatási törvény 10. és 11. §-a
tartalmazza. Ezek áttanulmányozása során azt kell mérlegelnünk, hogy mely jogok gyakorlásához van szükség külön,
a házirendben tételesen megfogalmazott elõírásokra, és melyek nem igényelnek ilyen szabályozást. Az általános jogok
egy részének érvényesülését az intézmény mûködésének egésze
biztosítja, s azok szövegszerûen nem feltétlenül jelennek meg
a házirendben.
A törvény az alábbi jogokat sorolja fel tételesen (a megjegyzéseket
a jobb áttekinthetõség kedvéért dõlt betûkkel különböztetjük meg):
· A biztonságban és egészséges környezetben történõ neveléshez
és oktatáshoz való jog, ez azt is jelenti, hogy az óvodai életrendet, iskolai tanulmányi rendet pihenõidõ, szabadidõ, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetõség biztosításával
1
2

Kt. 66. § (3) bekezdés
Kt. 81. § (1) a) pont
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életkorának és fejlettségének megfelelõen kell kialakítani –
erre az intézményi életrend, munkarend kialakításakor mindenképpen figyelni kell.
A gyermek, illetve a tanuló személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásához való jog. A házirendnek is kell arra vonatkozó garanciákat tartalmaznia, hogy az intézmény védelmet biztosít a fizikai és lelki erõszakkal szemben.
A képességeinek, érdeklõdésének, adottságainak megfelelõ neveléshez és oktatáshoz, az alapfokú mûvészetoktatáshoz, a továbbtanuláshoz való jog.
A nemzeti, illetõleg etnikai hovatartozásának megfelelõ neveléshez és oktatáshoz való jog.
A tárgyilagos és többoldalú tájékoztatáshoz, ismeretszerzéshez
való jog.
A hit- és vallásoktatáshoz való jog. A hit és vallásoktatás megszervezésének módját írjuk le a házirendben is.
A személyiség szabad kibontakoztatásához való jog, az önrendelkezési jog, cselekvési szabadság, családi élethez és magánélethez való jog. E jog gyakorlása azonban nem korlátozhat
másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a mûvelõdéshez való
jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását – ezzel kapcsolatos elõírásokat a házirend szükségképpen (például az intézményi életrend, munkarend, a tanuló
magaviseletére vonatkozó elõírásoknál) tartalmaz.
Az állapotának, személyes adottságának megfelelõ megkülönböztetett ellátáshoz való jog.
A családja anyagi helyzetétõl függõ ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez, tanszerellátáshoz, a fizetési kötelezettség alóli mentességhez való jog, valamint a szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesülés joga – a mentességek,
kedvezmények, szociális támogatás és ösztöndíj elérhetõségét
érdemes a házirendben is leírni.
A kollégiumi, napköziotthoni, tanulószobai ellátáshoz való jog
– a házirend tartalmazza a tanórán kívüli foglalkozások rendjére vonatkozó elõírásokat is, e jog például ott is említhetõ.
A választható tantárgyak, foglalkozások közötti választás joga.
Ennek módját, és az ezzel kapcsolatos eljárást a házirendben
szabályozni kell.
Az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközök, az
iskola és kollégium létesítményeinek használati joga – a használat rendjét a házirendben szabályozni kell.
A rendszeres egészségügyi felügyelethez és ellátáshoz való jog.
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· A jogai gyakorlásához szükséges információkhoz való jog – a jogok gyakorlásához szükséges eljárásokat, információszerzési
lehetõségeket a házirendnek tartalmaznia kell.
· A diákkörök létrehozásának kezdeményezéséhez, munkájában való részvételhez való jog, az iskolai, mûvelõdési, mûvészeti, ismeretterjesztõ, sport- és más körökhöz való jog – erre
vonatkozó rendelkezéseket a házirendnek tartalmaznia kell.
· A véleménynyilvánításhoz való jog – ennek kereteit a házirendben szabályozni szükséges.
· A személyét és tanulmányait érintõ kérdésekrõl történõ tájékoztatáshoz való jog, e körben a javaslattételi jog – ennek módját,
valamint azt, hogy hogyan intézhet kérdést az iskola, a kollégium vezetõihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a kollégiumi
székhez, a házirendben szabályozni kell. (Kérdéseire legkésõbb
a megkereséstõl számított harminc napon belül – az iskolaszéktõl, kollégiumi széktõl a harmincadik napot követõ elsõ ülésén –
érdemi választ kell kapnia).
· A vallási, világnézeti vagy más meggyõzõdésének, nemzeti vagy
etnikai önazonosságának tiszteletben tartásához való jog.
· A levelezéshez, továbbá kollégiumban lakáshoz való jog.
· A vendégtanulói jogviszony létesítéséhez való jog.
· A pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban
meghatározott keretek közötti tantárgy-, és a tantárgyat tanító
pedagógus választásához való jog – ennek lehetõségeirõl és
a választással kapcsolatos eljárásáról a házirendnek tájékoztatást kell adnia.
· A nyilvánosság igénybevételéhez, a jogorvoslathoz való jog.
· Az érdekeit érintõ döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában személyesen vagy képviselõi útján való részvétel joga.
A tanuló, a gyermek joga továbbá, hogy
· magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését,
· kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság elõtt adjon számot tudásáról,
· kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe,
· különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa
tanulmányait akkor is, ha az állandó lakóhelyén nem mûködik
olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig biztosított
az iskolai nevelés és oktatás,
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· választó és választható legyen a diákképviseletbe – helyes, ha a
házirend az intézmény és a diákönkormányzat kapcsolatával
foglalkozik,
· a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve e törvényben meghatározottak szerint kérje az õt ért sérelem orvoslását.
A törvény a szakközépiskola és a szakiskola tanulóját megilletõ
további jogokat sorol fel1, ezek nem igényelnek a házirendben
külön szabályozást, megemlítésük azonban a jogok érvényesülésének garanciájaként mindenképpen indokolt.
A gyermekek, tanulók kötelességeit a közoktatási törvény 12. §ának (1)–(5) bekezdése tartalmazza. Az (1) bekezdésben felsorolt
valamennyi kötelesség a házirend szabályozási körébe tartozik.
Ezek a kötelességek – melyek közül, mint korábban említettük,
újonnan beiktatott a c) pont, és részben változott a h) pont – az
intézmény normális mûködését biztosítják, az intézmény életére,
a foglalkozások rendjére vonatkozó elõírások részét képezik.
A (2)–(5) bekezdések a tanulók által elõállított értékekre vonatkozó, új elõírásokat tartalmaznak. Az iskolában, kollégiumban
olyan, a tanulmányokkal összefüggõ dolgozatok, versenymûvek
készülhetnek, melyek komoly értéket képviselnek. Ezek birtoklásáról, átruházásáról és díjazásáról rendelkeznek az említett elõírások. A házirendben – azokban az intézményekben, ahol szükséges – e kérdéskörre, az elõírások figyelembe vételével ki kell
térni.

1.2 A házirend és a szervezeti-mûködési szabályzat
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A korábban említett harmadik kérdéskör, az intézményi munkarend felülvizsgálatában a jogszabályok mellett figyelembe kell
vennünk az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának
elõírásait. A nevelési-oktatási intézmények mûködését meghatározó két dokumentum – a szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a házirend – több ponton kapcsolódik egymáshoz.
Ügyelnünk kell tehát arra, hogy a házirendben foglalt rendelkezések összhangban legyenek a mûködési szabályzatban írottakkal.

1

11. § (2)–(5) bekezdés
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A szervezeti és mûködési szabályzat kötelezõ tartalmát a Vhr.
4. §-a írja elõ. Ezek közül az alábbiak tartoznak (tartozhatnak)
a házirend szabályozási körébe is:
· a mûködés rendje, ezen belül a gyermekek, a tanulók fogadásának (a nyitva tartás) rendje
· az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
· a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések
· a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezések
· az intézményi védõ, óvó elõírások
· a rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendõk
· a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti
kérelmek, továbbá a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti
kérelem elbírálásának elvei
· a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
· az állami nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve az azzal egyenértékû
idegennyelvtudást igazoló okiratnak az iskolai tanulmányokba
való beszámítására és a bizonyítvány, illetve az okirat alapján
az idegennyelvórák alóli felmentésre vonatkozó rendelkezések
· a diákönkormányzati szerv, a diákképviselõk, valamint az iskolai vezetõk közötti kapcsolattartás formája és rendje
· a mindennapi testedzés formái
· a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
· a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
· a tanulók jutalmazásának elvei és formái
· a fegyelmezõ intézkedések formái és alkalmazásának elvei
· az iskolai (kollégiumi) könyvtár mûködési rendje
A házirend további tartalma az intézmény típusától, sajátosságaitól, hagyományaitól függ, ezekre általános javaslatokat tenni
nem lehetséges. Az e cikkben megjelent házirend sem tekinthetõ
ajánlásnak, azt mintaként használni sem lehet. Közreadásával
mindössze a házirendekrõl folyatott nevelõtestületi vitákhoz szeretnénk segítséget adni.
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2. A házirend hatálya
A házirendre vonatkozó törvényi szabályozásból következik, hogy
annak elõírásai elsõsorban a tanulókra vonatkoznak. A szabályozás és az intézményi élet jellegébõl adódóan azonban rendelkezései az intézmény dolgozóit, egyes esetekben a szülõket is
érintik. Célszerû a házirend elején egy bevezetõ részben a házirend hatályával kapcsolatos kérdéseket tisztázni.
A házirend jogszabály, megszegése komoly jogi következménnyel
járhat, tanulói fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés alapjául szolgálhat. A házirend jogszabályt sértõ rendelkezése bírósági eljárással is végzõdhet. A tanuló, a szülõ jogszabálysértés esetén törvényességi kérelmet nyújthat be.1 A törvényességi kérelmet az
intézmény fenntartója bírálja el, de a fenntartó döntésével kapcsolatosan a tanuló, a szülõ további bírósági felülvizsgálati kérelemmel is élhet.
A közoktatási törvény egyértelmûvé teszi a házirend területi és
idõbeli hatályát is.
A házirendben megfogalmazott szabályok, elõírások kizárólagosan arra az idõszakra vonatkozhatnak, amikor a tanuló az iskola, illetve a kollégium felügyelete alatt áll.
A felügyelet idõtartamát a Kt. 121. § (11) bekezdése határozza meg:

G
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felügyelet a nevelési-oktatási intézményekben: a gyermek, tanuló testi
épségének megóvásáról és erkölcsi védelmérõl történõ gondoskodás,
a nevelési-oktatási intézménybe történõ belépéstõl a nevelési-oktatási
intézmény jogszerû elhagyásáig terjedõ idõben, továbbá a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként tartott kötelezõ, a nevelési-oktatási
intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt

10
3. A házirend megalkotásának (felülvizsgálatának)
folyamata
A törvény elõírása szerint a házirendet az intézmény vezetõje készíti el. Nyilvánvaló azonban, hogy a nevelõtestületi jóváhagyást
széleskörû vitának, együttgondolkodásnak kell megelõznie. Mint
az eddigiekbõl kiderült a házirend felülvizsgálata többrétegû, bonyolult feladat, ezért megírására érdemes a tantestületen belül
több munkacsoportot létrehozni.
1

Kt. 83. §
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A közoktatási törvény lehetõvé teszi az intézményi dokumentumok, így a házirend megalkotásában közremûködõ pedagógusok
kötelezõ óraszámának csökkentését.1 Az óraszámcsökkentés
legfeljebb a nevelõtestület tíz százalékát érintheti, a házirend
esetén az egy pedagógusra jutó idõkerete legfeljebb 23 héten keresztül számított legfeljebb heti 3 óra öt százaléka lehet. Így például egy ötven fõs tantestületben a házirend megírására összesen 50 × 0,1 × 23 × 3 × 0,05 = 17 óra adható órakedvezményként.
A munkáltató és a pedagógus megállapodása alapján az óraszámcsökkentés helyett az elvégzett munkáért kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés is adható.

Önkontroll!
A felülvizsgálat jellegébõl következõen az alábbi munkacsoportokat célszerû létrehozni:
o egy csoport a közoktatási törvény módosításából következõ változtatásokra tesz javaslatot ügyelve arra, hogy minden újonnan szabályozandó témakör bekerüljön a házirendbe
o egy csoport megvizsgálja a közoktatási törvényben elõírt
tanulói jogokat, és végiggondolja, hogy azok közül melyek
esetén van szükség külön, a házirendben tételesen megfogalmazott elõírásokra
o egy csoport áttekinti a régi házirendet, hogy az nem tartalmaz-e
a jogszabályoknak, a tanulói jogoknak ellentmondó elõírást, figyelembe véve az Országos Diákjogi Tanács 1997. október 28-i
ajánlásában foglaltakat
o egy csoport összegyûjti a házirenddel, a házirend használatával, alkalmazhatóságával kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, megvizsgálja, hogy minden elõírás egyértelmû-e,
van-e olyan kérdéskör, jelenség, amit eddig nem szabályozott a házirend, melyek azok a minden gyermektõl, tanulótól elvárt normák, amelyeket a házirendben kívánnak elõírni
o egy csoport összeveti a házirendet a szervezeti és mûködési szabályzattal
o egy csoport összeállítja a házirend mellékleteit

1

Kt. 129. § (4) bekezdés
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A csoportok megalakítása, munkájuk megszervezése elõtt elõbb
kisebb körben (az intézmény vezetõségével, a munkaközösségek
vezetõivel), majd az egész tantestülettel el kell dönteni, hogy az
intézmény akar-e változtatni a házirend szerkezetén, stílusán,
nyelvezetén.

4. A házirend szerkezete, terjedelme, nyelvezete
A házirend a gyerekeknek, tanulóknak szól. Terjedelme,
stílusa, nyelvezete, felépítése akkor megfelelõ, ha igazodik
életkorukhoz, befogadóképességükhöz.
A házirend szükségszerûen több esetben hivatkozik a szervezeti
és mûködési szabályzatra, a közoktatási törvényre, vagy más jogszabályokra. Felesleges, hogy a házirend jogszabályi idézeteket
tartalmazzon, helyesebb, ha mellékletként tartalmazza a mûködési szabályzat, jogszabályok szükséges részeit. Lehetséges megoldás az is, ha az idézeteket önálló írásként szerepeltetjük, és
a házirendben a közzététel, hozzáférés módját szabályozzuk.
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A házirend szerkezetében követhetjük a közoktatási törvény
elõírásainak sorrendjét (1. fejezet: tanulói jogok gyakorlásának,
kötelezettségek végrehajtásának módja, 2. fejezet: tanulói munkarend…), vagy a gyerekek, a tanulók intézményben töltött egy
napját gondoljuk végig, és azt követve állítjuk össze a házirendet.
Választhatunk más megoldást is, de gondoskodnunk kell arról,
hogy az intézményi élet egyetlen területe se maradjon szabályozatlan.
A közoktatási törvény elõírja, hogy az óvodának, iskolának, kollégiumnak gondoskodnia kell a gyerekek, tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmérõl. Az intézménynek meg kell
teremtenie a biztonságos felügyelethez szükséges feltételeket,
s az egyik ilyen feltétel az intézmény mûködésének átlátható,
pontos szabályozottsága.
A házirendnek a mûködéssel, a tanulói kötelességekkel
kapcsolatos elõírásai legyenek egyértelmûek, ellenõrizhetõek, számon kérhetõek. Ügyeljünk arra is, hogy a házirend
ne tartalmazzon felesleges, a gyerekek, tanulók mindennapjait túlszabályozó, betarthatatlan, vagy éppen egymásnak ellentmondó elõírásokat.
A házirend nyelvezetében is többféle megoldás között választhatunk. Lehetséges, hogy elõírásait az általános megszólítás he-
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lyett egyes szám második személyben fogalmazzuk meg. Érthetõségét, áttekinthetõségét segíti, ha szövegét pontokba rendezve
tagoljuk.

5. A házirend elfogadása
A közoktatási törvény rendelkezése értelmében a házirendet
a nevelõtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve
módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék, óvodaszék, ennek
hiányában a szülõi szervezet, valamint az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol.1
Mint korábban már szó volt róla, új elõírás, hogy a házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A házirend tartalmazza
·
·
·
·
·
·

az intézmény
nevét,
székhelyét,
OM-azonosítóját,
elfogadásának, jóváhagyásának, hatályba lépésének dátumát,
a jóváhagyásról szóló fenntartói határozat számát.

A jóváhagyásra felterjesztett iratokhoz csatolni kell a házirend elfogadására összehívott nevelõtestületi értekezlet jegyzõkönyvét,
az egyetértési jogot gyakorlók nyilatkozatát.
A közoktatási törvény elõírja, hogy a házirendet (a szervezeti és mûködési szabályzathoz, az intézményi minõségirányítási programhoz és a pedagógiai programhoz hasonlóan)
nyilvánosságra kell hozni.2
Célszerû, ha a házirend tartalmazza ennek módját. A házirend
egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történõ beiratkozáskor a szülõnek, tanulónak át kell adni.

1
2

Kt. 40. § (9) bekezdés
Kt. 40. § (12) bekezdés
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6. Egy lehetséges megoldás
Az alábbiakban bemutatunk az eddig írottakra egy lehetséges megoldást, amely azonban mintaként nem használható. Nem törekszik
a teljes körû szabályozásra, csak gondolatébresztõ, a többféle megoldási lehetõségre akarja felhívni a figyelmet.
Az itt közölt házirend a közoktatási törvény logikájából, illetve
a szervezeti és mûködési szabályzatról írtakból kiindulva hat
részbõl áll:
I. Bevezetõ
II. Az iskola mûködési rendje, a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módja
III. A tanulók jutalmazásának formái, a fegyelmezõ intézkedések formái és alkalmazásának elvei
IV. A jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának módja
V. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos
rendelkezések
VI. Egyéb, záró rendelkezések
A III. fejezet speciális, egyértelmûen az adott intézménytõl függõ
szabályozást igényel, ezért annak leírását mellõztük.
A tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos elõírásokat, kötelességeket, az iskola
által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást a tanuló egy elképzelt napjának történéseihez igazodva
tartalmazza az I. fejezet.
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A feltételezett iskola egy tizenkét évfolyamos, a 9–12. évfolyamon
gimnáziumi képzést folytató, összetett iskola, ennek megfelelõen
a szakképzõ intézményekre vonatkozó speciális elõírásokat nem
tartalmazza.
Az iskola neve, címe és OM-azonosítója a házirend elején, a fejlécben szerepel, ezt követi a dokumentum címe: Házirend.
A házirend szövege:
I. Bevezetõ
1.

2.

A közoktatásról szóló törvény 40. § (7) bekezdésének elõírása
értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket
a Házirendben kell szabályozni.
A Házirend elõírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és
az iskola dolgozóira vonatkoznak.
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3.

4.
5.
6.

A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége [Közoktatási törvény 12. § (1) bekezdés h) pontja].
A Házirend elõírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
A Házirendet minden tanév elején minden tanuló megkapja.
A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a ........ helyeken lévõ faliújságokon, és kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében.

II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelõzésével kapcsolatos rendelkezések, és
a tanulók ezekkel kapcsolatos kötelességei.
1.

Az iskola munkarendje
1.1 Az iskolába az elsõ tanítási óra elõtt 10 perccel (7 óra
50 percig) kell beérkezned, hogy legyen idõd az elsõ tanítási órára elõkészülni. Az iskola reggel 7 órától van
nyitva. 7 óra 30-ig igénybe veheted a reggeli ügyeletet.
Tantermedbe 7 óra 30 perc után mehetsz fel, kivéve, ha
tanítóddal, tanároddal másképp beszélted meg. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése elõtt csak
engedéllyel hagyhatod el. Ha nagykorú vagy, a foglalkozások közötti szünetekben az iskola épületén kívül is
tartózkodhatsz.
1.2 A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét
fegyelmezett magatartásoddal segítsd, tanítód, tanárod
útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd
figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod õket! A tanítási órák elõkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfõnököd, szaktanáraid útmutatása
szerint vegyél részt!
1.3 A tanítási órák kezdetét és végét csengõszó jelzi az alábbiak szerint:
ide kerül a délelõtti foglalkozások közötti szünetek rendje
A délutáni foglalkozások és a foglalkozások közötti szünetek rendje:
ide kerül a délutáni foglalkozások közötti szünetek rendje
1.4 A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben,
a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnod! Ügyelj osztálytermetek közösen kialakított rendjére! A szaktan-
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

G
1.2
16
1.10

termek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév elsõ tanítási óráján.
Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy
· letöröld a szünetben a táblát, gondoskodj krétáról,
· az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat,
· jelentsd az irodán, ha öt perccel a becsöngetés után
sem érkezett tanár a tanórára,
· ellásd az osztályfõnököd, társaid által rád bízott feladatokat.
Ha alsó tagozatos vagy, tanítód kíséretében, ha felsõ tagozatos, gimnazista vagy, önállóan, a 2. szünetben mehetsz le az ebédlõbe reggelizni.
Az udvaron és a teraszon csak tanári engedéllyel és felnõtt felügyelet mellett tartózkodhatsz délelõtt és délután egyaránt.
Ha általános iskolás vagy, az utolsó tanítási óra után
tanítód, tanárod lekísér a földszintre, vagy a napközis
termed emeletéig. Ha szüleid kérik, csak az õ kíséretükben hagyhatod el az épületet.
Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor
lehetsz bent, ha
· napközis vagy,
· az iskolában ebédelsz,
· szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson veszel részt,
· valamely diákkör foglalkozásán, a diákönkormányzat megbeszélésén veszel részt,
· a könyvtárban van dolgod,
· iskolai szervezésû programon vagy annak elõkészítésében veszel részt,
· tanítód, osztályfõnököd engedélyezte, hogy bent legyél.
A napközis foglalkozások 16:15-ig tartanak. Ha neked
rendszeresen vagy egy-egy alkalommal elõbb el kell
menned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. A foglalkozások végén tanítód, napközis nevelõd lekísér a földszintre. 16:15-tõl 17:00 óráig bent maradhatsz a délutáni ügyeleten, ekkor a rád vigyázó pedagógus kísér le
a földszintre.
Ha kiskorú vagy és szüleid kérik, csak az õ kíséretükben hagyhatod el az épületet.
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1.11 Az iskolai szervezett étkezések (reggeli, ebéd, uzsonna)
és az ebédlõ használatának rendje:
· ha alsó tagozatos, felsõ tagozatos napközis vagy, az
osztályoddal, csoportoddal együtt ebédelhetsz
· ha nem napközis felsõ tagozatos, gimnazista vagy, az
ebédlõben tartózkodó nevelõk felügyelnek rád
· az ebédlõben csak akkor tartózkodj, ha ott étkezel
1.12 Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfõnököd
útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd
a rendezvény sikerét, eredményességét, tanítód, osztályfõnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények
elõkészítésében, lezárásában.
1.13 Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelõ pedagógus engedélyével hagyhatod el.
1.14 Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia az iskola szervezeti
és mûködési szabályzatában írtak szerint (lásd a mellékletet).
1.15 Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató füzetet minden
nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod.
2.

A tanulók egészségének, testi épségének megõrzése érdekében szükséges elõírások
2.1 Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például
baleset történik, haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban elérhetõ pedagógusnak.
2.2 A tanév elsõ tanítási napján osztályfõnököd tájékoztat
azokról a baleset- és tûzvédelmi szabályokról, melyeket
saját és társaid testi épségének védelmében köteles
vagy megtartani. Ezek közül a legfontosabbak:
· Az épületben úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne
veszélyeztesd se a magad, se társaid testi épségét. A
lépcsõházban mindig a jobb oldalon menj, hogy az ellenkezõ irányból jövõknek is legyen helyük.
· Tûzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hoznod, illetve az iskola által
szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos.
· Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli
programokra elvinned tilos.
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· Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület
ablakain bármilyen tárgyat kidobnod tilos.
· Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett
használhatod.
2.3 Sajátos baleset- és tûzvédelmi szabályok vonatkoznak
a technika-, testnevelés- és kémiaórákra, ezeket szaktanáraid ismertetik veled az elsõ tanórán.
2.4 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett
iskolán kívüli programokon alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos!
3.

A tanulók értékeinek biztonságos megõrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében
szükséges rendelkezések
3.1 Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerûen használd. Ha
kárt okozol, szüleidnek a közoktatási törvény 77. §-a
szerint kártérítést kell fizetniük.
3.2 Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni:
· A szekrényt, ahol kabátodat, váltóruhádat, cipõdet
tárolod, zárd be.
· Ha a tantermet elhagyjátok, az osztálytermet zárjátok be, legyen az osztályotoknak kulcsfelelõse.
· A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások elõtt,
amikor mindenki átöltözött, az öltözõt zárjátok be, az
öltözõ kulcsát adjátok át testnevelõ tanárotoknak.
Értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözõben ne
hagyjatok, adjátok azt át megõrzésre tanárotoknak.
3.3 Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelõsségedre
behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az iskola
csak szándékos károkozás esetén felel.
3.4 Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, a hulladékot
a hulladékgyûjtõbe tedd! Padodban, polcodon, szekrényedben magad tarts rendet tanítód, osztályfõnököd
útmutatása szerint!

4.

Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy
annak során a közoktatási törvény 10. és 11. §-ában meghatározott jogaid érvényesüljenek.

5.

Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod. Többek között nem önbíráskodhatsz,
tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát. Ezeket
az általános kötelességeidet a közoktatási törvény 12. §-a
tartalmazza.
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6.

Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény 76. §-a tartalmazza.

7.

A törvény Házirendben említett elõírásait a tanári mellett,
a könyvtárban elhelyezett hirdetõtáblán és a diákönkormányzat faliújságján olvashatod el.

III. A tanulók jutalmazása, a fegyelmezõ intézkedések
IV. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes
rendelkezések
A tanulók általános jogait a közoktatási törvény 10. és 11. §-a
tartalmazza. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítõ felnõtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsõsorban az osztályfõnöködhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítõ felnõtthöz, harmadsorban az iskola
igazgatójához fordulhatsz.
Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted az általános iskolai napközit.
Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgyat csoportbontásban tanítunk, megválaszthatod, hogy melyik, képességeidnek, szándékaidnak legjobban megfelelõ csoportban
szeretnéd az adott tantárgyat tanulni. Ha szaktanárod, osztályfõnököd nem ért egyet választásoddal, a kérdést a szüleid
és a te meghallgatásod után az osztályodban tanító tanárok
és az iskola vezetõsége együtt döntik el.
Arról, hogy a gimnázium 11. és 12. évfolyamán a lehetõségek
közül milyen fakultációkat választasz, ha nagykorú vagy,
önállóan, egyébként a szüleiddel együtt dönthetsz.
A csoportbontásokról, a fakultációs lehetõségekrõl a tanév
végén, legkésõbb az elsõ tanítási héten az osztályfõnököd tájékoztat.
Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat,
sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább hét tanuló
részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket
az iskola biztosítani tudja. Az iskola a szakkörökért, tanfolyamokért az önkormányzati rendeletnek megfelelõ térítési
díjat kérhet. A térítési díj összegérõl a tanév elején tájékoztat
az osztályfõnököd.
Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak céljai, mûködése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és
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8.

9.

10.

11.
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12.
13.

14.
15.

ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai
szabályzatok elõírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról
az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a diákkör
munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése elõtt a délutáni terembeosztásért felelõs igazgatóhelyettessel kell egyeztetnetek.
Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A különbözõ
felekezetek által tartott hittanórák idõpontját és helyszínét
a tanári melletti hirdetõtáblán találod meg.
Családotok anyagi helyzetétõl függõen ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeirõl, szabályairól és az igénylés rendjérõl az iskola gyermekvédelmi felelõsétõl kaphatsz te, vagy kaphatnak
szüleid részletes felvilágosítást.
Jogaid gyakorlásához szükséges információkat
· az osztályfõnöködtõl (többek között az osztályfõnöki órákon),
· a szüleidtõl (szülõi értekezleteket, fogadóórákat követõen),
· iskolagyûlésen,
· a diákönkormányzaton keresztül,
· a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatod meg.
Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt
nyilváníthatsz
· bármely osztályfõnöki órán,
· az osztályképviselõn keresztül a diáktanácsban,
· a diákközgyûlésen a diákönkormányzat mûködési szabályzatában foglaltak szerint.
Véleményedet a diákönkormányzati képviselõd útján is elmondhatod.
Kérdést intézhetsz
· az iskola igazgatójához a fogadóóráján,
· az SzMK-hoz, vagy az SzMK vezetõségéhez bármikor, amikor az ülésezik. Az ülések idõpontjáról a tanári melletti
hirdetõtábláról tájékozódhatsz.
Tanulmányaidat, személyedet érintõ kérdésekrõl bármikor
tájékoztatást kaphatsz az osztályfõnöktõl, a szaktanáraidtól.
A témazáró dolgozatok idõpontját egy héttel elõbb közlik veled tanáraid. Egy nap csak egy témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Hatodik órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs
1–5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapod a szaktanáraidtól.
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V. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések
1.

2.

3.

4.

5.

A diákönkormányzat saját szabályzata alapján mûködik.
A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelõtestület
az iskola mûködési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt (lásd a mellékletet).
Az iskola a diákönkormányzat mûködéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi támogatás iskolai szintû programokhoz, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, kellékek az
iskolaújság elõállításához, sokszorosításához, önkormányzati
faliújság.
A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az
iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.
A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyrõl a nevelõtestület az éves
program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerû,
ha a diákönkormányzat az elõzõ tanév utolsó tanítási napjáig dönt errõl.
A 11/1994. (IV. 8.) MKM-rendelet 31. § (1) bekezdésben szabályozott kérdésekben (lásd a mellékletet) a nevelõtestület
a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb
csoportjának számítanak a tagozatok: alsó tagozat, felsõ tagozat, gimnáziumi tagozat.

VI. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések
A Házirendet a nevelõtestület a ......-án tartott értekezletén fogadta el, az iskolaszék a ......-i, a diákönkormányzat a ......-i megbeszélésén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett. A Házirendet a fenntartó a ...... sz. határozatával ......-én
fogadta el. Hatálybalépés napja: .......
A Házirendet a nevelõtestület a hatálybalépést követõen, kétévenként felülvizsgálja.
Aláírások: igazgató, a diákönkormányzat képviselõje, az iskolaszék elnöke.
A házirend mellékletei:
Az iskola szervezeti és mûködési szabályzatának hivatkozott részei.
A 11/1994. (IV. 8.) MKM-rendelet 31. § (1) bekezdése.
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Ajánlott irodalom
Szüdi János: A házirend
Köznevelés, 1999. évi 6. szám
Az Országos Diákjogi Tanács ajánlása az iskolai, kollégiumi házirendrõl
Mûvelõdési Közlöny, 1997. évi 36. szám
dr. Bíró Endre: Jogok az iskolában
PTMIK, Jogismereti Alapítvány, Budapest, 2000.
Házirend(szer)váltás – Állampolgári technikák az iskolában,
VII. füzet
Iskolapolgár Alapítvány, Állampolgári Tanulmányok Központja,
Budapest, 1995.
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Munkavédelem az iskolában

Vargáné dr. Csetneki Erzsébet

Az iskoláknak igen nagy a felelőssége és szerepe abban, hogy a
tanulókkal megismertessék és megértessék, mennyire fontos az
egészséges és biztonságos munkavégzés szabályainak ismerete és
maradéktalan betartása.
Mindez pedig csak úgy lehetséges, ha az iskolavezetők és a
pedagógusok maguk is ismerik a munkavédelmi szabályokat.
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1. Az új munkavédelmi törvény
Az Országgyűlés 1993. október 5-i ülésnapján törvényt alkotott
a munkavédelemről, amely 1994. január 1-én hatályba lépett. (A
végrehajtására — ezideig — az 5/1993. (XII. 26.) MüM. rendelet
jelent meg.)
Hazánkban száz évvel korábban, 1893-ban hozták meg az első olyan
törvényt, amely részletesen meghatározta a különböző munkahelyekre
vonatkozóan az általános munkabiztonsági követelményeket. Ez a törvény mintegy hatvan évig, az 1950-es évek elejéig hatályban volt.
A törvényi szabályozást ezt követően rendeleti szabályozás váltotta fel,
és ezek a szabályok nem csupán a munkavédelemmel összefüggő kötelezettségeket határozták meg, hanem részletesen, mindenre kiterjedően
előírták azt is, hogy a kötelezettségeket hogyan, milyen módon kell
teljesíteni.

Az elmúlt évben elfogadott, a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény rögzíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi feltételeit, a szervezetten
munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése érdekében.
Melyek a törvénynek a megelőző rendeleti szabályozásban foglaltaktól eltérő új vonásai?
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A törvény alapelvként rögzíti, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a megvalósítása elsősorban a közoktatási intézmény (munkáltató) kötelessége, a közalkalmazott (munkavállaló) együttm ű ködési
kötelezettsége mellett. E kötelezettség alapelvként való deklarálásra aláhúzza a közoktatási intézményi felelősséget.
Fontos, minden közoktatási intézmény számára figyelembe veendő újdonsága a törvénynek, hogy az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények megvalósításában a korábbiaknál jóval nagyobb feladatot ró a közoktatási intézményekre, a megvalósítás módját nagyobb önállósággal
— és ezzel összefüggően nagyobb felelősséggel — kell a közoktatási intézményeknek szabályozniuk. Ebből egyértelműen következik, hogy a közoktatási intézményi belső szabályozás jelentősége lényegesen nagyobb szerepet és súlyt kap, mint a korábbi
időben.
A törvény szerint a közoktatási intézménynek kell önálló felelősségel meghatározni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának a
módját, a jogszabályokban és a szabványokban foglaltaknak
megfelelően. A közoktatási intézményi belső szabályozás szüksé-
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gességét a törvény egyértelműen rögzíti.1 Ezen kívül a törvény
több rendelkezése konkrét feladatot is meghatároz a közoktatási
intézménynek.

Figyelem!
Melyek ezek a szabályozási feladatot meghatározó
rendelkezések?
➟ Rendellenes körülmények kialakulása esetére — amikor a
szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem
tarthatók be — az intézmény jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a
tanulókra, illetve az intézményben tartozkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. A mentési terv
munkahelyre vonatkozó részét minden érintett közalkalmazottal ismertetni kell.2
➟ A gyakorlati oktatási tevékenység keretében a munkavégzésre, munkafolyamatokra, munkahelyre, technológiára,
munkaeszközre, egyéni védőeszközre és védőitalra vonatkozó részletes előírásokat ki kell dolgozni, a külön jogszabályban, Szabályzatban (11.§) és szabványban fogtaltak
alapján. (47.§)
➟ Amennyiben valamilyen veszélyforrás van a közoktatási
intézményben, meg kell állapítani a veszélyforrások elleni
védekezés módját. (48. §)
➟ Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét írásban
kell meghatározni. E feladat ellátása munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősül. (56. §)
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A munkáltató, a foglalkoztató kötelessége az egészséget nem
veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Annak érdekében, hogy ez maradéktalanul érvényesüljön, a törvény többirányú kötelezettséget ír elő.

1
2

2.§ (3) bekezdés
45.§ (1) bekezdés.
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Milyen egyéb feladatokat fogalmaz meg a törvény?
A munkáltatói jogkör gyakorlójának kötelessége, hogy az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a feladat
ellátásához szükséges utasításokat kellő időben megadja.
Ez egyrészt abból áll, hogy az új dolgozókat — az általános, illetve
a saját munkakörükhöz szükséges speciális munkavédelmi ismereteket átadva — konkrét utasításokkal lássa el.
Másrészt az is kötelessége a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
hogy a már foglalkoztatottaknak, azaz a vele közalkalmazotti
jogviszonyban állóknak is kellő időben megadja a szükséges
utasításokat. A kellő idő meghatározását a törvény nem adja meg,
hiszen az esetenként más-más lehet. A kellő idő azt jelenti, hogy
a dolgozónak lehetősége legyen az új ismeretek elsajátítására, az
új környezetre való felkészülésre.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
megkívánja, hogy a dolgozók a munkavédelmi ismereteket ne
csak megismerjék, hanem ismereteiket folyamatosan szinten is
tartsák. Az ismeretek ellenőrzése bonyolult feladat, de nem kerülhető el, hiszen egy későbbi esetleges baleset körülményeinek
tisztázása, a felek közrehatásának vizsgálata során a foglalkoztatónak kell bizonyítania, hogy a jogszabályok betartásával jár el,
és az ismeretek ellenőrzése e törvény erejénél fogva az ő kötelessége. E kötelezés természetesen nem mentesíti adolgozót az alól,
hogy ő maga is szinten tartsa ismereteit. A feleket e tekintetben
is együttműködési kötelezettség terheli. (Célszerű, a munkavédelmi utasításoknak az írásban történő közlése, továbbá ha a megismertetés tényét az érintett írásban elismeri.)
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Bár a közoktatási intézményekben nem gyakori, de azért előfordul, hogy nem magyar anyanyelvű közalkalmazottat foglalkoztatnak. Ezt a lehetőséget szem előtt tartva, kötelezi a törvény a
közoktatási intézményt arra is, hogy minden foglalkoztatott részére biztosítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés reá vonatkozó szabályainak az általa értett nyelven
való megismerését. A közoktatási intézményt terheli a felelősség
abban a döntésben, hogy milyen szintű magyar nyelv ismeret
esetén mellőzi a külföldi foglalkoztatott esetében a munkavédelmi
szabályoknak a más nyelven történő ismertetését.
Ha a munkavédelmi szabályok nem kellő megértése miatt
következik be a baleset, az iskola viseli annak minden
anyagi és egyéb következményeit, felelősségét.
A törvény kötelezővé teszi a minden munkáltató (így az iskolák,
intézmények) számára azt is, hogy a munkabiztonsági szakte-
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vékenység ellátására megfelelő képesítésű személyt biztosítson. Nincs azonban az előírva, hogy főfoglalkozásúként kellene
ilyen szakembert foglalkoztatni. Teljesíti az iskola e feladatát
akkor is, ha megbízási, vagy egyéb jogviszony keretében oldja meg
ezen feladatát.
A közoktatási intézmény köteles rendszeresen meggyőződni arról,
hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.
Ezen belül:
• Az intézménynek folyamatosan, mindenre kiterjedően ellenőrizni kell a megfelelő munkakörülmények meglétét (liftek működ ő képessége, biztonsága, a munkahelyek megfelel ő
megvilágítása, szellőztetése, fűtése, tisztántartása).
• Ellenőrizni kell azt is, hogy a foglalkoztatottak betartják-e a
munkavédelmi előírásokat, utasításokat. Az ellenőrzés történhet előre bejelentetten, vagy szúrópróbaszerűen. A munkavédelmi utasításokat be nem tartó dolgozókat az előírások
betartására kell utasítani, és szükség esetén szankciót is alkalmazni kell.

2. A gyakorlati oktatás szabályai
Szakiskolai, szakközépiskolai képzés és szakmunkásképzés területe
A munkavégzés során a foglalkoztató biztosítja a munkaeszközöket. A munkaeszközöket úgy kell megválogatni, hogy igazodjanak a munkavégzés körülményeihez.
Új technológia bevezetése előtt a foglalkoztató köteles tárgyalni a
munkát végzőkkel (gyakorlati foglalkozáson résztvevőkkel), illetve
azok munkavédelmi képviselőivel. A tárgyalás célja a tájékoztatás, tájékozódás. A foglalkoztatottaktól (tanulóktól) ugyanis
csak akkor lehet elvárni a baleset megelőzésében, illetve az
egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek betartásában való együttműködést, ha kellően informáltak.
A foglalkoztató kötelessége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a munkavégzés körülményeit. Ha a foglalkoztató tudomására
jutott valamilyen olyan rendellenesség amely az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos, a következőket kell tennie.
A bejelentést haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A bejelentés jellegétől, tartalmától függ, hogy milyen kivizsgálás szükséges egyes
esetekben.
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A rendellenesség észlelése, illetve tudomásra jutása esetén a
foglalkoztató kötelessége az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében a szükséges intézkedések megtétele. A törvény nem határozza meg közelebbről, hogy konkrét esetben mit jelent a „szükséges
intézkedés”. Ez mindig az észlelt rendellenesség jellegétől függ. A
foglalkoztató felelőssége azonban, hogy jól mérje fel a helyzetet,
és minden olyan intézkedést foganatosítson, amely nélkülözhetetlen az egészséget nem veszélyeztető, a biztonságos munkafeltételek helyreállításához.
A foglalkoztatónak értesítési kötelezettsége is van. Ez alatt az
értendő, hogy a rendellenességről haladéktalanul tájékoztatni
köteles a foglalkoztatottakat (tanulókat). Az értesítési kötelezettség természetesen arra is vonatkozik, hogy az általa tett intézkedéseket haladéktalanul közölje az érintettekkel az összehangolt
cselekvés érdekében.
Közvetlen veszély esetén le kell állítani a munkavégzést, s ha
ez nem elég, gondoskodni kell arról is, hogy a munkahelyeket az
ott tartózkodók haladéktalanul elhagyják! A jogalkotó nem határozza meg konkrétan a „közvetlen veszély” fogalmát. Közvetlen
veszélyt jelent az olyan esemény, állapot, amelynek eredményeként a munkát végzők életét, testi épségét veszélyeztető
helyzet bármelyik pillanatban bekövetkezhet.
A foglalkoztató köteles biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását.
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Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató (foglalkoztató) pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkát végzőnek
nem adhat.1 Nem teheti meg tehát a foglalkoztató például azt,
hogy egy csökkent védőképességű eszközt nem javíttat, illetve
nem cserél ki, hanem külön juttatást ad a foglalkoztatottaknak,
mert veszélyesebb körülmények között dolgoznak.

1

18.§ (2) bekezdése
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3. A foglalkoztatottak érdekeit védő szabályok

Önkontroll!
Miyen szabályok védik a foglalkoztatottak érdekeit?
❏

A közalkalmazottak érdekeit védi a törvény azon rendelkezése, amely előírja, hogy az egészséges és biztonságos
munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket
(továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választanak. A
törvény szerint munkavédelmi képviselőt akkor kell választani, ha valamely munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma a 10 főt, illetőleg a kizárólag vagy döntően nem
fizikai jellegű tevékenységet folytató közoktatási intézménynél a 20 főt meghaladja.

❏

Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a
hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat
— ha azok a közalkalmazottak összességét érintik — a
bizottság gyakorolja.

❏

A bizottság tárgyalásán — a bizottság kezdeményezésére
— a közoktatási intézmény vagy hatáskörrel rendelkező
megbízottja köteles résztvenni. (70. §)

❏

Fontos rendelkezése a törvénynek az is amely előírja, hogy
a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a közoktatási intézménynek az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során együtt kell működni.

Bár a közoktatási intézmények, az iskolák nem fizikai jellegű tevékenységet folytató közoktatási intézmények, figyelemmel kell azonban lenni
arra, hogy a munkavédelem nem csak a foglalkoztatott közalkalmazotti
létszámmal arányos feladatot jelent. Az iskolákban — amint azt a cikk
vonatkozó része tartalmazza — a munkavédelem egyik kiemelkedően
fontos része, hogy a tanulók, az iskolát látogatók testi épségére is
figyelemmel legyen, azt maradéktalanul biztosítani tudja. Éppen ezért
nem lehet mereven értelmezni az iskolák esetében azt a szabályt, hogy a
nem fizikai jellegű tevékenységet folytató közoktatási intézményeknél 20
fő felett kell képviselőt választani. (A munkavédelmi képviselők számára,
megválasztásának és visszahívásának rendjére, működési területére, a
Munka Törvénykönyvének az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi
megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.)
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4. A munkavédelmi képviselő jogai
A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen
• a munkaeszközök (taneszköz) és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról,
• az egészség megóvására és a munkabalesetek megelőzésére tett
intézkedések végrehajtásáról,
• a közalkalmazottaknak az egészséges és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.
A munkavédelmi képviselő a törvényben meghatározott jogának
gyakorlása keretében
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• működési területén az intézményben minden munkahelyre
munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó közalkalmazottaktól,
• részt vehet a közoktatási intézmény azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a közalkalmazottak egészségére és biztonságára, ide értve az új munkahelyek létesítésére
vonatkozó döntéseket is,
• tájékoztatást kérhet a közoktatási intézménytől minden kérdésben, amely érinti az egészséges és biztonságos munkavégzést,
• véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a közoktatási intézménynél a szükséges intézkedés megtételét,
• részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, valamint az
arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási
megbetegedés körülményeinek feltárásában,
• indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyelethez fordulhat,
• jogosult az egészséges és biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a közoktatási intézménnyel történő előzetes
megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen
kérdésekben megbeszélést folytatni a felügyeletekkel.
A munkavédelmi szabályzat kiadásához a munkavédelmi
képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.
Ez azt jelenti, hogy a szabályzatot mindaddig nem lehet hatályba
léptetni, amíg az abban foglaltakkal a munkavédelmi képviselő
teljes egészében nem ért egyet. Az egyetértési jog ugyanis a
közoktatási intézménnyel teljesen azonos pozícióba hozza a munkavédelmi képviselőt (bizottságot) a munkavédelmi szabályzat
kiadása tekintetében. A közoktatási intézménynek tehát e szabályozással összefüggően nem az a kötelezettsége — mint azt sokan
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tévesen értelmezik —, hogy beszerezze a munkavédelmi képviselő
(bizottság) véleményét, hanem olyan tartalmú szabályzatot kell
alkotnia, amely találkozik a másik fél egyetértésével. Helyes ezért,
ha a szabályzatkészítés első lépéseitől együttműködik a közoktatási intézmény a munkavédelmi képviselővel. A szabályzaton
természetesen fel kell tüntetni, hogy annak kiadása a munkavédelmi felügyelővel egyetértésben történt.

Figyelem!
A közoktatási intézménynek biztosítania kell a feltételeket
annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait
gyakorolhassa, így különösen:
➟ az indokolt eljárásához szükséges átlagkeresettel fizetett
szabadidőt;
➟ a szükséges eszközöket,
➟ egy választási ciklusban legalább 32 órás — amennyiben a
munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakképzettséggel
rendelkezik, úgy 8 órás képzésben való részvétel lehetőségét.
Az előzőekben foglaltak költségei a közoktatási intézményt (így
közvetve a költségvetést) terhelik. (75. §)
A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására jutott adatok, tények nyilvánosságra hozatala tekintetében
az üzemi tanács tagjára (üzemi megbízottra) megállapított munkajogi szabályoknak megfelelően köteles eljárni.
A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott
reprezentatív szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb
szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó közalkalmazottakat kell érteni.
A törvény a munkavédelmi képviselő működésének garantálása
érdekében új szabálysértési tényállást is megállapított.
Az a munkáltató, aki a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza, illetőleg a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt
hátrányos intézkedést tesz, harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
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Fontos tudni, hogy a szabálysértési bírságot mindig az elkövetőnek és nem az intézménynek kell kifizetni!
A törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a közalkalmazottak munkavédelmi érdekvédelmét,
nem érintve a közalkalmazotti érdekképviseleteknek más jogszabályban — így különösen a Munka Törvénykönyvében (a továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben —
szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait.

5. Munkavédelmet érintő rendelkezések
a Munka Törvénykönyvében
A szakszervezet — az illetékes szakhatóság tájékoztatása
mellett — jogosult a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizni.1 Ennek keretében a szakszervezet
az érintett szervektől tájékoztatást kérhet, és a szükséges felvilágosítást, adatot a rendelkezésére kell bocsátani.
A szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek figyelmét felhívhatja, és ha
azok a szükséges intézkedéseket kellő időben nem teszik meg,
megfelelő eljárást kezdeményezhet. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv köteles tájékoztatni a szakszervezetet.

6. Munkavédelem — figyelemmel a tanulókra
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Nagyon fontos rendelkezése a törvénynek — különösen a közoktatási intézmények tekintében — az az előírás, hogy az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a közalkalmazottakon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodókra és
a szolgáltatást igénybe vevőkre is (a tanulókra, az intézményt
felkereső szülőkre és látogatókra).
A munkavédelmi belső szabályozásban azokat a szabályokat, előírásokat is rögzíteni kell, amelyek a közoktatási
intézménnyel — a tevékenysége jellegéből adódóan — kapcsolatba kerülők megfelelő védelmét szolgálják.
1

A Mt. 22. § (2) és (3) bekezdése alapján
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Talán az iskola az egyik olyan intézmény, ahol különös jelentősége van ezeknek a szabályoknak, mivel a foglalkoztatott közalkalmazotti létszámhoz viszonyítva igen jelentős az a kör, akikre a
munkavédelmi belső szabályozásnál figyelemmel kell lenni.
A szabályozás akkor sem mellőzhető, ha más jogszabályban
foglaltak alapján külön is szabályozza az intézmény a tanulókkal kapcsolatos balesetmegelőző tevékenységet.
(Más kérdés, hogy ez esetben nem kell megismételni mindkét szabályzatban ugyan azoknak a kérdéseknek a szabályozását, elegendő, ha
hivatkozás történik ezekre. Nem szabad azonban szem elől téveszteni,
hogy a munkavédelmi szabályozáshoz a munkavédelmi képviselő egyetértése szükséges, ezért ha egyes munkavédelmi kérdések más szabályzatban vannak konkretizálva, úgy ezen kérdések szabályozásánál a
munkavédelmi képviselő egyetértését meg kell szerezni.)

A törvény meghatározott rendelkezéseit a szervezett munkavégzés keretén kívül is alkalmazni rendeli (leesési, lezuhanási
veszély, zajhatások, rendkívüli veszélyhelyzetekkel összefüggő
szabályok). Ezek a követelmények olyanok, amelyek megsértése
a közalkalmazottakon kívül állókra (tanulók, hallgatók, szülők,
szolgáltatást igénylők, látogatók) is veszélyt jelentenének.
A törvény meghatároz olyan rendelkezéseket is, amelyeknek a
közoktatási intézmények esetében elsősorban akkor van jelentősége, ha például az oktatási időszak alatt az intézményben valamilyen felújítási, karbantartási, építési munkát végeztetnek. Ezekben az időszakokban, az ilyen tevékenységeknél különösen
figyelemmel kell lenni a törvénynek az alábbi rendelkezéseire:
• Ha valamilyen munkálatokkal összefüggő be- vagy leesési veszély van, vagy a közalkalmazottat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat (tanulót) a leeső tárgyak veszélyeztetik,
elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.
• A munkafolyamatot, technológiát, munkaeszközt, anyagot úgy
kell megválasztani, hogy az sem a közalkalmazottak, sem a
munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.
Felelősségi szabályok más munkáltató (vállalkozók) munkavégzésével összefüggően
A közoktatási intézmények vezetőinek munkavédelmi szempontból speciális feladatot jelent, ha különböző munkáltató alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak.
A munkavégzést ilyenkor úgy kell összehangolni, hogy az az ott
dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra (tanulókra) veszélyt ne jelentsen.
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E követelmény megvalósításáért a felek által szerződésben
megjelölt munkáltató (vállalkozó), ilyen kikötés hiányában
a fővállalkozó, vagy ha ilyen nincs, akkor az a felelős,
akinek a területén a munkavégzés folyik, vagyis a közoktatási intézmény.
Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi megoldás nem lenne praktikus a
közoktatási intézmény számára, ezért célszerű minden esetben
rögzíteni a szerződésben az ezen követelmény érvényesítéséért felelős szervet (vállalkozót, munkáltatót).
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésnek
a törvényben meghatározott tárgyi és személyi feltételei
A törvény ugyan a munkáltatókra (intézményekre) bízza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
a kialakítását, de néhány kérdést illetően konkrét előírásokat is
ad, és rögzíti, hogy mi az, amit mindenki (közalkalmazott, köztisztviselő, munkavállaló) részére biztosítani kell.
Mindenki részére biztosítani kell
•
•
•
•
•
•
•

megfelelő minőségű ivóvizet,
öltözködési,
tisztálkodási,
egészségügyi,
étkezési,
pihenési és
melegedési lehetőséget.

Gondoskodni kell
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•
•
•
•
•

a rendről,
a tisztaságról,
a keletkező szennyező anyagok eltávolításáról,
a jelző és riasztó berendezésekről, továbbá
a munkavégzéshez szükséges megfelelő mozgástérről.

Az intézmény belső szabályzatában rögzíteni kell, hogy az intézmény
melyik munkahelyen, a foglalkoztatottak különböző csoportjában
ki hogyan tesz eleget ezeknek az általános követelményeknek.
A munkavégzés személyi feltételei között fontos szabály,
hogy a közalkalmazottnak rendelkeznie kell a feladathoz
szükséges élettani adottságokkal. Csak akkor lehetséges a
munkavédelmi követelményeknek megfelelő munkavégzés, ha az
elvégzendő munka a foglalkoztatott egészségét, testi épségét nem
veszélyezteti és arra a foglalkoztatott egészségileg is alkalmas.
Természetesen a gyakorlati szakmai képzésben is érvényesülnie
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kell az előbbi szabályoknak, és fokozottan figyelemmel kell lenni
arra, hogy a tanulók — az életkorukból adódóan — speciális
foglalkoztatotti csoportot jelentenek e szempontból.
Felkészítés a biztonságos munkavégzésre
A törvény előírja, hogy az iskolarendszerű oktatás, nevelés
keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni
a biztonságos életvitel és az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
A szakmai képzés keretében gondoskodni kell arról, hogy a
résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. E kötelezettség
végrehajtására a részletes szabályokat feltehetően a közoktatási
törvény alapján megalkotandó alaptantervek fogják tartalmazni.
Ezen általános rendelkezésen túlmenően a törvény előírja azt
is, hogy szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról,
hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a képzettségük
alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A konkrét szabályokat, ismeretanyagot a szakirányítást
végző miniszter a munkaügyi és a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.
A munkavédelemmel összefüggő szabályozási feladatokon, a feladat végrehajtásához szükséges intézményrendszer kialakításán
és működtetésén túl az államnak gondoskodnia kell a munkavédelmi szakemberképzésről is, mivel a munkavédelmi jogszabályok végrehajtásában a munkavédelmi szakembereknek alapv et ő s ze repük les z. A munkavédelmi szakképesítés
megszerzésének feltételeit külön jogszabály határozza meg a törvényben foglalt felhatalmazás alapján.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Ahány ház, annyi szokás
Kollégiumi házirend

dr. Pencz Lajos

A kollégiumoknak 2000. december 31-ig felül kell vizsgálniuk
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1. Bevezetés és célkitûzés
Minden nevelési-oktatási intézményben – így a kollégiumokban
is – van házirend. De vajon mi is a házirend? Kell-e egyáltalán házirend a kollégiumban? Milyen legyen a kollégiumi házirend? Hogyan történjék a házirend – egyes pontjainak – kidolgozása, és mi
kerüljön bele? Kik vegyenek részt a kollégiumi házirend elkészítésében?
Lehet-e egységes házirend minden kollégiumban, vagy attól lesz
igazi egy házirend, ha megmutatkozik, hogy „ahány ház, annyi
szokás”? Mi ne legyen a házirendben, és egyáltalán mitõl lesz jó
egy házirend? Milyen eljárásrend szerint történjék a házirend elfogadása?
E fontos problémák felvetése és átgondolása hasznos lesz a saját
házirendünk felülvizsgálatánál, ugyanakkor ha a fenti kérdésekre sikerül elfogadható válaszokat találni, lényegesen közelebb
kerülünk ahhoz, hogy milyen is egy jól funkcionáló házirend, és
hogyan lehet azt elkészíteni.
Ahány ház, annyi szokás, mondja e tömör szólás, mely jól kifejezi
a jelenben is a közoktatás világát. Ennek a világnak egyik fontos
és presztízsében egyre növekvõ helyet elfoglaló intézménye a kollégium.
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Kollégiumon a továbbiakban e tanulmány keretében szabatosan
az „1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról” szóló törvény (a továbbiakban
Ktv.) szabályozási körébe tartozó, közelebbrõl ugyanennek a törvénynek a 20. § (1) bekezdés g) pontjában, illetve részint
a 20. § (2) bekezdésében meghatározott nevelési-oktatási intézményt értünk. Az anyag ezekre az intézményekre vonatkozik,
nekik szól.

2

Házirendet minden kollégiumban kell készíteni:
· a szervezetileg – gazdaságilag – önálló, jogi személyiséget képviselõ, és
· az iskolával egybeszervezett, vagy bármely más szervezeti formációban – például többcélú intézmények intézményegységeként – mûködõ kollégiumokban egyaránt.
Új vagy jelentõsen újjászervezett kollégiumoknak természetszerûleg „tiszta lappal” új házirendet kell készíteni, ugyanakkor
a folyamatosan mûködõ kollégiumok többségének van önálló arculata, sajátos szervezeti kultúrája, hagyományrendszere – sokuknak mára már nagyobb távlatokat átfogó stratégiája, küldetése és jövõképe egyaránt – és mindezekbõl következõen van

Iskolavezetés 2000. szeptember

Belsõ szabályzatok

a kollégiumoknak házirendjük is. A probléma rendszerint nem
úgy merül fel, hogy minden elõzmény nélkül el kell készíteni
a kollégium házirendjét, hanem a meglévõ, illetve a korábbi házirend(ek) kiindulópontként szolgálnak az új, modernizált változat
megalkotásához, mely majd megfelel a jelenleg érvényben lévõ
jogszabályok elõírásainak és a kollégium szakmai, pedagógiai törekvéseinek.
Alapvetõen tehát arról van szó, hogy a kollégium házirendjét újra
kell gondolni, fel kell újítani, átalakítani, modernizálni.
Erre irányul a jogszabályalkotó szándéka is, amikor intézkedik
arról, hogy a kollégiumok 2000. december 31-ig vizsgálják
felül házirendjüket, különös tekintettel a Ktv. 40. §-ának (7) bekezdésében, 43. §-ában, 62. §-ának (1) bekezdésében, 66. §-ának
(3) bekezdésében, 81. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra.1
Tekintve, hogy a házirend kérdéskörében minden, a kollégiumot
használó társadalmi csoport, valamint a kollégium mûködésében, mûködtetésében közremûködõk, illetve képviseletük egyaránt érintett, ezért fontos tisztáznunk még elöljáróban, hogy
a tanulmány célja elsõsorban az igazgató – illetve a kollégium vezetõje – munkájának a segítése. Ennek megfelelõen elsõsorban
az igazgató szemszögébõl nézve és a közoktatási vezetésben (vezetõképzésben) szokásos terminológia használatával tárgyaljuk
a témát.
Korábban megjelent ugyanebben a könyvben „Mint otthon?” címmel egy publikáció a kollégiumi házirend tárgykörében. Minden
ilyen anyag az idõ múlásával szükségképpen korrekcióra szorul,
legalábbis a jogszabályi módosításokat követendõ. Itt azonban
alapvetõ és lényegi változások által érintett kérdésrõl, illetve területrõl van szó. Egyfelõl nemcsak a jogszabály változott, hanem annak szellemisége is. Másfelõl a megváltozott oktatás-politikai
környezetben megváltozott a kollégium funkciója, valamint
a szakma érdekérvényesítõ képessége is.
Lényegesen megváltoztak mindazok a tényezõk, melyek a házirenddel közvetlenül kapcsolatosak, és megváltoztak – jobban
mondva kialakultak, illetve felerõsödtek – azok a lehetõségek,
melyekkel a házirenden keresztül lehet hatást gyakorolni a kollégium stratégiai és operatív vezetésére, illetve a mûködés fejlesztésére.

1

Lásd a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletet módosító 8/2000. (V. 24.) OM rendelet 30. § (5) bekezdésének a) pontját.
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Mindezeknek megfelelõen elsõsorban nem a korábbi publikáció
átdolgozására került sor, hanem egy szemléletében és tartalmában új anyag kerül kézbe, melynek célja, hogy gondolatébresztõ
támpontokat adjon egy modern és a mindennapi gyakorlatban is
jól funkcionáló házirend koncepciójához.

2. A kollégiumi házirend szerepének felértékelõdése
Elõször vizsgáljuk meg a kollégiumi házirend szerepének alakulását.
A kollégiumi házirend szerepe, jelentõsége nagymértékben függ
· az adott szabályozási környezettõl,
· a kollégium mint olyan oktatáspolitikai státuszától,
· a kollégiumi nevelés presztízsétõl és az egyes intézmények
helyzetétõl,
· a szervezeti kultúrától,
· a helyi társadalomtól (általában a lokális belsõ és külsõ környezettõl).
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A kollégiumi házirendek mindezen tényezõk együttes hatásrendszerében vizsgálhatóak, ítélhetõek meg funkcionalitásukat illetõen. Amint jellemzõen tapinthatóak idõszakok, intézmények, melyekben a házirend szerepe, jelentõsége meglehetõsen csekélynek
minõsíthetõ – rendszerint nem annyira a diszfunkcionalitás, mint
inkább a funkcionálás hiánya mutatható ki –, addig jelenleg a házirend szerepe egyértelmûen felértékelõdik, megnövekszik a házirend jelentõsége és egyidejûleg a tétje is.
A kollégiumi házirend felértékelõdése egyfelõl következik magának a kollégiumnak mint intézménynek a felértékelõdésébõl,
másfelõl a kollégiumi nevelés presztízsének a közoktatási rendszeren belüli és általában a társadalmi megítélésében – bár ez
utóbbi lassú folyamat – tapasztalható javulásából. A kollégiumi
házirend felértékelõdése következik továbbá abból a széles szabályozási felhatalmazásból, önszabályozási és együttmûködési
kényszerbõl, melyet a jogszabály biztosít, illetve ír elõ a házirenddel kapcsolatosan.
A kollégium felértékelõdésének egyik oka a szakmai érdekképviselet eredményessége. A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kimunkálása, elfogadása és hatálybaléptetése emeli a
kollégium presztízsét, míg maga az alapprogram támogatást
nyújt az egyes kollégiumi házirendek megalkotásához is. A kollégium társadalmi hasznossága szempontjából is felértékelõdik,
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mivel a nevelési tevékenységek, a nevelési lehetõségek és színterek átrendezõdésével szerepe nõ.
Egyre több olyan feladat kerül elõtérbe az oktatásügyben, melyek
kezelésében a kollégium lehet a legeredményesebb a nevelési-oktatási folyamat összes résztvevõje közül.
Egyes funkciók is természetszerûleg átrendezõdnek, egyre több
az olyan terület, melyet a kollégium eredményesebben kezel részint a korábbi idõszakhoz, részint más formációkhoz és színterekhez képest.
Példa:
A második és általában további idegen nyelv ismeretének megszerzésében a kollégium szerepe egyre növekszik. Ugyanez elmondható a számítógéppel való bánni tudás esetében. A drog, alkohol, cigaretta nélküli
életmódra, általában az egészséges életvitelre nevelésben a kollégium
ma már tantervi és idõkeret okokból általánosságban hatékonyabb,
mint az iskola. Ugyanez vonatkozik a polgári értékekre, demokráciára,
türelemre való nevelés esetén, mert a kollégiumi életforma maga lényegesen alkalmasabb erre, mint az iskolai lehetõségek.

A fenti példának nem célja egyfajta kompetitív összevetése a kollégiumnak az iskolával, pusztán a szerepek folyamatos átrendezõdését, a súlyponteltolódásokat érzékeltetve demonstrálja a felértékelõdést. Ez minden további magyarázat nélkül nyilvánvalóvá
teszi a kollégiumi házirend fontosságának megnövekedését.
A kollégium felértékelõdésének további tényezõje, hogy egyrészt
növekedett a vonatkozó jogszabályi helyek száma, továbbá részletesebb a szabályozás is, másrészt mind a tartalmi, mind a formai elemek erõsítik a pozícióját.
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Példa:
Az elõbbiekre példa az ismereteket nyújtó oktatás és képességfejlesztés
funkciójának megjelenése törvényi szinten a kollégiumban, az utóbbira
az egységes „kollégium” elnevezés következetes használata jogszabályi
szinten.

Mindezekbõl következõen a házirend is felértékelõdik.
A házirend általános felértékelõdését eredményezi a jogszabály
biztosította demokratikusan kiterjesztett részvétel. A házirenddel kapcsolatosan egyetértési jogot gyakorol a kollégiumi
szék, továbbá a kollégiumi diákönkormányzat, ugyanakkor
nincs szükség fenntartói jóváhagyásra, hanem a nevelõtes-
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tületi döntés után a hatálybaléptetés megtörténik, rendelkezéseit alkalmazni kell. Ezzel egyfelõl megerõsödik a kollégium
használatában érdekelt csoportok és egyének érdekérvényesítési
lehetõsége, másfelõl csökken a hivatali – fenntartói – befolyás.
Példa:
Érdekes összevetni a belsõ szabályzatokat és egyéb dokumentumokat
abból a szempontból, hogy mennyire erõsen érvényesülnek a lokális
kompetenciák és jogviszályok, jogosítványok a centrummal szemben.
A házirend az egyetlen olyan jogforrás értékû dokumentum, amelyiknél
a központi irányítás direkt eszközökkel nem élhet, kizárólag a házirend
rendelkezéseinek és eljárásrendjének törvényességét vizsgálhatja.
Ez nagyon lényeges különbség például a szervezeti és mûködési szabályzattal vagy az intézményi költségvetéssel összevetve, ahol – jóllehet
az SZMSZ esetében korlátozottan – az elfogadási eljárásban érdemi szerepe van a fenntartónak.

A kollégiumi házirend általános társadalmi felértékelõdését is
elõsegíti az elfogadási eljárásban jogszabályi szinten felhatalmazottak körének és jogosítványainak bõvülése, hiszen ezáltal válik
a házirend olyan dokumentummá, mely nem tekinthetõ az intézmény – a kollégium – kizárólagos belsõ ügyének.
Példa:
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Ha itt összevetjük a közoktatás egyes intézménytípusait és a kollégiumot, az általános társadalmi felértékelõdés a kollégium esetében eltér
az összes többitõl. Míg az óvoda, iskola használói köre döntõen a helyi
társadalomhoz kötõdik, addig a kollégium egyfelõl sokkal inkább kapcsolódik a társadalom szélesebb részéhez, másfelõl kifejezetten kevéssé
kapcsolódik a helyi társadalomhoz. A kollégiumok esetében ugyanakkor a szülõi kör – jogszabály-alkotói szinten – szándékolt megjelenítése
lényegesen problémásabb, mint a többi intézménynél.

A házirend tétjét növeli a diákönkormányzatok szerepének jelentõs erõsödésével az a lehetõség, hogy a diákok érdemi részeseivé
válhatnak mindennapi életük jogi szabályozása megalkotásának.
Példa:
A kollégiumi tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A Ktv. ennek konkrét szabályozását a házirendbe
utalja.
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A tanulók közösségére vonatkozó szabályok is jelentõsen differenciálódtak: a Ktv. lehetõséget ad a tanulóközösségek teljes önszervezõdésére és önirányítására. A tanulók, illetve a tanulói közösségek
diákönkormányzatokat hozhatnak létre, egy kollégiumon belül többet is!
A diákönkormányzat tevékenysége egyfelõl a tanulókat
érintõ valamennyi kérdésre kiterjed, másfelõl a diákönkormányzat illetékes a kollégium mûködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat térítésmentesen használhatja a kollégium
tárgyi erõforrásait (helyiségek, berendezések).
A Ktv. a diákjog érvényesülésének egyik garanciális elemeként
elõírja, hogy a kollégiumban legalább évente diákközgyûlést
kell szervezni a diákjog érvényesülésének és a diákönkormányzat mûködésének áttekintése végett.
Megnöveli a házirend súlyát az is, hogy a jogi szabályozás nagymértékben orientálja a házirend-elfogadási procedúra szabályozásán keresztül a kollégium klientúráját a házirend megalkotásában való részvételre.
A jogszabály „egyetértési jog”-ot biztosít nevesítve a kollégiumi széknek és a kollégiumi diákönkormányzatoknak, rajtuk keresztül lényegében az egész kollégiumhasználói körnek. Az egyetértési jog rendkívül erõs jogosítvány, tekintve, hogy
annak gyakorlója akár megakadályozhatja a házirend elfogadását. Ez arra orientálja az intézményvezetõt, hogy már az elõkészítõ munkálatok során együttmûködjön az érintettekkel, biztosítva a diákok és a szülõk részvételét – képviselõiken keresztül –
a házirend kimunkálásában.
Erre egyfelõl azért van szükség, hogy eredendõen olyan tervezet
szülessen, mely esélyes arra, hogy konszenzussal lehessen elfogadni – hiszen egyetértõ nyilatkozatot kell kiadnia elfogadás elõtt
az érintett két szervezetnek –, másfelõl ez a munkaszervezés
a több szempont érvényesülésének és a kompetenciák optimális
kihasználásának is garanciája.
A kollégium házirendje így olyan mértékben tükrözi az érintettek
akaratát, hogy az elõsegíti a házirend minél teljesebb körû érvényesülését.
A házirend felülvizsgálatának, elkészítésének, az ezt kísérõ érdekegyeztetésnek következtében fokozatosan érdemi dokumentummá válik. Ennek megfelelõen az eddigieknél lényegesen nagyobb figyelmet kell rá fordítani.
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3. A házirend értelmezése és szabályozási köre
Ha elemezzük a magyar közoktatási rendszer kollégiumaira leginkább jellemzõ házirendi megoldásokat, a gyakorlatban meglévõ és részint funkcionáló házirendek – a házirend szûkebben vett
szakszerû értelmezése szerint – valójában nem házirendek.
A jelenleg hatályban lévõ kollégiumi házirendek sokasága jellemzõen tartalmaz esetenként jelentõs arányban értékeket, viselkedési követelményeket, erkölcsi szabályokat. Ezek a „házirendek” elsõsorban pedagógiai szerepet betöltõ eszközök, és
nem a kollégiumi élet kollektíven megalkotott belsõ szabályrendszerét reprezentáló jogforrások. Itt két – önmagában is
nagyon fontos – eltérõ funkcióról van szó, melyeket világosan
szét kell választani.
Az ilyen, hangsúlyosan pedagógiai célú, erkölcsi, esztétikai megfontolású magatartási szabályokat – melyeket az különböztet
meg a házirendbe valóktól, hogy megsértésük nem szankcionálható a jog eszközeivel, nem a tanulói jogviszonyból erednek, és
betartásukat jogi eszközökkel nem lehet kikényszeríteni – célszerû a házirendtõl különválasztva nem jogi, hanem pedagógiai dokumentumként megalkotni és kezelni tartamán túl már eljárásrendjében is.
Az ilyen „etikai kódex” jellegû dokumentum föltétlenül elõnyös
lehet, amennyiben részletesen kifejtõ, lehetõleg nagy kört felölelõ
nevelési normarendszerként egyfajta iránytû a kollégiumon belül a nevelés értékrendszerét, elvárásokat reprezentálva.
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Ettõl eltérõ a tömör, a jogszerûtõl eltérõ magatartás, érdekérvényesítés szankcionálását szolgáló házirend.
A házirend tehát jogi forrás, mely a kollégium mûködése során
pontosan ugyanazt a funkciót tölti be, mint a jogszabályok.
A kollégiumi házirendet a közoktatási törvény intézményesíti,
a jogszabályok elõírásainak megfelelõ házirend megléte a kollégium törvényes mûködésének egyik alapvetõ feltétele.
Az a jogszabályi együttes – döntõen a többször módosított Ktv. és
végrehajtási rendeletei –, mely a kollégiumok mûködését jogi oldalról alapvetõen meghatározza, egyes konkrét tárgykörökben az
alacsonyabb szintû szabályozást a kollégiumi házirendre utalja.
A házirend jogforrás természetébõl adódóan a házirendben foglalt szabályok megsértése esetén joghátrányok érvényesítésére,
szankcionálásra, illetve jogorvoslatra van lehetõség, és a jogban
szokásos módon az ügymenetben a másodfokú döntés ellenében
bírósághoz lehet fordulni.
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A házirend szervesen és eredendõen a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések közé tartozik, ugyanakkor a házirend betartása nemcsak a kollégista tanulókra nézve kötelezõ, hanem a kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok és a nevelõ
(oktató) munkát segítõ dolgozók részére is. Egyes rendelkezéseinek megtartása pedig érinti a szülõi jogokat és kötelezettségeket egyaránt.
A házirend tehát teret enged a kollégiumban élõk minden csoportjának és az egyéneknek is érdekeik és céljaik megjelenítésére. Valójában a házirend határozza meg, hogy a mindennapi életben hogyan érvényesülnek a diákjogok.
Többoldalú értelmezéséhez tekintsük a házirendet a vezetés – az
igazgató – szemszögébõl. A házirend ebbõl a nézõpontból döntõen
az operatív vezetés, illetve mûködés dokumentuma.1 Ez a tény
eleve hatással van bizonyos mûködési-mûködtetési formai, illetve
metodikai elemekre. Ilyen a házirend megalkotásának folyamata,
illetve annak során a különbözõ lépések az elfogadási eljáráson át
az alkalmazásig (a kollégiumhasználók részvétele, a nevelési folyamatba való beépülése, a felhasználók általi elsajátítása, az azonosulás, az alkalmazás gyakorlata), melyekrõl a késõbbiekben
lesz szó.
Összefoglalva: A kollégium házirendje az a jogforrás értékû, belsõ operatív dokumentum – szabályzat –, mely a jogszabályban
meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával,
a kollégiumi munkarenddel, a kollégiumi foglalkozások rendjével, a kollégium helyiségeinek és a kollégiumhoz tartozó területeknek a használatával kapcsolatos szabályokat állapítja meg.
A kollégiumi házirend szabályozási köre
Minden jogforrás – így a kollégiumi házirend – esetében is tisztázni kell, hogy mi a szabályozási köre.2
A kollégiumi házirend szabályozási köre a kollégiumi életre (a kollégiumba történõ belépéstõl a jogszerû távozásig),
valamint a kollégium területén kívüli kollégiumi rendezvényekre terjed ki.
Ebbõl következõen házirendi szabályozás nem alkalmazható a kollégiumon kívüli helyen való magatartásra. Nem határozhatja meg
1
2

A házirendbe konkrét céllal bevihetõk olyan elemek, melyek a stratégiai vezetést támogatják. Ez esetenként indokolt lehet, de nem ez a jellemzõ.
Mint például a Ktv. 1. §-a teszi ezt a vonatkozó törvényi szinten.

Iskolavezetés 2000. szeptember

G
1.4
9

Belsõ szabályzatok

például a házirend az otthoni, az iskolai (amennyiben nem egybeszervezett iskola-internátus egységrõl van szó, közös házirenddel), a tanítási szünidõ alatti vagy más intézményekben tanúsított magatartásra vonatkozó normákat.
Példa:
Ha egy kollégiumban egy rendezvényen részt vesznek másik kollégiumból meghívott diákok, akkor a vendég kollégistáknak természetesen illendõ a vendéglátó kollégium házirendjét megismerni és betartani (ellenkezõ
esetben legközelebb nem hívják meg), de a házirend megsértését egyfelõl
jogszerûen csak az a kollégium szankcionálhatja, amelyikben a jogviszonya fennáll, másfelõl csak ugyanennek a kollégiumnak a házirendje alapján, vagyis olyanért saját kollégiumában nem marasztalható el, amivel
kizárólag a másik kollégium házirendjét sértette meg.

4. A házirend struktúrája és tartalmi kérdései
4.1 Struktúra
A kollégium házirendje az intézményi mûködés és mûködtetés
operatív jogi dokumentuma, így strukturálisan két fõ követelmény fogalmazódik meg vele szemben:
· szerkezetében olyan praktikus szempontokat ajánlatos érvényesíteni, mely elõsegíti érvényesülését a kollégiumi élet egészét tekintve
· formailag eleget kell tegyen a dokumentum jogforrás jellegének
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Mindezeket módszertanilag jól meg tudja jeleníteni egy olyan
moduláris felépítés, melyben egyfelõl minden lényeges formai
elemtõl jól elkülönítve jelenhetnek meg a diákok számára
praktikusan irányadó részek, másfelõl a moduláris építkezés
lehetõvé teszi az egyes – viszonylag zárt – egységek cseréjét,
korszerûsítését, elhagyását, behelyettesítését anélkül, hogy
az egész anyagot alapjaiban kellene változtatni.
A modulrendszer további módszertani elõnye, hogy egy ilyen szélesen demokratizált eljárásrendben nem válik parttalanná a munka
(például egy felülvizsgálat során kerülhetõek azok a hosszadalmas
viták és egyeztetések, melyeknek vége közel azonos a kiindulással).
A legfontosabb elõnye a moduláris szerkezetnek az, hogy az érdemi szabályozó rész technikailag is kiemelhetõ és külön kezelhetõ,
mint a kollégista tanulók egyéni dokumentációjának része, és így
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valamilyen rendszeresen használatos dokumentumhoz (ellenõrzõ, kimenõkönyv, kollégiumi igazolvány) csatolható.
A felhasználó – tehát a kollégista diák – érdekében és természetesen az érvényesülést elõsegítendõ itt, a formai kérdéseknél kell
említést tenni arról, hogy lehetõség szerint az egész házirend, de
legalább az itt körülírott „törzse” nyelvezetében egyszerû, a diákok
számára érthetõ, stílusában a lehetõségekhez képest hozzájuk közelálló, rövid és tömör legyen. Kerülje a túlszabályozás minden formáját és mindennemû redundanciát. Itt célszerû utalni általában
a dokumentumon belüli egyensúly követelményére.
Példa:
· jogok és kötelezettségek egyensúlya
· jutalmazás és büntetés egyensúlya
· jogérvényesítések és szankciók egyensúlya

Ezt követõen tekintsünk át egy pragmatikus struktúrát útmutatóként a kollégiumi házirend kimunkálásához.
1. MODUL
I. Alapadatok
Az intézmény elnevezése (például önálló vagy tagintézmény),
székhelye, a kommunikációs lehetõségek (postai levélcíme, telefon/fax, e-mail).
2. MODUL
II. Általános rendelkezések
· A házirend szabályozási körének tömör kifejtése, benne az általános jellemzõk és az intézményi specialitások egybeszerkesztve.
· A magasabb jogszabályokhoz hasonlóan (például Ktv.) rögzíthetõk az alapelvek – alapvetõ viszonyítási pontok –, melyekben
az intézmény legfontosabb dokumentumainak szellemisége és
a vonatkozó konkrétumok egyaránt megjeleníthetõk. Ebbõl a
szempontból legfontosabb dokumentumok az alapító okirat,
az SZMSZ, a pedagógiai program, a vezetési program (igazgatói
pályázat), illetve a dokumentumértékû küldetésnyilatkozat.
3. MODUL
III. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos kollégiumi
szabályok és a vonatkozó módszerek – eljárások, technikák – kifejtése.
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IV. Az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
szabályok és a vonatkozó módszerek – eljárások, technikák – kifejtése.
V. A kollégiumi foglalkozások rendje, szilencium, a reguláris kollégiumi oktatás-nevelés foglalkozásai és az extracurriculáris foglalkozások rendje, az ezeken való részvétel és a távollét módja, a hiányzások igazolása.
VI. A kollégium helyiségeinek – lakószobák, társalgók, szakköri
helyiségek, klub, étterem/étkezõ, teakonyha – és a kollégiumhoz
tartozó területek – (dísz)kert, sportudvar, sportlétesítmények –
használatának szabályai.
VII. A kollégiumi diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak
gyakorlásával kapcsolatos szabályok. Meghatározandó, hogy a tanulók milyen közössége minõsül a kollégiumi diákság nagyobb közösségének a véleményezési jog szempontjából.
VIII. A helyi szabályrendszer kifejtése a kollégiumon belüli konfliktusok kezelésére, a házon belüli (jog)viták, érdekegyeztetések
módja, a diákproblémák, vélemények feltárásának és kezelésének szabályai, módszerei és technikái.
4. MODUL
IX. A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok
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· A házirend elfogadásának módja, eljárása
· A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése
· A VII.-ben definiált, „a diákság nagyobb közösségét” megilletõ
jogosítványok érvényesítésének módja és formái
· A nyilvánosságra hozatal rendje, a megismerhetõség folyamatos biztosítása
· A házirend rendszeres felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó eljárás szabályai
5. MODUL
X. Záró (esetleg átmeneti) rendelkezések
· Szükség – illetve külön megállapodás – esetén az átmeneti rendelkezések felsorolása
· Aláírások: Az egyetértési jog gyakorlásának képviselõi; a diákönkormányzat és a kollégiumi szék megbízott – felhatalmazott
– képviselõje, valamint a házirendet elfogadó nevelõtestület
képviselõje. Az intézmény körbélyegzõje és az igazgató aláírása
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4.2 Tartalmi kérdések
Új házirend készítésekor, avagy a jelenlegi, illetve a korábban
hatályos kollégiumi házirendek felülvizsgálatakor mindenekelõtt abból kell kiindulni, és elsõsorban azt kell vizsgálat tárgyává tenni, hogy a házirend eleget tesz-e a vonatkozó jogszabályi
környezet által meghatározott szabályozási kötelezettségnek.
A házirend elkészítése során tehát az a legfontosabb kérdés, hogy
melyek azok a területek – tartalmak –, amelyekkel kapcsolatban
a kollégium számára szabályozási kényszer áll fenn, illetve a szabályozás lehetõsége adott.
Mindezek a vonatkozó jogszabályokból következnek, azokból levezethetõek, illetve rendelkezéseinek szellemét és/vagy betûjét követve is
– alkotó módon – meghatározható, kialakítható a helyi specialitások
és a kimunkálásban részt vevõ kör ötleteinek felhasználásával, hiszen a magasabb jogi szabályozás valójában kereteket határoz meg,
melyek aktuális tartalommal tölthetõk ki. A vonatkozó jogszabályok rendszerének ismerete, illetve az abban való tájékozottság
a házirend tartalmi kimunkálásához tehát nélkülözhetetlen.
A mellékletben tematikusan, illetve a jogszabályi szinteknek megfelelõen csoportosítva, tájékoztató jegyzetekkel ellátva közöljük azokat
a jogforrásokat, melyeknek az áttekintése és felhasználása föltétlenül szükséges.
A házirend tartalmának meghatározásánál fontos kiindulópont,
hogy a házirendi szabályozás arra és csak arra az idõszakra
vonatkozik, melynek során a kollégiumot kötelezettség, felelõsség terheli. A házirendi szabályozás fontos terjedelmi korlátja, hogy nem tartalmazhat elõírást azon kérdéskörökben, melyek túlmutatnak a kollégium kötelezettségén és felelõsségén.
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Példa:
Jogellenesek és így természetszerûleg kerülendõk az alábbi típusú
deklarációk:
· a dohányzás házirendben való általános tiltása
· annak szabályozása, hogy a kollégista tanuló mikor, kivel, hová mehet szórakozni, kikapcsolódni a tanítási szünidõben (például disco,
jégpálya)

A dohányzással kapcsolatosan nemcsak lehet, hanem a vonatkozó jogszabályokból fakadóan (lásd melléklet) kötelezõ tiltó
rendelkezés meghozatala a házirendben az intézmény felelõsségi körén, illetve idején belül, ugyanakkor ez nem terjeszthetõ ki
az ezen kívüli idõszakra, tehát dohányzásért nem szankcionálIskolavezetés 2000. szeptember
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ható a diák, ha ezt abban az idõszakban tette, amikor nem vonatkozott rá a házirend elõírása, tehát nem is állt módjában azt megsérteni!
A példa második eleme több érdekes problémát is felvet. Itt az alkotmányban rögzített alapjogok kerülhetnek ellentmondásba a közösségi élet szervezésével, annak fõképpen pedagógiai és vezetési
aspektusaival.
Általában kimondható, hogy a tanítási szünidõ idõszakára
a házirend nem állapít meg elõírásokat, így az attól eltérõ
viselkedés nem is szankcionálható.
Másrészt azt eldönteni, hogy kivel, mikor, hová megy és mit csinál,
egyfelõl mindenkinek alkotmányos és elidegeníthetetlen joga – tehát általában nem lehet házirendileg szabályozni –, másfelõl abban az idõszakban, amikor a kollégium felelõssége, ellátási kötelezettsége fennáll, igenis szabályozhatók és szankcionálhatók ezek
a kérdések.
Tehát nem mehet a tanuló alanyi jogon discóba, amikor a házirend kötelezõ tanulást ír elõ. A közösségi élet szervezésével kapcsolatos szabályok fennállnak, és megértésük szankcionálható,
tehát ha szakkör vagy csoportfoglalkozás van, akkor az arra jogosultak és/vagy kötelezettek részt vesznek azon; nem lehet a tanulónak arra hivatkozni, hogy akkor és azzal van együtt, akivel
és amikor szeretne, mert ez neki alapjoga.
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A példa elemzése után általánosságban is megfogalmazható,
hogy a házirend tartalmi kimunkálásának legfontosabb feladata
azoknak a rendelkezéseknek a meghatározása, melyek megtartásával garantálható a közösségi élet – pedagógiai megközelítésben maga a nevelés (oktatás!) – zavartalan megszervezése és folytatása.
A házirend tartalmával kapcsolatos követelmény az is, hogy az
érintett interperszonális viszonyrendszerek minden lehetséges változatát (például kollégista-kollégista, egyén-csoport, tanár-diák) úgy szabályozza, hogy azok egyensúlyban legyenek.
A házirend konkrét tartalmi kérdéseinek kifejtését a struktúráról
írottakkal összhangban, az alábbiakban tárgyaljuk.1
A 3. MODUL (III., IV., V., VI., VII., VIII.) alkotja a házirend egyfajta
törzsanyagát, ezt kell egyfelõl az eljárásrendnek megfelelõen
1

Lásd: 5. fejezet.
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konkrét tartalommal kitölteni, másfelõl ez a szabályozásban
érintettekre vonatkozó operatív rész, amit technikailag, a nevelés
folyamatában is ébren kell tartani. Ezért érdemes ezt az érintetteknek is személyesen megkapni és az aktív használatát illetõen
– vezetõi szinten – intézkedni.
A tartalom részletezésére az alábbiakban kerül sor.
3. MODUL
III. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos kollégiumi
szabályok és a vonatkozó módszerek – eljárások, technikák – kifejtése
· A kollégiumból történõ eltávozások – beérkezés – a hazautazások rendje (napközbeni, hétvégi, tanítási szünet, ünnep, munkaszüneti nap, rendkívüli)
· A látogatók fogadásával kapcsolatos rend
· Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi jogok gyakorlásának rendje
és garanciái
· Kollégiumban a magánlakáshoz való jog szabályozása
· Tanárválasztás rendje és szabályai
IV. Az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
szabályok és a vonatkozó módszerek – eljárások, technikák – kifejtése
· A kollégium presztízsének, hagyományrendszerének megõrzéséhez, tiszteletéhez kötõdõ házirendi szabályozás
· A károkozással, a kár megtérítésével kapcsolatos szabályok
· A kollégiumi – speciálisan helyi – óvó, védõ elõírások
· A kollégiumi étkezési hozzájárulás, általában mindennemû térítési díj befizetésével és visszatérítésével kapcsolatos szabályok
· Betegség esetén szükséges teendõk szabályozása
· Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
· Tiltott tárgyak, viseletek köre
· Kötelezõ viseletek és korlátozások (munkavédelem, tûzvédelem, biztonság, közrend)
· Rendkívüli események jelentésének, jelzésének rendje
· Az egészségre káros anyagok és tevékenységek tiltása, illetve
szabályozása
· A tanulás rendjének szabályai
· Ünnepek, ünneplések normatív szabályai
· A kollégiumi rendezvények külön magatartási szabályai
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V. A kollégiumi foglalkozások rendje, szilencium, a reguláris kollégiumi oktatás-nevelés foglalkozásai és az extracurriculáris foglalkozások rendje, az ezeken való részvétel és a távollét módja, a hiányzások igazolása
· A választható (extracurriculáris) kollégiumi foglalkozásokkal
kapcsolatos szabályozás
· A kollégiumi nevelés ciklikusságával kapcsolatos szabályozás
(hetirend, napirend, további speciális és/vagy természetes ciklikussághoz kapcsolódó rend)
· Nevelés – tanítás – nélküli munkanappal kapcsolatos szabályozás
· A hétvégék, ünnepnapok, munkaszüneti napok alatt érvényes
rend a kollégiumban maradókra vonatkozóan
· A kötelezõ foglalkozások rendje és a távolmaradás igazolása
· A kollégium – intézményen belüli és kívüli – rendezvényeivel
kapcsolatos szabályozás
· A szilencium rendje, az éjszakai pihenõidõ védelmével kapcsolatos szabályok
VI. A kollégium helyiségeinek – lakószobák, társalgók, szakköri
helyiségek, klub, étterem/étkezõ, teakonyha – és a kollégiumhoz
tartozó területek – (dísz)kert, sportudvar, sportlétesítmények –
használatának szabályai
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· A kollégium létesítményeinek – például étterem, tornaterem,
kondicionálóterem – használati rendje
· A kollégium információs és kommunikációs rendszerének (posta, telefon, fax, e-mail, internet-hozzáférés) egyéni igénybevételére vonatkozó szabályok
· A felszerelésekért való felelõsség szabályai, a „rábízás” rendje
· Diákönkormányzatra irányadó külön szabályok a létesítményhasználattal kapcsolatosan
· A létesítményhasználattal kapcsolatos munkavédelmi, tûzvédelmi, baleset-megelõzési szabályok
VII. A kollégiumi diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak
gyakorlásával kapcsolatos szabályok. Meghatározandó, hogy a tanulók milyen közössége minõsül a kollégiumi diákság nagyobb közösségének a véleményezési jog szempontjából
· A diákközösségek – különös tekintettel a diákönkormányzatra –
jogainak gyakorlásához szükséges jogintézmények és eljárások
· Kollégiumi diákmédia ügyeinek házirendi szabályozása
· A diákkörök, diákközösségek, diákönkormányzat kollégiumi
támogatása
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· Diákok részvételével mûködõ társadalmi szervezet kollégiumon belüli mûködésének intézményes segítése
· Diáksport-egyesület, -kör intézményes támogatása
VIII. A helyi szabályrendszer kifejtése a kollégiumon belüli konfliktusok kezelésére, a házon belüli (jog)viták, érdekegyeztetések
módja, a diákproblémák, vélemények feltárásának és kezelésének szabályai, módszerei és technikái
· Az érdekegyeztetés (érdekképviselet, érdekvédelem) kollégiumi
rendszere
· A törvényes jogintézményeken túli jogorvoslat rendje és ennek
viszonya a jogszabályok biztosította törvényes eszközökhöz
· A tanulói kérdésfeltevés, egyéni és csoportos kérdezés lehetõsége és az érdemi válaszadás rendje
· A véleményezési jog helyi érvényesülésével kapcsolatos szabályozás
· A fegyelmi eljárásra vonatkozó, jogszabályon túli rendelkezések
· A kollégiumi döntéshozatalban történõ részvétel
· Tájékoztatás a tanulói jogokról és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás fórumai, rendszere
Példa:
Ezzel a példával inkább a szemléletmód, valamint érdekessége, tanulsága okán érdemes foglalkozni, mintsem az általa reprezentált probléma
frekvenciája ezt indokolná.
Elvileg a kollégiumi nevelõtanár – vagy a kollégium bármely polgára
(például diák, igazgató) – elkövetheti a Ptk. szerint szankcionált „magánlaksértést”, ha váratlanul benyit egy kollégiumi lakószobába, különösen ha ott nevelési célzattal akcióba lép (például elzárja az egyébként
a házirend szerint lakótérben tiltottan használt tûzveszélyes, izzó lapú
rezsót, netán magához vesz magántulajdonú pornográf tartalmú magazint, ami szintén tiltott a házirend szerint).
Ez is világosan indokolja, hogy miért kell például ezt a kérdéskört a házirendben szabályozni. Másfelõl ez is mutatja, hogy mennyire fontos az
érintett felek közötti konszenzus, hogy egyensúlyba kerülhessen a jogérvényesülés garanciája és a közösségszervezés, valamint a kollégiumi
nevelés zavartalan elvégzésének lehetõsége.

A tartalom meghatározásánál a házirend elfogadásában és elkészítésében részt vevõk köre eldöntheti, hogy mely kérdéskörök
szabályozását tekinti megoldottnak magasabb jogszabály által,
illetve mely kérdésekben tartja szükségesnek a helyi – intézmé-
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nyi – szabályozást. Kötelezõen kizárólag azokban a kérdéskörökben kell a házirendi szabályozásról gondoskodni, amelyeknél jogszabály elrendeli azt.
A tartalmi kérdések meghatározásánál ajánlott a mellékletben
szereplõ jogszabályok, illetve jogszabályi helyek alapos ismerete,
továbbá a megadott bibliográfia tanulmányozása.

5. Törvényességi kritériumok
A jogszabályok normaalkotási kényszert teremtenek azáltal, hogy
a Ktv. és a vonatkozó rendeletek konkrét tárgykörökben a szabályozást a házirendre utalják. Így a kollégiumi házirendnek szükségképpen eleget kell tennie a jogszabályok által felállított szabályozási kötelezettségnek.
A kollégium házirendje nem ütközhet jogszabályba, jogokat nem sérthet, illetve nem vonhat el jogokat.
A helyi magatartási szabályoknak – melyeket jogi erejû normatív
szabályozásként tartanak szükségesnek elõírni a házirend megalkotásában részt vevõk – a jogszabályokkal összhangban lévõnek, illetve azok végrehajtását célzónak kell lenniük.
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A kollégium házirendjében a diákjogok gyakorlására és a diákkötelezettségek teljesítésére kialakított szabályozás, illetve annak
módszerei nem lehetnek kizárólagosak. Ilyen módon nem tekinthetõ jogellenesnek egy-egy diákjog gyakorlása csupán
azért, mert az más módon történik, mint ahogy a házirend
elõírja. Az intézmény speciális voltára jellemzõ házirend szövege
megadja a fõ irányt, ezen túlmenõen a házirend szabályainak
betartása minden diák, tanár és egyéb dolgozó számára kötelezõ.
A házirend nem állapíthat meg elõírásokat – tekintettel arra,
hogy a szabályozási hatóköre erre nem terjed ki – a kollégiumot
látogató idegenekre, például az átmeneti szabad férõhelyek, vendégszobák szállóvendégeire.
A törvényességi kritériumok közé tartozik a házirend kialakítására vonatkozó eljárásrend betartása is, melynek lényege, hogy
a házirendet az igazgató készíti – készítteti – el, és a nevelõtestület hagyja jóvá. Az eljárásrendhez tartozik, hogy a házirenddel kapcsolatosan egyetértési jogot gyakorol a kollégiumi
szék (a szülõk képviseletében) és a diákönkormányzat (a teljes
diákság képviseletében).
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Az elkészült házirendet el kell látni záradékkal, melyet a kötött
eljárásrend szerinti résztvevõk (csoportok) képviselõi aláírnak.

6. Módszertani támogatás
A házirend elkészítésekor egyedi, saját jogi normát kell alkotni a
kollégium rendjérõl. A házirend a belsõ szabályzatok egyik reprezentánsa. Magasabb jogszabály szerint független az SZMSZ-tõl
és minden további belsõ szabályzattól, így önálló, belsõ koherenciával rendelkezõ, komplett jogforrás értékû dokumentumként
kell a házirendet elkészíteni.
Az elkészítés során a vezetõnek sokféle feladatra és követelményre kell összpontosítania, melyek közül kiemelten fontos
· a kidolgozás során, valamint az elfogadás eljárásrendjében
részt vevõkkel kialakított és fenntartott, tudatosan tervezett
kommunikáció, valamint
· a munkaszervezés és a kivitelezés professzionalitását támogató módszeregyüttes ugyancsak tudatos és tervszerû alkalmazása.

Önkontroll!
A házirend megalkotásának egyik lehetséges folyamata a következõ:
o A meglévõ házirendet (vagy új házirend esetén az igazgató
által elkészített javaslatot) egyénileg vagy csoportosan tanulmányozzák, majd véleményezik a diákok.
o A kisebb diákközösségek (háló, diákkör, szakkör, csoport)
egyeztetik véleményüket, kialakítják módosítási javaslataikat.
o A diákönkormányzat összesíti a diákság javaslatait, és elkészíti módosítási javaslatát.
o Ezen javaslatok figyelembevételével elkészül a házirend
elsõ változata.
o A nevelõtestület megismeri az elkészült anyagot, majd
megvitatja azt (mit tudnak elfogadni, mit nem).
o Akkor születhet jó házirend, ha mind a megfogalmazásban, mind a tartalmi kérdésekben konszenzus alakul ki
a diákok és a tanári kar között.
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Önkontroll! (folytatás)
o A szükséges viták és egyeztetések után készülhet el a házirend elfogadásra szánt változata. Ezt a szöveget kell egyeztetni a kollégiumi székkel. Szükség esetén az általuk kért
módosításokat is be kell építeni a szövegbe.
o Az igazgató megszerzi a kollégiumi szék és a diákönkormányzat egyetértését.
o A nevelõtestület elfogadja a házirendet.

A fent ismertetett „hivatali út” annál rövidebb lesz, minél élõbb,
közvetlenebb a kapcsolat a folyamatban érintett felek, a diákok,
a tanárok és a kollégiumi szék tagjai között.
Ez a folyamatterv már számol a diákönkormányzatnak a jogszabályi felhatalmazással jelentõsen megnövekedett szerepével – jogosítványaival –, de azzal a realitással is számol, hogy a kollégiumi szék intézményének még nem alakult ki országos méretben,
de kisebb (al)rendszerszinten sem a mûködési kultúrája, egyáltalán a közvetlen szülõi részvétel a kollégiumi nevelés során meglehetõsen esetleges.
Másfelõl ez a folyamatterv arra jó, hogy bevezessen egy munkakultúrát. Egy arra felhatalmazott csoport, amelyik még nyilvánvalóan
keresi a saját identitását – napjainkban alakuló szervezetekrõl van
szó, melyeknek szervezeti kultúrája, tevékenységstruktúrája még
kialakulás elõtt, illetve kialakulóban van –, eredményesen kezelje a
vele szemben megfogalmazott kihívást, vagy ha úgy tetszik, a neki
esélyként biztosított lehetõséget.
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Vannak intézmények – és igazgatók –, amelyeknek éppen elég nehézséget fog okozni az új jogszabályi környezet által meghatározott követelmények teljesítése, ezért a fenti algoritmust tekintsük
úgy, mint minimálfeltételt az eljárásrend jogszabályi elõírásainak
teljesítéséhez.
Vannak ugyanakkor nagyon fejlett, a demokratikus intézményi
mûködés valódi gyakorló terepeként funkcionáló kollégiumok,
ahol a házirend módosításánál inkább csak a formára kell ügyelni. Náluk a fenti eljárásrutin esetleg túlhaladott, így már esetenként mélyrehatóbb, professzionális módszeregyüttes alkalmazása lehetséges.
A kétféle adottsággal rendelkezõ kör és a köztük lévõ számtalan
átmenet kapcsán itt nem kívánunk minõségi értékelésbe bocsátkozni, mindössze ahhoz igyekszik ez a segédanyag hozzájárulni,
hogy mindenki a neki leginkább megfelelõ módszertant és eszközrendszert tudja választani.
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6.1 A szubszidiaritás elve
A kollégiumi házirend a gyakorlatban ugyanolyan értékû jogi dokumentum, mint bármely jogszabály. Professzionális kidolgozása
tehát feltételez egy mikroszintû jogharmonizációt. Egyfelõl harmonikusan kell illeszteni a házirendet a külsõ – magasabb – jogszabályok rendszerébe, másfelõl szükség van egyfajta harmonizációra a belsõ szabályzatok rendszerével, sõt ezen túlmenõen az
eredendõen nem jogi, hanem szakmai – például pedagógiai, vezetési – és más dokumentumokkal egyaránt. Ehhez a kidolgozóknak
ismerni kell a külsõ és fõleg a belsõ szabályozás rendszerét.
Nem elegendõ azonban ismerni a belsõ szabályrendszert, hanem
tisztában kell lenni annak belsõ összefüggéseivel is egyfelõl
azért, hogy azokból meríteni, felhasználni lehessen, másfelõl
azért, hogy jól lehessen illeszteni az új jogforrást egy meglévõ
rendszerhez.
A házirend kimunkálása felfogható úgy, mint egy olyan folyamat,
amely elemi döntésekbõl álló rendszer. Mindegy, hogy a tervezésrõl, szervezésrõl, érdekegyeztetésrõl, javaslatok megfogalmazásáról van-e szó, a dimenziótlan központi elem a döntés!
A szubszidiaritás elve – melyet itt módszertani segédfogalomként
használunk – a döntésrõl szól.
Minden döntés során annak környezetében megjelenik a döntéshozó kompetenciája, a döntés következményei, az arra vonatkozó
felismerés, a döntési felelõsség vállalásának kötelezettsége/képessége, illetve fontos tényezõje a döntésnek az információs bázis,
melyre a döntés elõkészítése során tesz szert a döntéshozó.
A szubszidiaritás elve szerint minden döntést azon a szinten kell meghozni, ahol a kompetens döntéshozó számára
biztosított az optimális informáltság szintje és a döntés
következményeinek optimális kezelése.
Más megfogalmazásban a döntés környezeti tényezõi harmóniájának biztosítása a feladat, ami ugyancsak egyfajta harmonizációs
probléma. Ennek az elvnek a következetes alkalmazása elõsegíti a
tartalmi és fõképpen az összefüggésekre vonatkozó harmonizációt; a házirend kidolgozása során a magasabb jogi szabályozást és
a feladat megoldásában részt vevõ csoportok által képviselt érdekeket ütköztetõ, összeegyeztetõ munkát.
Az elv módszertani segédletként való alkalmazását nyilván annak a vezetõnek kell végezni, aki a teljes munkálatok koordinálását végzi.
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Az elv megismerésének, illetve a felhasználás során szerzett gyakorlatnak jó esetben akár óriási hozadéka lehet: a demokrácia
fogalmának mélyebb megértését és gyakorlását segíti elõ azáltal,
hogy az elv következetes alkalmazása során csiszolódnak a valóságos kompetenciák, megtörténnek a szereptisztázások, kialakul annak normális menete, hogy mindenki a jogosultsági körében a kompetenciájához tartozó kérdésben tesz megalapozott
elõterjesztést vagy opponál egy másikat. Nyilván így a konszenzusteremtés is hatékonyabb, bár kétségtelenül idõigényesebb,
de ez bõségesen megtérül egy jó mûködést megalapozó dokumentum megvalósításában.
A szubszidiaritás elvének alkalmazása során a tudatosan demokratikus eljárásrend szerinti feladatmegoldás nagyon sokat
segít abban, hogy a kollégium érdemi terepévé válhasson a társakkal való együttmûködésnek. A házirend elkészítése és/vagy
felülvizsgálata jó alkalom a tanév elején a demokratikus mûködés beindítására.
A továbbiakban azok számára adunk módszertani anyagot, akik
úgy döntöttek, hogy a házirendet kezdettõl fogva közösen készítik el
·
·
·
·

az igazgató,
a diákok (diákönkormányzat) és
a szülõk (esetleg kollégiumi szék), valamint
a nevelõtestület képviselõi.

Ehhez a munkálathoz a továbbiakban áttekinthetünk néhány itt
alkalmazható csoportos alkotótechnikát.
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6.2 A brainstorming
A házirend elkészítésének módszertani támogatására jó lehetõség a közös munka során a „brainstorming” módszere, melynek
körülbelüli fordítása: ötletroham, az ötletek elképzelésének folyamatos, akadályok nélküli keletkezését és áramlásait takaró
csoportos alkotótechnika. (Szokásos még magyarul az „ötletbörze” elnevezés is.)
Ez a technika tehát jó lehetõséget teremt a résztvevõk fantáziájának felszabadítására. Nagy elõnye, hogy rövid idõ alatt óriási
mennyiségû információ keletkezik, melyek gyorsan és egyszerûen feldolgozhatók.
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Merev szabályai nincsenek, de ügyelnünk kell a következõkre:
· Minden ötlet egyenrangú. Még akkor is, ha az fantasztikusnak
tûnõ, bohókás vagy elsõ hallásra teljes képtelenség.
· Az ötleteket nem szabad kritizálni.
· Az ötlet következményeit elsõ közelítésben nem szabad vizsgálni.
A feldolgozáskor kiválogatjuk az elhangzott ötletekbõl a használhatókat, a használhatatlanokat pedig félretesszük. Az ülés hatékonysága akkor megfelelõ, ha az összes elhangzott javaslat közül
12–15% használható. Fontos, hogy a vitának legyen egy vezetõje, aki az ötleteket összegzi s végül csoportosítja azokat. Jelen
esetben célszerû, hogy a vita vezetõje az igazgató legyen, akinek
jogszabály szerint felelõsségi körébe tartozik a kollégiumi házirend elkészítése.

6.3 Nominális Csoport Módszer (NCM)
A módszer lényege, hogy egy megfelelõen szervezett csoport
összeül, s együttesen dönt olyan problémák megoldásában,
ahol kollektív bölcsességre van szükség. A nominális (névleges) jelzõ arra utal, hogy bár a módszer elsõdlegesen csoportos
alkotótechnika, ám lehetõség van az egyéni vélemények megismerésére, megjelenítésére is.
A probléma kijelölése után az egyes kiscsoportok csendben, egymástól teljesen függetlenül dolgoznak. Elgondolásaikat, javaslataikat nagyméretû fali ívekre (flipchart, helyette jó a csomagolópapír celluxszal a falra vagy táblára ragasztva) jegyzik fel.
A kiscsoportok ezután összeülnek és az egyes problémák megoldási változatairól (nyíltan vagy titkosan) szavaznak, hogy egyértelmû rangsor szülessen. A rangsort véleményezik és értelmezik.
A témák feldolgozása során írásvetítõ transzparanseket, munkalapokat használhatunk.
Az egyes homogén csoportokat értelem szerint azok alkotják,
akik a kidolgozásra kaptak felkérést, azaz a kollégiumi házirend
elfogadásának eljárásrendje szerint az egyetértési, illetve jóváhagyási jog gyakorlói, nevezetesen a szülõk képviselõi (kollégiumszék), továbbá a diákok képviselõi (diákönkormányzat), illetve a
jóváhagyást végzõ nevelõtanárok képviselõi (nevelõtestület).
A módszer a munkálatok során kombinálható heterogén összetételû csoportok szervezésével (például diák-szülõ-tanár).
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6.4 A Delphi-módszer
Az együttmûködõ tervezéshez az igazgatók számára igen hasznos
a Delphi-módszer, amelynek révén konszenzus érhetõ el a fejlesztési célokhoz.
A módszer a csoportos alkotótechnikák speciális változata. Nem
csupán egyszerû megkérdezésrõl van szó, hanem kötött szabályok szerint lebonyolított, többfordulós véleménynyilvánításról.
A „Delphi” szó Delphoi görög város nevére utal, ahol az ókorban
híres jósda mûködött. A módszer hatékonyan alkalmazható a jövõre vonatkozó elképzelések kidolgozásához is. A már ismertetett
ötletbörze és a nominális csoport módszer (NCM) elemeit is magába foglalja. Ennek a változatnak négy szakasza van, melyet
vagy egynapos munkaértekezlet, vagy rövidebb értekezletek keretében lehet megvalósítani. Célja: kialakítani a házirend fejlesztésével kapcsolatos célokat, majd megalkotni a házirendet.
Az elsõ szakasz vezetési feladatai
Az elsõ szakaszban az igazgató feladata elõsegíteni, hogy minél
több ötlet, elképzelés kerüljön napvilágra a kollégiumi házirend
legfontosabb területeire vonatkozólag.

A csoport kívánalma:
az ideális házirend

Továbbgondolkodás:
a mi házirendünk

G
1.4
24

Kiválasztás:
a legígéretesebb
célkategóriák

Eredmény:
a házirendfejlesztésre
javasolt területek
1. szakasz: „Az igazgató és az egyetértési jogot gyakorló csoportok párbeszéde” célja, hogy egy konszenzuskialakító folyamaton keresztül kiválassza a házirend fejlesztésének területeit.
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A csoportkívánalmak feltérképezése
Kérjük meg a csoportot, hogy fogalmazza meg elképzeléseit egy
optimális házirendrõl. A cél az, hogy a csoportoknak nagyjából
egységes és tudatos képe alakuljon ki az ideális házirendrõl. Az
ötleteket írjuk fel úgy, hogy még a megfogalmazásokon se változtassunk.
Ötletbörze kiscsoportokban (bemelegítés)
Mindenekelõtt ismertessük meg a résztvevõkkel az ötletbörze
módszerét. (3–5 fõs csoportokban sorolják fel például egy doboz
kockacukor felhasználási lehetõségeit. A rendelkezésre álló idõ:
1 perc)
Szabályok: egyvalaki jegyez, bátorítsuk a különös ötleteket, nincs
vita, nincs cenzúrázás.
Kérjük meg a csoportokat, hogy számolják meg a válaszaikat. Olvastassuk fel azzal a csoporttal, amely a legtöbb lehetõséget tárta
fel. Dicsérjük meg õket.
Ismételjünk meg még egy-két ötletbörze-gyakorlatot, ezek mozgásba hozzák az agyat, és ösztönzik a csoport produktivitását. A
bemelegítõ tevékenységek játékossága felvillanyozza a csoportokat az ezt követõ komoly feladatokra.
Ötletbörze kiscsoportokban
Kérjük meg az egyes csoportokat, hogy az alábbi három feladatot
végezzék el.
· Az ötletek számbavétele
Kérjük meg a csoportokat, hogy annyi fejlesztési ötletet „dobjanak fel” a házirendre vonatkozólag egy perc alatt, amennyit csak
tudnak. A legtöbbet kitalálók olvassák fel ötleteiket a többieknek. Dicsérjük meg õket.
· Az ötletek csoportosítása
A csoportok kapcsolják össze a hasonló vagy összeegyeztethetõ
ötleteket. A feladat akkor fejezõdik be, ha számos ötletcsoport kialakul.
· Az ötletcsoportok elnevezése
Kérjük meg a csoportot, hogy adjon nevet minden egyes ötletcsoportnak (például tanulói jogok, tanulói kötelezettségek).
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Az ötletek kicserélése és konszenzus kialakítása
Plenáris ülésen kérjük meg az egyes csoportokat, hogy ismertessék a többiekkel, milyen ötletcsoportokat hoztak létre. Ismételjük meg a lejegyzés, csoportosítás, elnevezés módszerét. A vezetõ
ugyanúgy dolgozza fel az ötleteket, mint ahogy a kiscsoportokban történt. Kérjük meg a testületet, hogy válasszon ki 1–4 fontos fejlesztési területet. (Nevezzük ezeket célkategóriáknak.) Vitassuk meg, cseréljünk véleményt, végül válasszuk ki azokat
a területeket, amelyek a célképzés paramétereinek középpontjában fognak állni a következõ három szakaszban.
A második szakasz vezetési feladatai
Célja: Mindenki gondolkodjon el a kiválasztott célkategóriákhoz
kapcsolódó meglévõ viszonyokon, tegyen ajánlásokat konkrét célokra.
A csoporttagok fejtsék ki véleményüket az elõzõekben kiválasztott célkategóriákról, határozzanak meg egy-egy konkrét célt a
célkategóriákra. Így minden egyes résztvevõtõl konkrét célmeghatározásokat kaphatunk.

Problémafelvetés
minden egyes
célkategóriára
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Célmeghatározás
minden egyes
célkategóriára
Eredmény:
célmeghatározások
a résztvevõk minden
egyes tagjáról
2. szakasz: „Egyéni továbbgondolás: Delphi” célja, hogy az egyének gondolkodjanak el a meglévõ viszonyokon, melyek a kiválasztott kategóriákhoz kapcsolódnak, és ajánljanak konkrét célokat.

Az igazgató feladata olyan elõkészítés, például munkalapok készítése a résztvevõk számára, melyek bátorítják õket arra, hogy
a jelenlegi helyzettel kapcsolatban tudatosítsák problémáikat,
majd javaslatokat tegyenek célparaméterekre.
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A harmadik szakasz vezetési feladatai
A harmadik szakasz – csoportelmélkedés – célja, hogy szintetizálja az egyéni javaslatokat a csoport célajánlásba. A folyamat
három részbõl áll:
· egyéni célajánlások rendszerezése
· céltémák analizálása
· a témák szintetizálása kísérleti célajánlásokká
Így minden egyes célkategóriára csoportajánlások születnek.

Egyéni célajánlások
összedolgozása

Elképzelések
analizálása

Elképzelések
szintetizálása
céleljárásokká

Eredmény:
csoport célajánlások
minden egyes
célkategóriára
3. szakasz: „Csoportos továbbgondolkodás; párbeszéd” célja, hogy szintetizálja az egyéni javaslatokat egy csoport által kialakított célajánlássá.

Ebben a szakaszban az igazgató olyan munkalapot készíttet,
melyben minden egyes csoportot megkér arra, hogy vitassák meg
ajánlásaikat és fejlesszenek ki egy célajánlást.
A munkalapon legyen hely:
·
·
·
·

a fõ elképzelések felsorolására
az elképzelések csoportosítására
az elképzelések minõsítésére, elnevezésére
célajánlásra
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A negyedik szakasz vezetési feladatai
A negyedik szakasz hasonló a harmadikhoz, csak „magasabb”
szinten. A negyedik szakasz célja, hogy szintetizálja a csoportajánlásokat egy átfogó fejlesztési céllá.
Csoportok
célajánlásainak
összedolgozása

Elképzelések
analizálása

Elképzelések
szintetizálása
céleljárásokká

Eredmény:
átfogó ajánlások
célokra
4. szakasz célja: szintetizálja a csoportok ajánlásait egy átfogó céllá
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A vezetõ feladatai közé tartozik, hogy a csoportokat megkérje
egy-egy képviselõ kijelölésére az erre a célra létrehozott bizottságba, majd vitafórum szervezése, ahol a képviselõk megvitathatják
csoportjuk célajánlásait és kialakíthatnak egy célajánlást.
A folyamat magába foglalja:
·
·
·
·

az elképzelések felsorolását
az elképzelések csoportosítását
az elképzelések minõsítését, elnevezését
a célajánlás elkészítését

A negyedik szakaszt követõen elengedhetetlen, hogy minden
egyes csoportnak legyen meg a lehetõsége az új ajánlásokra reagálni és módosításokat kérni. A folyamat addig tart, míg minden
csoport egyet nem ért a végsõ célajánlással.
Amint láthattuk, a célképzés egyike a legösszetettebb folyamatoknak. Eredményességéhez nélkülözhetetlen a résztvevõk aktivitásának kiváltása, és konszenzus teremtése az
alapvetõ (vitatott) kérdésekben.
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A probléma eredményes megoldása igényli a hagyományos formákon túl (munkaközösségi, tantestületi értekezlet stb.) olyan új –
talán ma még a kollégiumban szokatlan, idegennek tûnõ – módszerek, technikák alkalmazását, amelyek nélkül hatékony, eredményes szervezet, illetve vezetõ nem képzelhetõ el. Ehhez kívántunk segítséget nyújtani a fent bemutatott adaptált módszerrel.

6.5 SWOT-analízis
A kollégiumi házirend felülvizsgálatakor a házirend áttekintésére és
minõsítésére az úgynevezett SWOT-elemzést nagyon jól lehet használni. A SWOT az angol „Strengths” (erõsségek), „Weaknesses”
(gyengeségek), „Opportunities” (lehetõségek), „Threats” (fenyegetések) angol szavak kezdõbetûibõl összeállított szó. Az adott objektum erõsségének és gyengeségének elemzése magára az objektumra vonatkozik, míg a lehetõség és fenyegetés a külsõ környezet
természetét írja le. A siker abban áll, hogyan tudjuk összeegyeztetni a sokszínû képet.
A SWOT-analízis elkészítésének elsõ lépéseként ajánlatos egyénileg kitöltetni az 1. táblázatot a résztvevõkkel, majd összegyûjteni a véleményeket. Ezt követheti a csoportos megbeszélés, mely
lehetõséget ad a véleménycserére, érvelésre és a közös állásfoglalás kialakítására is. A beérkezõ információk összehangolásából
alakítható ki az a világosan megfogalmazott vezetõi összegzés,
amely a késõbbi sikeres munka alapja.
Erõsségek

Gyengeségek

G
1.4
Lehetõségek

Fenyegetések

Melyek az elemzésbõl kirajzolódó kulcsfontosságú kérdések?

1. táblázat: Munkalap egyéni feldolgozásra
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A SWOT-analízis kapcsán nem szabad elfeledkeznünk a következõkrõl:
·
·
·
·

nem biztos, hogy a vélemények tárgyilagosak
gyakori a kicsinyeskedés
a vélemények sokszínûsége miatt azokat nehéz összefoglalni
az állítások nincsenek súlyozva, így a legfontosabb és kevésbé
lényeges kijelentések is azonos hangsúllyal szerepelnek

A SWOT-analízis elõnyei:
· a tárgy teljes egészére alkalmazhatjuk
· gyors és könnyû végrehajtani
· nem szükséges semmiféle különös képzettség vagy felszerelés
ahhoz, hogy végrehajtsuk és elemezzük
Elemzés
területei

Tantestület
véleménye

Szülõk
véleménye

Diákok
véleménye

Erõsségek
Gyengeségek
(fejlesztésre váró
területek)
Lehetõségek
Fenyegetések
(veszélyek)

2. táblázat: A kollégiumi házirend felülvizsgálata SWOT-analízis segítségével.
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A SWOT-analízis módszerének gyakorlati alkalmazásakor elõször a munkálatokban részt vevõ egyénekkel érdemes kitöltetni
az egyéni feldolgozási részt, munkalapot.
Ezután az egyes homogén csoportok NCM alapján egyetértésre
jutnak abban, hogy mely megállapítások kezelhetõk a csoport
egészének álláspontjaként – ez a konszenzusteremtés kényszerét
jelenti, mely egyfelõl fejleszti az ide vonatkozó képességeket,
másfelõl elõzetes „tréning” az egyeztetési jog, illetve a tantestület
jogosítványának a gyakorlásához.
A munkálatokat vezetõ igazgató számára rendelkezésre állnak az
egyéni nézõpontú kitöltött SWOT-munkalapok. A csoportonként
szintetizált anyag és a kirajzolódó kulcsfontosságú kérdések az
integrált 2. táblázatban összefoglalhatóak, összevethetõek az
egyéni lapokkal kontrollként.
A különbözõ érdekeket megjelenítõ csoportok és a munkában részt
vevõ személyek egyaránt elkészíthetik elemzéseiket, melyeket összevetve kirajzolódnak azok a tendenciák, melyek hangsúlyosak, és ezek
mentén meg lehet határozni a fejlesztés irányát, majd tartalmát.
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7. A házirend harmonikus illesztése a kollégiumi
nevelésbe
Ennek a kérdésnek a tisztázásához elemezni kell – legalább röviden – a házirendet és annak szerepét általános – társadalmi – és
pedagógiai nézõpontból.
A mindennapi életben, a munkahelyeken, az iskolában, a kollégiumban, tágabb értelemben a társadalomban az emberek együttélését és együttmûködését számtalan írott és íratlan, formális és
kimondatlan szabály irányítja.
A legalapvetõbb kérdéseket az ország alkotmánya rögzíti. Az olyan
– viszonylagos önállósággal bíró – társadalmi alrendszerek átfogó
szabályozására, mint a nevelési-oktatási rendszer, a törvények és
rendeletek szolgálnak. A speciális lakóhelyi, regionális szabályozást pedig önkormányzati rendeletekkel oldják meg. Az intézményeknek (például a kollégium) pedig sajátságos belsõ szabályozási
rendszerük, belsõ szabályzataik vannak. Ilyen a házirend is.
Ugyanakkor például a családon belül – ami sok tekintetben nagyon hasonlít a kollégiumra – a legritkább esetben foglalják írásos dokumentumokba az együttélés szabályait, noha azok léteznek, és sok esetben szigorúbban érvényesülnek, mint az egyes
formalizált jogszabályok betartása egy-egy adott társadalmi szituációban.
A kollégium egyfelõl egy kisméretû társadalmi formáció, másfelõl
intézmény. Ilyen módon tagjai együttélésének szabályozása mindenképpen indokolt. Talán ennél is lényegesebb az a tény, hogy
a kollégistává váló diákok egymástól jelentõsen eltérõ szocioökonómiai státusszal rendelkeznek, és ezeknek a különbözõ családi
hátterû, anyagi helyzetû, életmódú és kultúrájú fiataloknak a számára szükséges egy normarendszer, mely egyfelõl irányt mutat,
másfelõl érdekeket véd, illetve fejez ki.
A kollégium az intézményes nevelés (-oktatás) egyik színtere,
ahol – hasonlóan az iskolákhoz – fontos egy olyan specifikus normarendszer (szabályozás), ami
· a tartós és eredményes együttélés egyik garanciális eleme, és
· a kollégiumban élõk együttmûködésének kereteit oldja meg.
Ennek írásos dokumentumba foglalt formája a házirend.
A kollégiumi házirendnél nem szabad figyelmen kívül hagyni azt
a tényt sem, hogy – szociológiai megközelítésben – kollégistának
lenni: életforma. Kollégistává mindenki életformaváltással válik, és
ez önmagában is törés az életvezetésben, nem is szólva arról, hogy
mindez az egyén lélektanilag kiemelten nehéz korszakára esik.
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Mit kell biztosítani a házirendnek ahhoz, hogy a kollégiumi
nevelést elõsegítse?
A kollégiumi házirend egyik vezérelvének a tanuláshoz, tágabban
a mûvelõdéshez való jog biztosítását tekinthetjük.
A házirendben biztosítani kell a diák számára
· az elmélyült tanulást segítõ légkört
· a szakszerû segítséget a tanuláshoz
· a zavartalan pihenést biztosító környezeti feltételeket
A kollégium nemcsak életforma, hanem a nevelés (-oktatás) speciális színtere is, ahol a pedagógiai tevékenység tervezett és irányított, és az iskolai tantervek analógiájára minden kollégium, illetve
annak kisebb egységei rendelkeznek reguláris nevelési programmal, illetve az egyes kollégiumok további nevelési szolgáltatásokkal is (szakkörök, önképzõkörök, sportkörök).
A programokban való részvétel a kollégisták nevelésének
szerves része, azaz kötelezettség. Ugyanakkor a házirend
biztosítja, hogy a választható módon felajánlott szolgáltatásokat is igénybe vehessék a tanulók.
Gyakran említik a szakmában, hogy a kollégium a családot, illetõleg a szülõt pótolja, ám ez a tétel így nem állja meg a helyét, viszont a betölthetetlen funkció iránti igénybõl származó ellentmondás valóban létezõ.
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Egyfelõl vannak olyan, elsõsorban biológiai és pszichológiai eredetû tényezõk, melyek a családpótlást elvileg lehetetlenné teszik,
másfelõl ami az egyik szociokulturális környezetben „családias”,
az egy másik esetben nem feltétlenül az. Mindezek mellett azért
léteznek olyan elemek, amelyek az eredményes családi-nevelési
környezetbõl átemelhetõk a kollégiumi nevelés folyamatába. Egy
jó házirend ezt a lehetõséget is kihasználja, ezzel illeszkedik optimálisan a nevelésbe.
Jó házirendet csak kompromisszumok árán lehet készíteni, így
mind a készítés folyamatában, mind a házirend alkalmazásánál
gyakorlati értelmezést kap a másság megismerésének szükségessége és annak elfogadása, a tolerancia.
A kompromisszum megkötésének két lényeges dimenziója van:
· az elvek kiválasztása és a hierarchizálása
· a házirend készítõi, elfogadói és az egyetértést gyakorlók közötti kommunikáció
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A kollégiumi házirendet az igazgató elõterjesztésében a nevelõtestület fogadja el, a kollégiumi szék és a kollégium diákönkormányzatának egyetértésével. Ugyanakkor jó házirendet csak úgy lehet készíteni, ha az abban érintettek kifejezhetik
és védhetik érdekeiket. A szélesebb – demokratikus – bázison
megszületõ házirend várhatóan életképesebb lesz, így jobban
illeszthetõ a mindennapi mûködésbe.
A korszerû rendszertechnika tapasztalatát, illetve törvényszerûségét leegyszerûsítve úgy lehet megfogalmazni, hogy a rendszer
mûködése várhatóan akkor lesz hatékonyabb, ha azt definiálják, amit ki kívánnak zárni, tekintve, hogy ekkor – lévén minden más megengedett – nagyobb a mozgástér.
Pedagógiai szempontból a pozitív kifejtés fontosságát kell hangsúlyozni.
Eme ellentmondó feltételrendszer bázisán igazán jó anyagot (házirendet) csak úgy lehet készíteni, ha az egyensúlyt megtaláljuk.
Minden kollégiumra, illetve általában a kollégiumokra egységes
házirend elvileg nem lehetséges. Ezért kockázatos központilag
ajánlott mintákat kiadni. Ugyanakkor sok kollégium feltételrendszere és mûködése jelentõs hasonlóságokat mutat, így elvileg
megfogalmazhatók olyan ajánlások, melyek segítségével egy-egy
kollégium könnyebben ki tudja alakítani saját speciális normarendszerét, azaz házirendjét, mely jól illeszkedik saját nevelési
rendszerébe.
A házirend – mint minden operatív dokumentum – akkor
jó, ha átfogó és tömör.
Ezért nem célszerû a legapróbb részletkérdéseket itt szabályozni.
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Példa:
Az olyan pontok, miszerint „TILOS a kollégium nagy billenõablakait kinyitni, és az ablakokon szemetet kidobni” csak arra jók, hogy felhívjuk
vele a figyelmet arra, hogy a szemetet a legkényelmesebb az ablakon kidobni.
Ilyen jellegû fölösleges tiltások nem valók a házirendbe.

Fontos az, hogy a házirend írásban legyen rögzítve, és az
érintettek körében ismert és elfogadott legyen, sõt a demokratikus mûködés követelményének akkor felel meg,
ha ezen túlmenõen a kollégisták oktatásában-nevelésében
részt vevõk, maga az iskola, illetve tanárai, továbbá a szülõk számára is publikus.
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Ez úgy is megoldható, hogy a kollégiumba jelentkezõk kiértesítésekor elõre megkapják a házirend írásos példányát is. Ez segít
a diákoknak, de a szülõknek is abban, hogy felmérjék, vajon
ilyen kollégiumot képzeltek-e el. Mérlegelendõ, hogy az érintettek
dokumentálják-e a megismerés, illetve a tudomásulvétel tényét.
Arra a kérdésre, hogy mitõl jó egy házirend, sok mindent lehet
mondani kezdve attól, hogy segítse a beilleszkedést, egészen addig, hogy vegye figyelembe a bioritmust. Azonban azt, hogy jó
lesz-e a házirend, az elõkészítés fázisában nehéz megmondani.
Ezért a bevezetett házirend tapasztalatait értékelve lehet és kell
azután szükség szerint módosítani. Ez elvezet a házirend minõségbiztosításához, ami az egyik legfontosabb garanciája a házirend harmonikus illeszkedésének a nevelés folyamatába.
A házirend akkor tölti be szerepét, ha az abban foglaltak a kollégium operatív mûködésének szerves meghatározóivá válnak és
lényegében teljeskörûen érvényesülnek. Erre akkor van esély, ha
a normaalkotás során sikerül a házirend végrehajtásában érdekeltek szempontjait olyan mértékben figyelembe venni a munkálatokban, hogy az általuk képviselt körök maradéktalanul azonosuljanak az elõkészítõ munkálatok során kikristályosodott és
konszenzussal elfogadott házirenddel. Ezt reprezentálja egyébiránt az egyeztetési jog gyakorlóinak nyilatkozata, ami a házirend
funkcionalitása szempontjából akkor értékes, ha összhangban
van a képviselt köröknek az elkészült házirenddel kapcsolatos
véleményével.
Az elfogadott házirend szövegét – és hangsúlyozottan a szellemiségét! – a kollégium minden polgárának ismernie kell.
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A házirend formális elfogadását a nevelõtestület végzi, így nyilvánvaló, hogy a nevelõtanárok alaposan felkészültek mind a házirend
szellemével, mind a szemléletével kapcsolatos, mind a részletkérdéseket illetõen.
Az ügyet rangjára emelve érdemes egy ezzel foglalkozó nevelõtestületi értekezlet keretében
· az elfogadott házirendnek az érintett körrel való megismertetésével, illetve
· a házirend minõségbiztosításának kérdéseivel foglalkozni.
A házirendet mind tartalmában, mind szellemében ismernie kell
annak a körnek, amelyikre vonatkozik, ahhoz, hogy valóban funkcionálhasson. Ezért szerencsés maguknak a diákoknak a bevonása abba, hogy egy közös tanulás eredményeként szilárdan beépülhessen a házirend a kollégium értékrendjébe.
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A tanulás leglényegesebb eleme a gyakorlatban történõ alkalmazás. Fontos az érvényesülés mindennemû – de fõleg pedagógiai
eszközrendszerrel történõ – elõsegítése, valamint a szankciók nevelõ hatású alkalmazása. Végsõ soron az a cél, hogy az egyes diákgenerációknak váljon gyakorlati tapasztalássá a közös normaalkotás és az e szerinti életvitel.
A házirend folyamatos felülvizsgálatát jogszabály is elõírja, ezzel
többek között megteremtve a házirend minõségbiztosításának
jogi lehetõségét is.

8. A házirend minõségbiztosítása
A házirend elkészítésével kapcsolatos felelõsséget a Ktv. a kollégium vezetõjére osztja. A felelõsségi kör kiterjed a házirend minõségbiztosítására is.
Ma már a szakmában általánosan elfogadott a „partnerközpontú
mûködés” fogalma. Egyre inkább általánossá válik az ezt megtestesítõ szemléletmód: egyfajta partnerközpontú gondolkodásmód
az intézményi tervezõmunka és a mindennapi gyakorlat során
egyaránt.
A kollégiumok ígéretes fejlõdésének egyik jellemzõje, hogy stratégiai tervezõmunkájukat a partnerek igényeit felmérve végzik. A kollégium legfontosabb partnerei a kollégista tanulók, a kollégiumban
dolgozó pedagógusok és további munkatársak, egyre fontosabb
partnerek a – ma még több okból rengeteg kihasználatlan együttmûködési tartalékot jelentõ – szülõk, továbbá a fenntartók és a társadalmi elvárásokat megjelenítõ állam.
A kollégium a partnerekkel legalább közvetve – jogszabályi és
fenntartói kontrollon keresztül –, valamint a személyes képviselettel is rendelkezõ partneri körrel közvetlenül is együttmûködik.
A kollégium minden partner számára közérthetõ módon megfogalmazza küldetését, amely így a kollégium partnerei számára viszonyítási pont, és egyfelõl lehetõvé teszi a kollégium használóinak megalapozott döntését, amikor kollégiumot választanak,
másfelõl e viszonyítási ponthoz a partnerek – a tanulótól a fenntartóig – hosszabb távon mérni tudnak, illetve meg tudják ítélni
a kollégium mûködésének sikerét vagy sikertelenségét.
A kollégium a partneri igények figyelembevételével kialakított
küldetésnyilatkozatnak (mission) megfelelõ egyedi, helyi minõségfogalomhoz jut el.
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Ez a helyi minõségfogalom, mely élõvé éppen a közös alkotómunkától válik, megjelenik az intézmény minden síkján, teljes
mértékben áthatja, jellemzi a kollégiumot, benne a dokumentumrendszerét is a pedagógiai programtól a házirendig.
A házirend mint a jogforrás, mint a belsõ szabályzatok rendszerének
egy dokumentuma, a minõség oldaláról megközelítve tekinthetõ úgy,
mint egy termék (szolgáltatás). E termék minõségbiztosítása annyit
jelent, hogy a házirend számba vehetõ jellemzõinek, jellegzetességeinek összességét úgy kell alakítani, hogy az érintett partnerek kifejezett és rejtett igényeinek egyaránt minél teljesebb mértékben megfeleljen.
Ez az igazgatótól proaktív vezetõi magatartást igényel, melynek
lényege, hogy a partneri igényeket, véleményeket folyamatában
nyomon követi, nem várja meg a válsághelyzet kialakulását, hanem a problémákat jó idõben feltárva a konfliktusok kezelésére
törekszik.
Ez megfelel a folyamatos fejlesztés koncepciójának, ami a házirendre alkalmazva nem azt jelenti, hogy állandóan változtatgatjuk
azt, hanem éppen azt jelenti, hogy az idõ múlásával, a ciklikusságtól függetlenül akkor történik beavatkozás, amikor indokolt.
Példa:
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Létezhet olyan házirend, melynek „termék életgörbéje” lényesen hosszabb
lefolyású, mint egy látszólag azonos kondíciójú másiké. Lehet, hogy egy
most jól és szerencsésen kialakított házirend több tanéven keresztül jól
funkcionál. (Itt inkább csak arra a csapdára kell figyelni, hogy a házirend
„azért jó” látszólag, mert valójában nem funkcionál!) A házirend stabilitását például igazolhatja, minõsítheti egy olyan, jogszabályi elõírás által kötelezõ felülvizsgálati eljárás, melyben az érintettek konszenzusra jutnak
a régi mellett. Ugyanakkor nincs arra semmi garancia, hogy a házirend
egy-egy pontja vagy részlete éppen a tanév végén avul el. Ezért is indokolt a
nyitott, nyomonkövetõ, megelõzõ vezetõi magatartás.

A vezetõi proaktivitás még azért is fontos manapság, mert a házirend kultúrája most van kialakulóban. Az elmúlt hosszabb idõszakról megállapítható, hogy a házirend nem töltötte be funkcióját, sõt mûfajában és tartalmában is jelentõs problémák merültek
fel. Ezt igazolja például a vonatkozó ombudsmani vizsgálat is. Így
a vezetõi proaktivitás lehet a biztosítéka egyszerûen annak, hogy
a jó házirend mûködjön.
A proaktivítás azért is nélkülözhetetlen vezetõi szinten, mert
a partneri igények is állandóan változnak.
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Ezért a kollégiumi házirend minõségbiztosítása során a vezetõ
feladata a partnerek igényei közötti dinamikus egyensúly folyamatos fenntartása. Nyilván más és más érdekek, elképzelések fogalmazódnak meg a házirend kérdésében egyetértési jogot gyakorló különbözõ csoportok részérõl: más a diákok igénye, más
a szülõké, és más a házirendet elfogadó nevelõtestület nézõpontja. Ilyen körülmények között kell a vezetõnek az egyensúly fenntartására törekedni.
Ennek elengedhetetlen feltétele a folyamatos partneri párbeszéd. Az igazgató dolga ennek teret engedni, formát és
lehetõséget adni, tehát egyfelõl katalizálni e folyamatot,
másfelõl terelni is az adott szervezet saját mûködésének,
stratégiai és operatív célkitûzéseinek ismeretében.
Mindezek által adódik a lehetõség a házirend szükség szerinti újraértelmezésére, javítására és pótlására, általában a felülvizsgálatára.
A házirend elkészítésében – felülvizsgálatában – közremûködõ
partnerekkel kapcsolatban a vezetõnek túl kell tudni lépni azon,
hogy csak igényeik, követeléseik és kritikai észrevételeik vannak.
Amennyiben ez átmenetileg így is lenne, a folyamatos munkában
érintett és érdekelt partner a „teammunka” sajátos keretein belül elkötelezetté válik. A vezetõnek éppen az a feladata, hogy
elõsegítse ennek az elkötelezettségnek a kialakulását és
a fennmaradását.
A teammunka a tartalmi kereteken túlmutató személyiségfejlesztõ lehetõség: kiválóan alkalmas a kooperáció és a konszenzusteremtés gyakorlására. A csoportmunkában részt vevõk egymástól is tanulnak, továbbá motivál a közös elkötelezettség és
felelõsség is. E tevékenység és a módszertani kérdéseknél már ismertetett eljárások megfelelõ alkalmazása során javul a kommunikáció is a formális és az informális csatornák között. Az ilyen
tevékenységszervezés egyébként az idõvel való gazdálkodás hatékonyságát is segíti. Összességében a teammunka a minõségfejlesztés egyik lehetõsége, amit jól alkalmazhatunk a házirend kidolgozásánál és felülvizsgálatánál egyaránt.
A partnerközpontú mûködés lényege, hogy a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítésére, illetve a partnerek elégedettségének növelésére törekedjünk. Ehhez elengedhetetlen a partneri elégedettség mérése, ahol a célunknak – a kollégiumi
házirend készítésének – megfelelõen arra kell tekintettel lenni,
hogy valódi és értékelhetõ információk álljanak rendelkezésre,
ugyanakkor a mérés és értékelés módszere, valamint az alkalmazott technikák ne legyenek bonyolultabbak, mint a probléma.
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Vezetõi szinten a folyamatba épített belsõ ellenõrzés során egyfelõl biztosított a visszajelzés. Ezen túlmenõen célszerû lehet fókuszcsoportokat létrehozni a három meghatározó célcsoportból
a kollégiumi házirend kérdéseirõl való beszélgetésre. A csoporttagok moderátor vezetésével vitatják meg a témát. A fókuszcsoportos felmérés mélyen képes feltárni a célcsoport véleményét, és
lehetõség van a vélemények ütköztetésére is.
Kérdõíves felmérést már az új és mérésre, értékelésre alkalmas
házirend esetében érdemes alkalmazni, tanévenkéntinél semmiképp nem nagyobb gyakorisággal. Ellenben az megfontolandó,
hogy minden diákgenerációnál készüljön egy ilyen felmérés!
A partnerközpontú gondolkodás konform a jogszabályi környezettel is, ami a kollégiumi házirendet illeti. Különbözõ jogszabályi
szinteken beépültek azok a garanciális elemek, melyek orientálják az intézményeket – a vezetõket – a partnerközpontú gondolkodásmód és mûködés irányába.
A házirend elkészítésének és felülvizsgálatának sikerét és
a házirend minõségbiztosítását jelentõsen meghatározza,
illetve befolyásolja a vezetõ fejlesztési elkötelezettsége.
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A házirend minõségbiztosításának kérdéskörével elkötelezetten
foglalkozó vezetõ ennek kapcsán néhány további elõnyhöz jut.
Csak a legnagyobbat kiemelve: a kollégiumi házirend kapcsán
a szisztematikus minõségbiztosításnak ígéretes hozadéka lehet –
természetesen más erõfeszítésekkel együttesen –, hogy tanulószervezetté fejlõdik a diákönkormányzat. Ez óriási kihívás és egyben lehetõség akkor, amikor jól tudjuk, hogy a közelmúltban
nemhogy tanulószervezetként, hanem egyáltalán nem, vagy csak
formálisan mûködtek a diákszervezetek az intézmények egy jelentõs részében.
A tanulószervezetet az jellemzi, hogy nemcsak reagál a környezet változásaira, hanem elébe is megy azoknak. A közös
tanulás, a bevált módszerek és ismeretek megosztása elõsegíti,
hogy nem kell újrafelfedezésre energiát fordítani, ezzel nagymértékben nõ a hatékonyság.
De nemcsak a hatékonyság nõ, hanem maga a teljesítmény is,
hiszen egy tanulószervezetet az adaptivitás is jellemez, ezáltal
gyorsabb, rugalmasabb és általában többre képes. A diákönkormányzat esetében különösen érdekes és fontos kérdés, hogyan
alakul a – természeténél fogva különlegesen sajátos – szervezeti
kultúrája és a szervezeti kultúra fejlesztésének képessége.
A folyamatos fejlõdés mindannyiunk számára létérdek. Lehet,
hogy úgy érezzük, adott pillanatban nem tudunk – vagy nincs
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szükségünk rá – másoktól tanulni, ám lehet, éppen arra van
szükségünk, hogy ezt tegyük. Mindkét esetben van lehetõség
a továbbfejlõdésre, mégpedig alapvetõen ugyanúgy: megismerjük más szervezetek, valamint a miénkkel azonosak vagy hasonlók problémáit. Mások tanulmányozása során aszerint látjuk
azokat az elveket, eljárásokat, folyamatokat, módszereket, konkrét tényeket, amelyek átvétele és továbbfejlesztése a saját elõrelépésünket szolgálja. Tehát egy tervszerû egymástól való tanulási folyamatról van szó. Érdekes sajátossága e módszernek, hogy
nem függ attól, azonos szakmai területrõl van-e szó.
Egy kollégium eredményesen beépítheti saját házirendjébe azt,
amit egy másik kollégiumtól tanult, de ugyanúgy hasznára válik
egy óvoda vagy egy iskola házirendjének tanulmányozása. Sõt a
kollégium számára adott esetben az ágazaton kívüli és/vagy egy
más országbeli példa is sokat hozhat. Egy szálloda, kemping,
vagy egy Youth Hostel (ifjúsági szálláshely) analóg dokumentumából, illetve szokásrendjébõl is profitálhat az intézmény. Ennél
távolabbi példák is jók, így egy kórház, egy idõsek otthona vagy
egy katonai szervezet – laktanya – hasonló célú dokumentuma is.
Nemcsak a konkrétumok, hanem az eljárásrendek tanulmányozása is elõrevivõ. Igazi benchmarking technikává akkor szervezõdik
e tevékenység, amikor a szervezetek céltudatosan megtervezve közös
tanulásba kezdenek és megosztják egymással eredményeiket, megismerik és értékelik egymás gyakorlatát, és a különbségek áthidalását célzó fejlesztésbe kezdenek. A megszerzett tudást és tapasztalatot mindenki a maga elképzelése szerint hasznosítja. Az ilyen típusú
termékenységet nevezi a szakirodalom benchmarkingnak. Ez rendkívül hasznos és korszerû tanulói-fejlesztési módszer, és természetesen túlmutat pusztán a házirend céljából való együttes tanuláson.
Ez a lehetõség, illetve a módszer alkalmazása is erõsen vezetõfüggõ.
A házirend minõségbiztosításának jól ismert és nagyon fontos
eleme annak biztosítása, hogy a kollégiumban a közösen megalkotott szabályok betartása ellenõrizhetõ és ellenõrzött legyen. A házirend – bár státusz szerint a mûködés operatív dokumentuma – stratégiai fontossággal bír, mégpedig azért, mert
végrehajtása a konszolidált mûködésen túlmenõen visszahat
a fejlesztésre.
Az egész kollégiumi házirend kérdéskör kulcsfontosságú és alapvetõ kérdése, ugyanakkor fontos minõségbiztosítási szempont a
helyi normaalkotási kompetencia kialakítása és fejlesztése – többek között ennek az anyagnak a segítségével.
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Melléklet
A kollégiumi házirenddel kapcsolatos legfontosabb jogforrások jegyzéke
és a hivatkozott, illetõleg tekintetbe vett jogszabályi helyek megjelölésével [ ] -ben tájékoztató jegyzettel.
1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (a továbbiakban Alkotmány)
8. § (1) és (4) bekezdés [az élethez és az emberi méltósághoz való jog]
8. § (2) bekezdés
[alapjogok törvényi megjelenítésérõl]
54. § (1) bekezdés
[az élethez és az emberi méltósághoz való jog korlátozhatatlanságáról, megfoszthatatlanságáról]
59. § (1) bekezdés
[a jó hírnévhez, a magántitok sérthetetlenségéhez való jog, a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog
információs önrendelkezés joga]
60. § (1) bekezdés
[kommunikációs alapjog, az információk megszerzésének és továbbításának szabadsága
közérdekû adatok megismerésének és terjesztésének joga]
2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Ktv.)
40. § (7) bekezdés
43. § (2) bekezdés
57. § (1) bekezdés f) pontja
61. § (3) bekezdés
a 61. § (7) bekezdés
figyelembevételével,
illetve azzal együtt
62. § (1) bekezdés
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64. § (3) bekezdés
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66. § (3) bekezdés
81. § (1) bekezdés a) pont

121. § (1) bekezdés 40. pont

[a házirend szabályozási köre, elkészítésével, elfogadásával kapcsolatos eljárás]
[a kollégium munkarendje, a tanulók
hazautazása]
[a nevelõtestület szerepe a házirend elfogadása során]
[a kollégiumi szék szerepe a házirend elfogadása során]

[a diákkörök létrehozásának rendje –
a házirend szerepe]
[a diákönkormányzat szerepe a házirend
elfogadásában, módosításában]
[a tanulói jogviszonyból eredõ jogok gyakorlásának kezdõ idõpontja]
[a vallásszabályozással összefüggõ jogok
és kötelezettségek megállapítása
a tanulókra nézve (csak nem állami és
nem önkormányzati fenntartású intézmények házirendjére vonatkozik)]
[tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések]

3. 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
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4. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl
6/A § (2) bekezdés
8. § (4) bekezdés
10. § (7) bekezdés
31. § (1) bekezdés
31. § (2) bekezdés

[egészségvédelmi, baleset-megelõzési, munkavédelmi védõ-óvó elõírások]
[a házirend nyilvánossága]
[szünetek rendje adaptálandó a kollégiumi
házirendben]
[diákönkormányzat véleményezési joga]
[a véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók milyen közössége minõsül
a „tanulók nagyobb közösségének”]

5. 8/2000. (V. 24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
2. § (1) bekezdés
2. § (2) bekezdés
5. §
30. § (5) bekezdés

[kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok]
[a szülõk és a diákönkormányzat véleményezése
a kollégiumban folyó hit- és vallásoktatásról]
[nagykorú tanulók dohányzása]
[a házirend kötelezõ felülvizsgálata
2000. december 31-ig]

Felhasznált és ajánlott irodalom
A közoktatásról szóló törvény (egységes szerkezetben, magyarázatokkal)
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Pencz Lajos dr.: Mint otthon? (A kollégiumi házirend)
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A nevelési-oktatási intézmények
tanügyi nyilvántartásai
és nyomtatványai
Juhász József
Az elemzés a nevelési-oktatási intézményekben a tanulók tanulói
jogviszonyával, tankötelezettségük, tanulmányi kötelezettségük
teljesítésével kapcsolatos iratokkal, nyomtatványokkal foglalkozik.
Nem vizsgálja az itt dolgozó vezetők, pedagógusok, alkalmazottak
alkalmazásával, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos, illetve a munkajogi, munkaügyi, adó- és pénzügyi nyomtatványokat.
A cikk elemzései valamennyi iskolatípus és oktatási forma irataira vonatkoznak.
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Az G 1.1 fejezetben a nevelési-oktatási intézmények ügy- és
iratkezelésének általános szabályaival foglalkoztunk a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7.§-a és 2. számú melléklete (a
továbbiakban: melléklet) alapján.
A melléklet a „Tanügyi nyilvántartások” című, 4-11. pontban
tárgyalt részének, illetve az iskolai záradékot és a kötelező nyomtatványokat tartalmazó részének értelmezésével foglalkozik. A
cikk tárgyalja a különböző iskolatípusok záróvizsgáin, vagyis az
•
•
•
•
•

érettségi,
érettségi-képesítő,
technikusképesítő,
szakmunkás- és
egyéb szakmai vizsgákon

használatos nyomtatványokat, alkalmazható záradékokat is. Felhívja továbbá a figyelmet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: törvény) és a szakképzésről szóló 1994.
évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) néhány
olyan kitételére, amely az iskolai nyilvántartások vezetésére,
kiadására fogalmaz meg előírásokat.

1. A tanügyi nyomtatványok köre
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Az iskolai nyomtatványokat1 1987-ig a rendtartások és vizsgaszabályzatok, ezt követően a nevelési-oktatási intézmények ügykezelését, iratkezelését, valamint a tanügyi nyilvántartásokra vonatkozó előírásokat
tartalmazó 16/1987. (VIII.12.) MM rendelet, és a mellékleteként megjelenő tájékoztató közlemények, jelenleg a már hivatkozott 11/1994.
(VI.8.) MKM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazzák.

1.1 A rendelet új vonásai
Jelentősen csökkentette a kötelezően használandó tanügyigazgatási nyomtatványokat.
Amíg például 1994 előtt csak a középfokú iskolákban 103 féle kötelező
nyomtatvány volt, jelenleg az óvodák, az alap- és középfokú iskolák,
kollégiumok kötelező nyomtatványainak száma 40 darab.

1

Az általános iskolákban és a középfokú iskolákban közel 500 féle,
nyomtatványboltokban megvásárolható tanügyi és egyéb nyomtatványt
használnak.
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Szabadabbá tette a nyomtatványok gyártását és forgalmazását. Ebben a tekintetben korlátozást a törvény 73.§ (2) bekezdése
jelent, mely szerint:
„Az iskolában — a szakképesítést tanúsító bizonyítványok kivételével —
csak olyan bizonyítvány, illetve bizonyítvány kiállításához szükséges
nyomtatvány alkalmazható, melyet a művelődési és közoktatási miniszter jóváhagyott. A bizonyítvány vagy a nyomtatvány előállításához,
forgalmazásához a művelődési és közoktatási miniszter engedélye szükséges.”1

Több új nyomtatvány jelent meg az új feladatok miatt.2
Megerősíti több tanügyi nyomtatvány súlyát. Kimondja, hogy
a bizonyítvány közokirat.
A közokirat olyan okirat, amelyet közhatóság (például az iskola) vagy
közhitelességgel felruházott személy (közjegyző) ügykörén belül az előírt
alakban állított ki. Aki hamis közokiratot készít vagy a valódi közokirat
tartalmát megváltoztatja, a közokirathamisítás büntettét követi el.

Korlátozza és pontosan meghatározza a gyermekek, a tanulók
iskolai nyomtatványokban nyilvántartható adatainak körét.

2. A tanügyi nyilvántartások
2.1 A beírási napló, a felvételi és a mulasztási napló
Óvodai nevelés
„Az óvodába felvett gyermek nyilvántartására felvételi és mulasztási naplót kell vezetni, melyet gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetnek.”3
A közoktatási törvény az ötévesekre vonatkozóan általános nevelési kötelezettséget határozott meg.
„A gyermek ötödik életévének betöltésétől kezdve óvodai nevelés keretében
folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.”4

Megnőtt a jelentősége az óvodába járó gyermekek szabályszerű
nyilvántartásának. Ugyancsak gondoskodni kell arról, hogy megfelelő nyomtatvány álljon rendelkezésre arra az esetre, ha a szülő
nem tesz eleget óvodáztatási kötelezettségének, és célszerű

1
2
3
4

A 40 kötelező nyomtatvány közül 15 féle esik ezen korlátozás alá.
Kötelező óvodáztatás, iskolaszékek
Melléklet 4. a/ pont.
Tv. 24. § (2) bek.
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az igazolatlan mulasztásról szóló értesítést is formanyomtatvánnyal intézni.
Ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnt, a felvételi és
mulasztási naplóból megfelelő záradékkal törölni kell.1
Általános iskola, középfokú iskolák és kollégiumok
„Az iskolába, a kollégiumba felvett tanulók nyilvántartására beírási
naplót kell vezetni. A beírási napló a tanköteles korú tanulók iskolai
nyilvántartására is szolgál. A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt
— nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott — alkalmazott vezeti.”2

A beírási napló a tankötelezettség teljesítésének és a tanulói
jogviszony (kollégiumi tagsági viszony) naprakész nyomonkövetésének egyik legfontosabb dokumentuma.
Általános iskolában a „Tü. 36/új r.sz. Tanulónyilvántartó könyv”,
középfokú iskolákban a „Tü. 29. r.sz. ......................... iskola
BEÍRÁSI NAPLÓJA és a tanköteles tanulók NYILVÁNTARTÓ könyve” nyomtatványokat kell használni.
A beírási napló kitöltésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
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• Az első osztályba felvett tanulókat a beiratkozás alkalmával
jelentkezési sorrendben kell beírni az iskola „beírási naplója és
a tanköteles tanulók nyilvántartó könyvé”-be.
• Ugyanazt a tanulót — ha nem utasították osztályismétlésre —
csak egyszer, a jelentkezés évében kell beírni a beírási naplóba.
A magasabb évfolyamra lépő tanulók esetében a napló megfelelő rovatában csak azt kell feltüntetni, hogy melyik osztályba
nyert beosztást. Ezeknek a tanulóknak a beíráson személyesen
nem kell megjelenniük.
• A beírási sorszámot hivatkozásoknál, valamint más naplókban,
ügyiratokon törni kell a beírás évszámával, hogy az azonos
beírási sorszámok zavart ne okozzanak.
• Az iskolából kimaradt vagy kizárt tanulót a beírási naplóból
törölni kell. A kimaradás, kizárás tényét, okát és idejét a
megjegyzés rovatban fel kell tüntetni.
• Az osztályismétlésre utasított tanuló nevét a 4. sz. záradékkal
törölni kell az eredeti beírási naplóból és egyidejűleg az új
osztálynak megfelelő naplóba kell átvezetni.
• Az iskola mindenkori tanulólétszámát az iskola valamennyi
évfolyamáról kiállított beírási naplók összesített létszáma adja.
Az iskola mindenkori tanulólétszámát naprakészen az utolsó

1
2

Javasolt záradék: „Óvodai elhelyezése megszűnt.” Dátum, aláírás, pecsét.
Melléklet 4. b/ pont.
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éves beírási napló külívén kell a nyomtatvány útmutatójában
megállapított módon vezetni.

Önkontroll!
A tanköteles tanuló nyilvántartását az alábbiak szerint kell
vezetni:
❏

A tanköteles tanulót a beírási napló tanköteles tanulók
nyilvántartása részében — a naplóba történt beírás sorrendjében — kell bevezetni és sorszámozni. Ha az I. évfolyamra felvett tanuló már nem tanköteles, a napló nyilvántartási részét egy vízszintes vonallal át kell húzni. Az ilyen
tanuló tanköteles-nyilvántartási sorszámot sem kap.

❏

A tanköteles tanuló nyilvántartási sorszámát hivatkozásánál és más naplókban, ügyiratokon együtt kell feltüntetni
a felvétel évszámával (például 68124/1995.).

❏

Ha a tanuló tankötelezettsége megszűnt, a tanköteles
tanulók nyilvántartása rovatot át kell húzni és a jegyzet
rovatba a 30. sz. záradékot kell bejegyezni.

Általános iskolai, illetőleg középfokú iskolai diákotthonban, kollégiumban a kollégiumi tagsági viszony nyilvántartására a
fentebb említett iskolai beírási naplókat kell — azok értelemszerű
kitöltésével — alkalmazni.
A tanulói jogviszony megszűntét és szüneteltetését, a kollégiumi tagsági
viszony megszűnését a megfelelő záradék bejegyzésével kell feltüntetni.

2.2 A foglalkozási napló
„Az óvodai, a tanórai, a tanórán kívüli, valamint a kollégiumi foglalkozásokról a nevelőmunkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus
foglalkozási naplót (csoportnaplót, osztálynaplót, sportnaplót stb.) vezet.
A foglalkozási naplót az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nyelvén
kell vezetni.”1

A jogszabály szűkszavú definíciója egy rendkívül nagy számú és
sokrétű nyomtatványcsoportot takar. Már a tanórákon használt
osztálynapló is sokféle lehet, hiszen iskolafokozatonként és iskolatípusonként más-más naplót használnak a nevelési-oktatási
intézmények, továbbá más naplót használnak a nappali és az
esti-levelező tagozatokon is. Az iskolai tevékenység rendkívüli

1

Melléklet 5. bek.
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sokrétűsége, sokszínűsége is megsokszorozza a foglalkozási naplók számát. Így találkozhatunk
•
•
•
•
•

a fakultatív tantárgyak tanulását nyilvántartó naplóval,
munkanaplóval,
ügyeleti naplóval,
a tanfolyamok, érdeklődési körök naplóival és
a különféle sportfoglalkozások naplóival.

A naplók előállításához és használatához nem kell minisztériumi jóváhagyás és engedély.
Több egyedi tantervvel, kísérleti engedéllyel működő iskola sajátos
igényeinek megfelelő naplót használ. Így mód van arra, hogy a napló ne
a hagyományos tantárgyi elnevezéseket tartalmazza, illetve lehetővé
tegye a hagyományostól eltérő tanulói teljesítményértékelés bejegyzését.
(A tanulók tudását nem az 1-5-ös osztályzatokkal, hanem szövegesen
értékelik.)

A változatosság ellenére a naplók felépítésében, „szerkezetében”
és kitöltésük, vezetésük módjában közös vonások is vannak.
A foglalkozási napló általában két részből áll:
• A haladási rész a tanítási anyagot, az óra sorszámát, a hiányzókat tartalmazza. Pontos vezetése a foglalkozást tartó pedagógus feladata.
• Az osztályozó rész a tanulók adatait, az írásbeli, szóbeli és
gyakorlati teljesítményüket értékelő érdemjegyeket, az esetleges dicséreteket, jutalmakat, büntetéseket, valamint a félévi és
az év végi osztályzatokat tartalmazza.
Az érdemjegyek naprakész beírása a foglalkozást tartó pedagógus
feladata.

G
1.5
6

A naplók vezetéséért és rendben tartásáért az osztályfőnök
felelős. Hatáskörébe tartozik:
• a mulasztások igazolása és összesítése,
• a jutalmazások, fegyelmi büntetések,
• a tanulók iskolai munkájával, életével összefüggő egyéb események záradékai.
Az említetteken kívül több, nem közvetlenül a tanulók tanulói
jogviszonyát, tanulmányait érintő naplót lehet használni az iskolákban. Így célszerű ellenőrzési, tűzrendészeti naplót és baleseti nyilvántartást (jegyzőkönyveket) vezetni.
Fontos a helyettesítési napló vezetése, amely feltünteti
• a helyettesítés pontos idejét,
• távollévő tanár nevét és távollétének okát,
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• a helyettesítő nevét,
• a tantárgyat,
• az osztályt.
2.3 A törzslap
Az iskolai tanulmányok alatti törzslap
„Az iskola a tanulókról — a felvételt követő harminc napon belül —
nyilvántartási lapot (a továbbiakban: törzslap) állít ki. A törzslap csak a
közoktatási törvény 2. számú mellékletében meghatározott adatokat
tartalmazhatja. Az iskolában a törzslapon fel kell tüntetni — a teljes
tanulmányi időre kiterjedően — a tanuló év végi osztályzatait, továbbá
a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat.
Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzeti és etnikai kisebbség
nyelve vagy más idegen nyelv, a törzslapot magyar nyelven és az oktatás
nyelvén is vezetni kell. Ha a két szöveg között eltérés van, és nem
állapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, a magyar nyelvi bejegyzést
kell elfogadni.
A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett — a rendelkezésre álló
iratok, adatok alapján — póttörzslapot kell kiállítani. A póttörzslapot az
a/-b/ pontban foglaltak szerint kell kiállítani.”1

A törzslap kitöltésével, folyamatos vezetésével kapcsolatban a
leírtakon túl az alábbiak szerint kell eljárni:
• A tanulók személyi adatait, tanév végi osztályzatait, mulasztásait, a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a tankötelesek nyilvántartását tartalmazó törzslapot az osztályfőnök
vezeti.
• A meghatározott tanulmányi időre rendszeresített törzslapot az
I. osztályban a szeptember hó 15-i állapotnak megfelelően
október hó 1-ig az osztályfőnök állítja ki, abba a tanulókat
névsor szerint bejegyzi. A később felvett tanulók adatait a
névsor végén, folytatólagosan kell bejegyezni.
• A törzslapra a tanuló személyi adatait a személyi igazolvány
adatai alapján, a tantárgyak osztályzatait betűvel és a mulasztott órákat számmal az osztálynapló adatai alapján, a továbbhaladási és egyéb záradékot az előírt szöveggel kell bevezetni.
• A törzslap személyi és tanév végi adatainak az osztálynapló és
a bizonyítványok adataival való egyeztetését két összeolvasó
tanár közreműködésével az osztályfőnök végzi. Összeolvasás
után az adatok megegyezését mindhárman aláírásukkal igazolják. Az adatok egyezőségéért az összeolvasók, az összeolvasás
ellenőrzéséért az igazgató felelős.

1

Melléklet 6. a/—c/ pont.
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Figyelem!
A törzslapon javítani csak a következő módon szabad:
➟ A hibás szöveget egyszeri áthúzással kell érvényteleníteni
úgy, hogy az eredeti szöveg olvasható maradjon.
➟ Az érvénytelenített szó vagy szöveg közvetlen közelében, a
legalkalmasabb helyre kell a helyes szót vagy szöveget
beírni. Ha a helyesbítés, javítás igazolására itt nem lenne
elég hely, csillaggal vagy indexszámmal kell a bejegyzett
szöveget és az igazoló záradékot ellátni.
➟ A záradékot a javítást végző osztályfőnök és az igazgató írja
alá, és az iskola kerek bélyegzőjével hitelesíti.
➟ A törzslapon ráírással, radírozással, kaparással, vegyszerrel,
a hibás szöveg lefestésével vagy ragasztásával javítani tilos.

A törzslap üresen maradt, felesleges rovatait — az utolsó tanév
lezárásakor az üresen maradt tartaléklapokat is — át kell húzni.
Az igazgató a törzslapot tanévenként ellenőrzi, aláírásával és
az iskola bélyegzőjével hitelesítve lezárja.
A törzslapot az iskolatípus tanévei folyamán előreláthatólag szükségessé váló tartalék belívekkel együtt össze kell fűzni, és az
utolsó tanév befejezése után be kell köttetni.
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A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett a főváros,
megye, megyei jogú város (fő)jegyzőjéhez történt bejelentés után
az igazgató a rendelkezésre álló értesítők, évkönyvek, felvételi
iratok, osztálynaplók, továbbá más hivatalos iratok, feljegyzések
adatai alapján pótanyakönyvet készít.
Ezt is szabályszerű nyomtatványűrlapon kell kiállítani, a rovatok közül
csak azokat szabad kitölteni, amelyeknek adatai hitelt érdemlően igazolhatók. A póttörzslap fedőlapjára záradékot kell írni, s azt az összeállításban közreműködő tanároknak is alá kell írniuk.

Az iskolában megsemmisült vagy elveszett érettségi törzslap helyett a fővárosi, megyei, megyei jogú városi (fő)jegyzőnél őrzött
másodpéldány alapján az igazgató érettségi pótanyakönyvet
készít, amelyet a (fő)jegyző hitelesít.
A záróvizsgák törzslapja
A tanulmányokat záró vizsgák egyik legfontosabb dokumentuma
az érettségi, érettségi-képesítő, technikusképesítő, szakmai képesítő és minősítő, valamint a szakmunkás és egyéb szakmai vizsga
törzslapja.
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A záróvizsgák törzslapjai kitöltésének módját az egyes iskolatípusok vizsgaszabályzata, tehát a
• 129/1981. (MK.17.) MM utasítással kihirdetett Gimnáziumi
Érettségi Vizsgaszabályzat,
• 108/1982. (MK.9.) MM utasítással kihirdetett Szakközépiskolai Érettségi-Képesítő Vizsgaszabályzat,
• 122/1982. (MK.16.) MM utasítással kihirdetett Szakmunkás
Vizsgaszabályzat,
• 40/1979.(Eü.K.24.) EüM utasítással kihirdetett Egészségügyi
Szakiskolai Képesítő és Minősítő Vizsgaszabályzat és a
• 104/1967. (MK.5.) MM utasítással kiadott Gépíró és Gyorsíró
Szakiskolai Vizsgaszabályzat
tartalmazza.
Az egyes iskolatípusok záróvizsgájának törzslapjai a külső
forma és a felvett adatok tekintetében eltérnek egymástól, a
kitöltés módja tekintetében azonban az alábbi közös vonásokkal
rendelkeznek:
• A vizsgán résztvevő vizsgázókról a jegyző két példányban állít
ki törzslapot. A törzslapon mindazok a vizsgázók szerepelnek,
akik az írásbeli vizsgát megkezdték.
• A törzslap tartalmazza a vizsgázó nevét, születési helyét és
idejét, továbbá — a tanév feltüntetésével — annak az iskolának
a nevét, amelyben tanulmányait befejezte, valamint a vizsgatárgyakat és minősítésüket.
• A törzslapra minden adatot csak eredeti okmányok (személyi
igazolvány, az iskolatípusnak megfelelő bizonyítvány, jegyzőkönyv, osztályozó ív) alapján — a nevet nyomtatott nagybetűkkel — kézírással, nem fakuló tintával szabad bejegyezni. Az
igazgatót és a vizsgabizottság jegyzőjét a beírt adatok helyességéért fegyelmi felelősség terheli.
• A vizsgázó javító- vagy pótlóvizsgára utasításával, vizsgájának
megszakításával, illetőleg szabálytalanság miatt a vizsga folytatásától való eltiltásával kapcsolatos vizsgabizottsági határozatokat, valamint a vizsgatárgyak alóli felmentést a jegyző a
vizsgaszabályzatban közölt záradékok értelemszerű felhasználásával beírja a törzslapra.
• A törzslapon betűket, számokat átírni nem szabad. A téves
betű(k), szám(ok) egyszeri áthúzása után mellette vagy fölötte
helyesbíthető(k). A törzslapi javításokat ugyanazon a lapon a
vizsgabizottság jegyzője és az igazgató aláírja és az iskola
körbélyegzőjével igazolja.
• A törzslapot a vizsgabizottság elnöke, társelnöke, többi tagja és
a jegyző írja alá.
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A törzslap lapjait oly módon kell összefűzni, hogy egyes
lapokat eltávolítani vagy kicserélni ne lehessen.

2.4 A bizonyítvány
Az iskolában kiállított egyik legfontosabb okmány a bizonyítvány.
A törvény főbb funkcióit és jellemzőit az alábbiak szerint határozza meg:
„A tanuló az egyes évfolyamok, továbbá az alapvizsga, az érettségi vizsga
és a szakmai vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokirat. A bizonyítványt magyarul,
illetve ha az iskolai oktatás — részben vagy egészben — a nemzeti vagy
etnikai kisebbség nyelvén vagy más idegen nyelven folyik, akkor két
nyelven, magyarul és a nemzeti vagy etnikai kisebbség, illetve az idegen
nyelven kell kiállítani.”1

Az iskolai bizonyítvány
A tanulónak
• az iskolához való tartozását és
• az iskola egyes évfolyamain tanúsított tanulmányi előmenetelét
tanúsító okmány, okmánymásodlat.
Az általános iskola nyolcadik osztályáról kiállított bizonyítvány egyúttal az általános iskolai végzettséget is tanúsítja.
A bizonyítvány törzslap része a tanuló legfontosabb személyi
adatait és az ezeket hitelesítő aláírást és bélyegzést, tanulmányi
része az egyes tantárgyakból kapott osztályzatait, az aláírókat és
a tanuló továbbhaladására vonatkozó bejegyzéseket tartalmazza.
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Az iskolai bizonyítványt az osztályfőnök állítja ki a törzslap
adataival megegyezően.
A bizonyítvány kiállításának keltezéseként az évzáró ünnepély
vagy az osztályozó értekezlet napját, ha a tanuló osztályozó
vizsgán szerzi érdemjegyét, a szóbeli vizsga napját jelölik meg.
A bizonyítványokat az osztályfőnök és az igazgató (vagy ezzel
megbízott igazgatóhelyettese, felnőttoktatási intézményben tagozatvezetője) írja alá, és az iskola bélyegzőjével látja el.

1

Tv. 73. § (1)
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Ha a tanuló olyan szakképző iskolába jár, ahol kötelező nyári
gyakorlat van előírva, a továbbhaladásra vonatkozó záradék csak
a gyakorlat sikeres elvégzése esetén érvényesül.
Az iskolai bizonyítvány a magatartás, a szorgalom és az egyes
tantárgyak osztályzatain kívül tartalmazza a tanuló továbbhaladására, továbbtanulására, a tanulmányok befejezésére
vonatkozó tantestületi határozatokat.
„A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamra lépéséről, szakmai vizsgára bocsátásáról a nevelőtestület dönt.”1

Be kell jegyezni a bizonyítványba
• az egyes tantárgyak tanulása alóli felmentés vagy mentesítés,
• a tanulmányi követelmények rövidebb idő alatt történő teljesítésének,
• az osztályozó-, javító-, különbözeti vagy beszámoltató vizsga
halasztása engedélyezésének,
• az osztályozó- és javítóvizsga független vizsgabizottság előtt
történő letételének és eredményének
tényét.
A záradékok közül az e rendeletben közölt záradékok egyikét kell
értelemszerűen bejegyezni.

Figyelem!
Az iskolai bizonyítványok kiállításánál figyelembe kell venni a
Vhr. 24.§ (1), (3), (5) bekezdéseit, amelyek egyes osztályzatok
megszerzésének különleges eseteit írják le:
➟ „Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló
osztályzatát az év végi bizonyítványban fel kell tüntetni.”
➟ „Ha a tanuló egy vagy több tantárgynak több évfolyamra
megállapított tantervi követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait évfolyamonként kell megállapítani és a
tanuló törzslapjára rá kell vezetni. A törzslap alapján az
osztályzatot az évfolyam elvégzéséről kiállított év végi bizonyítványban fel kell tüntetni.”

1

A bejegyzés jogi alapja a Tv. 70. § (4) bekezdése.
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Figyelem! (folytatás)
➟ „Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgabizottság, illetve
a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt
az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről — figyelembe véve
a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett osztályzatot — az az iskola dönt, amellyel
a tanuló tanulói jogviszonyban áll.”

A záróvizsgák bizonyítványai
A záróvizsgák bizonyítványait, tehát az érettségi, érettségi-képesítő, technikusképesítő, szakmunkás- és egyéb szakmai vizsgabizonyítványokat a vizsga törzslapjaival megegyezően kell
kiállítani. A vizsgabizonyítványok iratmintáit, kitöltésük
módját a törzslaphoz hasonlóan az egyes iskolatípusok vizsgaszabályzatai tartalmazzák. A bizonyítványok kiállításának is
vannak olyan alaki előírásai, amelyeket össze kell foglalni:
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• A bizonyítványt a törzslap alapján az előírt űrlapon (bizonyítványnyomtatványon) a vizsgabizottság jegyzője — nem fakuló tintával vagy tussal — kézírással állítja ki, az elnök (a
társelnök) és az igazgató írja alá.
• A bizonyítvány adatainak a törzslap megfelelő adataival szó
szerint egyezniük kell, erről az igazgató a bizonyítványok aláírása előtt köteles meggyőződni.
• A bizonyítványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a törzslap száma — párhuzamos osztályok esetén — az
osztály betűjével kiegészítve1
— a tanuló neve nyomtatott nagybetűkkel leírva
— a bizonyítványt kiállító neve, szakképző iskola nevében az a
szak, ágazat, illetve szakma, amelyben a vizsgázó képesítést
szerzett
— a vizsgatárgy minősítése rövidítés nélkül, kézírással beírva
— a nyomtatásban nem szereplő vizsgatárgy, képesítési záradék (részlet) feltüntetése kézírással vagy a bizonyítvány betűméreteinek megfelelő bélyegzővel
— a vizsgatárgyak alóli felmentést a nyomtatott záradék utáni
pontozott sorokba beírva (11. és 12. számú záradék)

1

Például: A-1/1983.
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•
•
•
•

A felesleges rovatokat egy-egy vízszintes vonallal érvényteleníteni kell.
A bizonyítványba törölni, helyesbíteni vagy javítani nem szabad.
A bizonyítványt az iskola körpecsétjével kell ellátni.
A bizonyítványról az iskola másolatot nem állíthat ki.

Mind az iskolai, mind a záróvizsga-bizonyítványok szoros elszámolású nyomtatványok. Ezeket a nyomtatványokat jól zárható
helyen kell tartani, a kitöltő osztályfőnöknek (záróvizsga esetén a
jegyzőnek) átvételi elismervénnyel — az elismervényen sorszámozással — kell átadni.
A sérült, rontott vagy bármely más ok miatt felhasználásra
nem kerülő bizonyítványt jegyzőkönyv felvételével kell megsemmisíteni.
Amennyiben a bizonyítványt két nyelven állítják ki, akkor a két
változatnak egymással és az anyakönyv adataival is egyeznie kell.
Ha a két változat között eltérés van, az a bejegyzés az irányadó,
amely a törzslap magyar nyelven írt szövegével egyezik meg.
Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány
A 2. sz. melléklet1 foglalkozik az elveszett, megsemmisült bizonyítványok pótlásával.
„Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról — kérelemre — a
törzslap (póttörzslap) alapján másodlat állítható ki. A másodlatért a
külön jogszabályban meghatározottak szerinti illetéket kell leróni.” Az
illetékről szóló — többször módosított — 1990. évi XCIII. törvény szerint
a bizonyítványmásodlat, illetve a pótbizonyítvány illetéke jelenleg 400
forint.

A másodlatot az iskola igazgatója állítja ki. Másodlatot lehet
kiállítani az iskolai bizonyítványról és a záróvizsga bizonyítványáról.
A másodlat kiállítható az eredetivel megegyező nyomtatványon,
ha azonban az már nem szerezhető be, egy A4-es méretű fehér
papíron is.
A másodlatnak a törzslappal mindenben egyeznie kell. Az
űrlapon a bizonyítványmásodlat szót fel kell tüntetni. A másodlat
kiállításának tényét és keltét a törzslap megfelelő rovatába be kell
jegyezni. A bejegyzésre a 35. számú záradékot kell alkalmazni.
A másodlat nem tévesztendő össze a másolattal. Valamely iratról
hiteles másolatot közjegyző készíthet, illetve egy iratról készült
fénymásolatot közjegyző hitelesíthet.

1

7. b/—e/ pontja.
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„Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások
alapján — kérelemre — pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány
azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot mikor végezte el”.

A pótbizonyítványban feltüntethető adatokat a 36. számú záradék tartalmazza. Törzslap, póttörzslap hiányában az iskola
felhasználhatja az osztálynaplók, beírási naplók, iskolai évkönyvek adatait is a pótbizonyítvány kiállítására.
„Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az
iskola tanulója volt. Ilyen tartalmú pótbizonyítvány akkor állítható ki,
ha a volt tanuló

• írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely
évfolyamán tanult, és

• nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának
igazolását.”
„A tanár nyilatkozatai akkor fogadhatók el, ha a jelzett időszakban az
iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat.”

A nyilvántartások hiányában, a fent említett okmányok alapján
kiállított pótbizonyítvány a 35. számú záradékban feltüntetett
adatok közül azokat tartalmazhatja, amelyek a nyilatkozatot tevő
személyektől biztonsággal beszerezhetők.
Sikeres érettségi, érettségi-képesítő vizsgát tanúsító pótbizonyítványt a főváros, megye, megyei jogú város (fő)jegyzője
állíthat ki.
A bizonyítványok felhasználása, alkalmazása
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A bizonyítvány az illető iskolai végzettségét és szakképesítését
tanúsítja. Az ember életét végigkísérő okmány, hiszen újabb
iskolába történő beiratkozás, felvételi, munkába állás, alkalmazás esetén be kell mutatni. Közalkalmazottak, köztisztviselők
besorolásánál, fizetési fokozatuk megállapításánál nélkülözhetetlen dokumentum.
Ennek ellenére tulajdonosaik hazánkban meglehetősen nagyvonalúan
bánnak vele, azaz igen gyakran elvesztik. Különösen azért súlyos ezen
okmányok elvesztése, mert meglétük másodlagos közvetett bizonyítási
lehetősége megszűnt. A személyi igazolványba nem lehet bejegyezni az
iskolai végzettséget és szakképesítést, ugyanakkor megszűnt a munkakönyv is, mely mindkét okmány főbb mutatóit tartalmazta.

Célszerű ezekről az okmányokról hiteles (közjegyzői) másolatot készíteni, amit az államigazgatási eljárás különböző aktusaiban a hivatalok eredeti okmányként fogadnak el.
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2.5 A tantárgyfelosztás és az órarend
„Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező
óraszámának (foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell
készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója — a nevelőtestület
véleményének kikérésével — hagyja jóvá.”1

A tantárgyfelosztást az igazgató a tanévzáró értekezlet napjáig készíti el. A tantárgyfelosztás elkészítésénél figyelembe kell
venni
• a pedagógusok képesítését és
• a munkafeladatok arányos elosztását.
Célszerű figyelembe venni
•
•
•
•

egyéni képességeiket,
szociális körülményeiket,
vállalásaikat, valamint
azt a pedagógiai elvet, hogy az osztályfőnök lehetőleg a teljes
tanulmányi idő alatt (általános iskolában a pedagógiai szakaszokhoz igazodva) vezesse az osztályt,
• az egyes tantárgyakat pedig a pedagógusok felmenő rendszerben tanítsák.
Az egyéni kívánságok csak a pedagógiai szempontok sérelme
nélkül érvényesíthetők.
„A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és
tanórán kívüli foglalkozások rendjét.”

Az iskola órarendjét a tanévnyitó értekezlet napjáig el kell
készíteni. Az órarend magában foglalja a helyettesítési és
ügyeleti beosztás rendjét is. Egy példányát a tanári szobában
kell kifüggeszteni.
Az órarend elkészítésekor a következőkre kell törekedni:
• Az egyes tantárgyak órái arányosan szerepeljenek a hét napjain.
• A tanárok és a tanulók terhelése mind a hét folyamán, mind az
egyes tanítási napokon egyenletes legyen.
• Az egyes pedagógusok részére a Munka Törvénykönyvében és
a közalkalmazotti törvényben biztosított kedvezmények érvényesüljenek.

1

Melléklet 8. a/ pont.
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2.6 A jegyzőkönyv
„Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a
nevelési-oktatási intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra
vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt,
véleményez, javaslatot tesz), illetve ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény
vezetője elrendelte.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges
megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott
döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő
alkalmazott írja alá.”1

Látható, hogy a jegyzőkönyv készítését az iskola élete, munkája
igen sok esetben indokolja. A különféle tanácskozások, értekezletek jegyzőkönyvei néhány kötelező formai, alaki elemtől eltekintve tartalomban, terjedelemben, formában rendkívül változatosak lehetnek.
Vannak azonban az iskolai életnek olyan mozzanatai, amelyek
évről évre visszatérnek, ezekről az eseményekről a jegyzőkönyvet
formanyomtatványon lehet felvenni. Ezen jegyzőkönyvminták
jelentős része valamennyi iskolatípusban megtalálható, más részük iskolafokozathoz vagy egyes iskolatípusokhoz köthető.
A leggyakrabban használt jegyzőkönyvnyomtatványok
• Tanulmányok alatti vizsgák jegyzőkönyvei:
— az osztályozó-, javító-, különbözeti vagy beszámoltató vizsga
jegyzőkönyve
— a független vizsgabizottság előtti vizsga jegyzőkönyve
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• A záróvizsgák jegyzőkönyvei:
— A vizsgabizottság folyamatos jegyzőkönyve a záróvizsgáról. A
jegyzőkönyv külíve formanyomtatvány, kitöltésének módját
és kötelező mellékleteit a vizsgaszabályzatok tartalmazzák.
— A záróvizsgák egyes részeinek vagy eseményeinek jegyzőkönyvei. Ezek közül az írásbeli vizsgán felvett jegyzőkönyvet
mutatjuk be.

1

Melléklet 9. bek.
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3. A tanügyi nyilvántartások vezetése
3.1 A tanulmányok alatti tanügyi dokumentumok vezetése
A tanulmányok alatti legfontosabb tanügyi dokumentumok vezetését a törvény1 az alábbiak szerint szabályozza: „A pedagógus
csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni.”
A rendelet egyik fontos célja, hogy egyszerűsítse és csökkentse a
pedagógusok adminisztrációs terheit. Ezért mondja ki általánosságban, hogy csak pedagógiai jellegű ügyviteli tevékenységet
kell végeznie a pedagógusnak.
Konkrétan megnevezi azokat a tevékenységeket, amelyeket a
pedagógusnak beosztásánál fogva, vagy az igazgató kijelölése
alapján munkaköri kötelességként kell elvégeznie.
Ezek a tevékenységek
• a tanulmányok alatti legfontosabb, közokiratnak minősülő
törzslapra és bizonyítványra, valamint
• a tanuló
— tanulói jogviszonyára,
— tankötelezettsége, pályaválaszása, egzisztenciája további
alakulására kiható, továbbtanulással összefüggő nyilvántartások vezetésére,
— adatok szolgáltatására
vonatkoznak.
• Ide tartozik a jelentkezési lapok kitöltésével, továbbításával,
középiskolásoknál a „hozott pontokat” feltüntető kimutatás
kitöltésével kapcsolatos tevékenység is.
Amennyiben az iskola úgy dönt, hogy az említetteken kívül egyéb
nyomtatvány vezetését is kötelezően előírja, a Szervezeti és
Működési Szabályzatban kell szabályozni és megjelölni a nyomtatványok kitöltéséért felelőseket és pontos feladatukat.
Megkívánja a tanügyi nyilvántartások pontos, naprakész, ellenőrizhető vezetését az is, hogy az állami költségvetésben évente
megállapított fejkvóta iskolákhoz történő lebontásának is — és a
pénz felhasználási ellenőrzésének — a tanügyi nyilvántartás,
leggyakrabban a beírási napló az alapja.

1

Vhr. 2. sz. melléklet 10/a pont.
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„Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítja
a bizonyítványt, vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást.”
„A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal
való egyezéséért az osztályfőnök és az iskola igazgatója által
kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve a pedagógus és az
iskolatitkár a felelős. A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni. Az
iskola által feltüntetett törzslap közokirat.”1
3.2 A záróvizsgák iratainak vezetése
A tanulmányokat záró vizsgák2 iratainak vezetési módját az
egyes iskolatípusok és vizsgaformák vizsgaszabályzatai szabályozzák. A vizsgairatok vezetésével kapcsolatos közös vonások
az alábbiak:
• A vizsgával kapcsolatos ügyviteli teendőket az igazgató által
kijelölt — tiszteletdíjjal honorált — jegyző végzi.
• A jegyző általában az osztályfőnök, de lehet az iskola más
pedagógusa, a nevelőtestület bármely tagja vagy az iskolatitkár.
• A jegyző nem tagja a vizsgabizottságnak.
• A jegyző
— vezeti az értekezletek jegyzőkönyvét,
— elkészíti a mellékleteit, a vizsga törzslapját,
— megírja a vizsgázók bizonyítványát, szükség esetén törzslapkivonatát,
— elvégzi az egyéb ügyviteli teendőket.
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3.3 Javítás a tanügyi nyilvántartásokban
„A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással
kell érvényteleníteni, oly módon, hogy az olvasható maradjon, és

1
2

Vhr. 2. sz. melléklet 10/b, c pont.
Érettségi, érettségi-képesítő, technikusképesítő, szakmunkás, egyéb szakmai
vizsgák.
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a hibás jegyezést helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel, és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.”1
A törzslapot, bizonyítványt és valamennyi tanügyi nyilvántartást
lehetőleg hiba nélkül kell kitölteni. Ha mégis előfordul téves
bejegyzés, azt a fent leírt módon lehet javítani.
A leírtakon túl az alábbiakra kell figyelni:
• A javítást a 31. vagy 32. számú záradékkal kell végezni.2
• A törzslapon és a bizonyítványban
— ráírással,
— radírozással,
— kaparással,
— vegyszerrel,
— a hibás szöveg lefestésével vagy leragasztásával javítani tilos.
Ha a bizonyítvány kiállításánál olyan tévedés fordult elő, hogy az
osztályfőnök a törzslapról más tanuló adatait írta be a bizonyítványba, az első osztály esetében új bizonyítványt kell
kiállítani.
Ha magasabb évfolyamon történik a hiba, a téves bejegyzést
tartalmazó lapot át kell húzni, a jegyzet rovatban az oldalt
érvényteleníteni kell a 33. számú záradék szerint: „A bizonyítvány
...... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. Dátum, aláírás, pecsét.”.
Ezt követően a helyes szöveget a következő lapra kell beírni.
3.4 Egyéb tanügyigazgatási aktusok
Az iskola ügyvitelében a leírtakon túlmenően meg kell oldani
ritkábban előforduló feladatokat is, amelyek adminisztrációval
járnak.
Adminisztráció iskolaváltoztatás esetén
A tanuló felvétel, átvétel vagy áthelyezés révén kerülhet egyik
iskolából a másikba. A tankötelezettség nyilvántartása, a tanulói
jogviszony folyamatosságának nyomon követése miatt fontos,
hogy az iskolák ezt a folyamatot pontosan „leadminisztrálják.”

1
2

11.a.
„A ..... szót (szavakat) .................-ra helyesbítettem.” Vagy: „A ......... osztályzatot
...............-ra helyesbítettem. Dátum, aláírás, pecsét.”.
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A felvevő, átvevő iskola a beírási naplóba, az iskolai naplóba,
törzslapra, bizonyítványba az 1. sz. záradék bejegyzésével rögzíti
a felvétel, átvétel tényét.
Az elbocsátó iskola ezt a 3. sz. záradék alkalmazásával a beírási
naplóba és törzslapon rögzíti.
Általános iskola esetében az átvevő iskola a tanuló régi
bizonyítványát használja a magasabb évfolyamok tanulmányi eredményeinek bejegyzésére, ha azonban a tanuló
iskolatípust is változtat, akkor részére új, az iskolatípusnak megfelelő bizonyítványt kell kiállítani.
Az iskolai nyilvántartások módosítása névváltozás esetén
„Névváltozás esetén — a volt tanuló kérelmére, az engedélyező
okirat alapján — a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni,
az iskolai bizonyítványt, beleértve az alapvizsgáról és az érettségi
vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt, ki kell
cserélni. A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító iskola,
illetve jogutódja, jogutód nélkül megszűnt iskola esetén az végzi,
akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték.”1
Amennyiben a volt tanuló kéri, a névváltozást a törzslapra rá kell
vezetni, az iskolai bizonyítványokat pedig ki kell cserélni. Miután
ebben az esetben nem bizonyítványmásodlat kiállításáról van szó,
a törzslapi bejegyzésért és az új bizonyítványmásolat kiállításáért az illetéktörvény szerint eljárási illetéket kell fizetni.

G
1.5
20

Ha olyan személy kér bizonyítványmásodlatot, aki időközben
nevet változtatott, s azt az iskolában nem jelentette be, csak a régi
nevére szóló másodlatot lehet részére kiállítani.
Az iskolai iratok hitelesítése és felülhitelesítése
Az iskola által kiállított hivatalos iratokban az iskola hivatalos (cégszerű) elnevezését és körbélyegzőjét kell használni.
A használat rendjét a művelődési intézmények nevéről, elnevezéséről és névhasználatáról szóló rendelet2 szabályozza. A rendelet3
kimondja, hogy „A nevelési-oktatási intézmények nyomtatványain, iratain az iskola címét, szakközépiskola, szakmunkásképző
iskola és szakiskola képzési évfolyamain a tanulói jogviszonnyal

1
2
3

11.b.
9/1989. (IV.30.) MM rendelet (módosította: 15/1991. (X.3.) MKM rendelet
és a 17/1994. (VII.29.) MKM rendelet).
7.§ (5) bekezdése.
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összefüggő iratokon a szakképesítés megjelölését is fel kell tüntetni.”
Ez azt jelenti, hogy például az iskola hivatalos leveleinek fejlécén,
jegyzőkönyvein, az ellenőrző könyvben az iskolák cégszerű neve
(hosszú bélyegzője) szerepel, de a tanuló adatait tartalmazó törzslapon, bizonyítványon a szakképző iskola esetén fel kell tüntetni
a tanuló által tanult szakképesítést is.
Az okmány kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetőjének
aláírását, így az iratot és annak valódiságát az iskola körbélyegzője hitelesíti. A körbélyegző formai követelményeit a hivatkozott rendelet 7.§ (3) bekezdése írja le:
„A nevelési-oktatási intézmények címtábláján és körbélyegzőjén
— akkor is, ha az intézmény nevének nem része — fel kell tüntetni
a székhely település nevét. Feltüntethető továbbá a Magyar Köztársaság címere, a település címere, illetőleg a fenntartó által
alkalmazott megkülönböztető megjelölés (jelvény, egyházi címer
stb.)”.
Gyakori eset, hogy iskolák által kiállított okiratot (legtöbb esetben
bizonyítványt) külföldre kívánnak vinni. Ilyenkor hitelesíteni,
illetve felülhitelesíteni kell. A hitelesítést a fenntartó — önkormányzati iskola esetén a jegyző, főjegyző — végzi el, a felülhitelesítést a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a
Külügyminisztérium, és az okirat felhasználása szerinti állam
magyarországi külképviselete végzi.1
A bizonyítványok honosítása, elismerése
A külföldön szerzett vagy kiállított bizonyítvány nemzetközi
szerződés alapján történő elismerés, illetve honosítás révén válik
e gyen érté k ű vé a Magyarországon megszerezhet ő bizonyítványokkal.
A bizonyítványok elismerésének és honosításának módját a törvény 112.§-a és a végrehajtási rendelet 37.§-a, a szakmai bizonyítványok tekintetében a szakképzési törvény 4.§ (1) c pontja,
valamint a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló 10/1993. (XII.30.) MüM rendelet 40.§-a szabályozza.
Ha valaki nem befejezett iskolai tanulmányokat kíván folytatni
Magyarországon, ennek módját, a bemutatott bizonyítványok
kapcsolatos teendőket a Tv. 111.§-a, illetve a Vhr. 37.§ (1) (5) (9)
1

(törvény 113.§)
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(10) bekezdése tartalmazza. Az itt leírt eljárást kell alkalmazni,
szakmai képzés esetén is.
Az iskola és a szülői ház kapcsolattartása
Az oktatási törvény és végrehajtási rendelete a következő esetekben teszi kötelezővé az iskola számára a szülő értesítését, tájékoztatását:
• a gyerek felvétele
• a tanulói jogviszonnyal összefüggő bármilyen változás
— mulasztás
— tanulmányi előmenetel
— vétség
— büntetés
— károkozás
— dicséret
— juttatás
Erre a célra különféle megrendelhető nyomtatványok vannak
forgalomban, de az iskola maga is alkothat formaleveleket.
A kapcsolattartás legfontosabb eszköze az ellenőrző könyv, amely
minden iskolatípus és iskolafokozat számára előírt, bár nem
kötelező nyomtatvány. Lényeges, hogy a félévi tanulmányi eredményt az ellenőrző könyv útján közli az iskola a szülővel, ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a szülő jegyezze be kéréseit,
közlendőit a könyvbe.

4. Mellékletek
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4.1 A nevelési-oktatási intézmények által használt kötelező
nyomtatványok
Az óvoda által használt kötelező nyomtatványok
1.

Beírási napló

2.

Felvételi előjegyzési napló

3.

Felvételi és mulasztási napló

4.

Óvodai törzskönyv

5.

Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok
1.

Alapvizsga bizonyítvány

2.

Beírási napló

3.

Bizonyítvány (szakmai vizsga alapján) +
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4.

Bizonyítványkönyv

5.

Diákigazolvány

6.

Ellenőrző

7.

Előképzős napló

8.

Érettségi bizonyítvány

9.

Fakultatív záróvizsga-bizonyítványok

10. Főtárgyi napló
11. Gyógytestnevelési és könnyített testnevelési napló
12. Hangszeres előképzős bizonyítvány
13. Javítóvizsga-jegyzőkönyv
14. Jegyzőkönyv a vizsgához
15. Kamarazene, zenekari, korrepetíciós napló
16. Kötelező tárgyi napló
17. Nemzetiségi, etnikai bizonyítvány-könyv
18. Nemzetiségi törzslap (volt anyakönyv)
19. Órarend
20. Órarendi kimutatás
21. Összesítés a vizsgát tett tanulókról
22. Osztálynapló (csoportnapló)
23. Osztályozóív a vizsgához
24. Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv
25. Sportnapló
26. Szolfézs előképzős bizonyítvány
27. Tantárgyfelosztás
28. Törzslap külív (volt anyakönyvi külív és törzslap)
29. Törzslap külív, belív, érettségi vizsgához
30. Törzslap külív, belív, szakmai vizsgához +
31. Továbbtanulók nyilvántartása

23

A kollégium által használt nyomtatványok
1.

Csoportnapló

2.

Kollégiumi napló (Ügyeleti napló)

3.

Kollégiumi törzskönyv

G
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Megjegyzés:
• jelölt nyomtatványok csak a Művelődési és Közoktatási Minisztérium engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók
• + jelölt nyomtatványok csak a Munkaügyi Minisztérium engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók
• jelölt nyomtatvány a rendelet hatályba lépése előtt megkezdett
oktatásban alkalmazható
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4.2 Az iskolák által alkalmazható záradékok
Az iskolák által alkalmazott záradékok
Záradék
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.

24

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

Felvéve (átvéve, a számú határozattal áthelyezve) a/z/ ......................... (iskola
címe) .................... iskolába.
A ................ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait
az (betűvel) évfolyamon folytatja.
Felvette a/z/ (iskola címe) ...................... iskola.
Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve osztályozóvizsga
letételével folytathatja.
Az iskola látogatása alól az 19...../...... tanévre felmentve .................... miatt.
Kiegészülhet:
osztályozóvizsgát köteles tenni
Tanulmányait a szülő kérésére, (szakértői vélemény alapján)
magántanulóként folytatja.
Mentesítve a/z/ (a tantárgy/ak neve) tantárgy tanulása alól.
Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.
Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a/z/ ................................ évfolyam
........................ tantárgyból osztályozóvizsgát köteles tenni.
A/z/ évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő
megrövidítésével teljesítette.
A/z/ .................. tantárgy óráinak látogatása alól felmentve ........... -tól .... -ig.
Osztályozó vizsgát köteles tenni.
Mulasztása miatt osztályozó vizsgát köteles tenni.
A .................. fakultatív foglalkozáson részt vett.
A ................... fakultatív foglalkozáson kiváló eredménnyel vett részt.
A nevelőtestület határozata: a (betűvel) évfolyamba lép.
vagy
A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait
....................... évfolyamon folytatja.
A tanuló az ............ évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb
ideig, ............. hónap alatt teljesítette.
A/z/ .................. tantárgyból javítóvizsgát köteles tenni.
A javítóvizsgán ................, tantárgyból ......................, osztályzatot kapott
.............. évfolyamba lép.
Évfolyamot ismételni köteles.
Az évfolyamot saját kérésére megismételheti.
A javítóvizsgán .................. tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Évfolyamot ismételni köteles.
A/z/ ....................... tantárgyból ...................-án osztályozóvizsgát tett.
Osztályozóvizsgát tett.
A/z/ ...................... tantárgy alól .............. okból felmentve.
A/z/ ...................... tanóra alól ................ okból felmentve.
Az osztályozó- (beszámoltató-, különbözeti, javító-) vizsga letételére .....-ig
halasztási kapott.
Az osztályozó- (javító-) vizsgát engedéllyel a/z/ ................. iskolában független
vizsgabizottság előtt tette le.
A/z/ ................... szakképesítés ............. évfolyamán folytatja tanulmányait.
Tanulmányait ............ okból engedéllyel megszakította, a tanulói jogviszonya
..................-ig szünetel.
A tanulói jogviszonya
a/ kimaradással,
b/ .................... óra igazolatlan mulasztás miatt,
c/ egészségügyi alkalmatlanság miatt,
d/ térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
e/ ......................., iskolába való átvétel miatt
megszűnt, a létszámból törölve.
.................... fegyelmező intézkedésben részesült.
......................... fegyelmi büntetésben részesült.
A büntetés végrehajtása ................. -ig felfüggesztve.
A büntetés hatálya .......................
Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén
a/ A tanuló ....................... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt
felszólítottam.
b/ A tanulót ismételt ......... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen
szabálysértési eljárást kezdeményeztem.
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30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

Tankötelezettsége megszűnt
A ............ szót /szavakat, osztályzato(kat)/ szóra helyesbítettem.
A ....... szót (szavakat) osztályzato(kat) ...... -ra helyesbítettem.
A bizonyítvány ....................... lapját téves bejegyzés miatt
érvénytelenítettem.
Ezt a póttörzslapot a/z/ ...................................... következtében
elveszett (megsemmisült) eredeti helyett .................adatai (adatok)
alapján állítottam ki.
Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti
bizonyítvány helyett .............................. kérelmére állítottam ki.
A másodlat a törzslap (póttörzslap) adataival megegyezik.
Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név ................................. anyja neve
.............................. a/z/ .............................. iskola ........................... szak
(szakmai, speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály, tagozat) .......................
évfolyamát a/z/ .......................... tanévben eredményesen elvégezte.
Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi
eredmények eléréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez
a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, illetve megfelelő záradékot alakíthat
ki.
Alkalmazott rövidítések:
Beírási napló
Osztálynapló
Törzslap
Bizonyítvány

Bn.
Tl., B.
Tl., B.
B.
Pót. Tl.

B.
másodlat
Tl.
Pót.B.

Bn.
N.
Tl.
B. Tl.

4.3 A nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott és
kezelt személyes és különleges adatok
(A gyermekek és tanulók adatai)
A gyermekek, tanulók adatai
1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a/ gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakásának címe és telefonszáma;
b/ szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma;
c/ a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;
d/ a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
— felvételivel kapcsolatos adatok,
— a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
— a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
— a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, tanuló fogyatékosságára
vonatkozó adatok,
— a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő
gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatai,
— a többi adat az érintett hozzájárulásával.
2. Az adatok továbbíthatók
— fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv részére valamennyi adat,
— testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékosságra, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési- oktatási intézménynek, illetve vissza,
— az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
— a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének,
a tanulószerződés kötőjének, illetve, ha az értékelés nem az iskolában történik az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének.

Az adatok statisztikai célú felhasználása
A mellékletben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
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5. Iratminták
Beírási napló

Osztályvizsga jegyzőkönyve
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Érettségi jegyzőkönyv
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A nevelési-oktatási intézmények kötelező iskolai és záróvizsga bizonyítványai
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Törzslap
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I. belív
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II. belív
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III. belív
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Tűzre, vízre vigyázzatok!
Munka, tűz- és vagyonvédelem az iskolában

Egri György

A gazdálkodó szervezetek vezetői számára feladatként jelentkezik
megszervezni, végrehajtani és felügyelni az irányításuk alá tartozó terület tűz-, munka- és vagyonbiztonságát, megteremteni és
biztosítani azok tárgyi és személyi feltételeit, eleget tenni a kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek.
Jelen szakanyag útmutató, nem jogszabály- vagy szöveggyűjtemény. A tárgyi feladatkörök eredményes ellátásához — önkormányzati tapasztalatok birtokában — szeretnénk hozzájárulni
azzal, hogy (elsősorban az önkormányzati oktatási, nevelési, kulturális, művelődési intézmények részére) átfogó képet nyújtsunk
az egyes szakterületek körében jelentkező feladatokról, a tevékenység jogi- és egyéb szabályozási hátteréről, illetve megkísérlünk módszertani segítséget adni azok végrehajtására.

Tartalom

Oldal

1.

Munkavédelem

2

2.

Tűzvédelem

9

3.

Vagyonvédelem

15

4.

Mellékletek

23

5.

Változások

27
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1. Munkavédelem
Az Országgyűlés 1993-ban fogadta el a 48/1993.(VI.11) számú
országgyűlési határozatot a Genfben 1981. jún. 22-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a dolgozók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. sz.
egyezmény megerősítéséről ( a továbbiakban Egyezmény). Az
Egyezmény hatálya a gazdasági tevékenység valamennyi ágazatára kiterjed, fontosabb fogalommeghatározásai a következők:
• gazdasági tevékenység ágazata: mindazon ágazatok, amelyekben munkavállalót alkalmaznak, beleértve a közhivatalokat is
• munkavállaló: az összes foglalkoztatott személy, ideértve a
közhivatalnokokat is
• munkahely: minden olyan hely, ahol a dolgozóknak (munkavállalóknak) munkájuk miatt tartózkodniuk kell, vagy amelyeket fel kell hogy keressenek, amennyiben a munkaadó közvetlen
ellenőrzése alatt állnak
• előírás: minden olyan rendelkezés, amelynek az illetékes hatóság vagy hatóságok törvényerőt biztosítanak
• egészség: magában foglal olyan fizikai és szellemi elemeket is,
amelyek befolyásolják, közvetlenül érintik a munkavállalók
biztonságát és egészségét, vagyis a munkával összefüggésben
nem csak azt jelenti, hogy a dolgozó beteg vagy gyenge
A napi tevékenység során a munkahelyeken a munkavállalók
egészségi állapotát és munkahelyi közérzetét a tevékenység közben ható fizikai, kémiai és biológiai tényezők befolyásolják.
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A munkavédelem feladata meghatározni azokat az összetevőket, amelyek a munkavállalók fizikai és mentális igénybevétele során hatnak, illetve hatásukat megelőző intézkedésekkel kiszűrni vagy minimálisra csökkenteni.
A fenti meghatározásból kitűnik, hogy a munkavédelem a munkafolyamatok szerves részeként jelentkezik.
Két fő területe:
• balesetelhárítás
• munkaegészségügy
A két terület között nem lehet merev választóvonalat húzni, a
különbség abban jelentkezik, hogy míg a baleset hirtelen következik be, addig a foglalkozási betegség a rossz munkakörnyezetnek és munkakörülményeknek, valamint a károsító anyagok
huzamos ideig tartó hatásának az eredménye.
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A munkavédelemre vonatkozó jogi szabályozás felöleli mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a munkavállalók munkaerejét,
egészségét és testi épségét védik a fellépő ártalmakkal és veszélyekkel szemben.
Az elmúlt években a törvényalkotók fokozott figyelmet fordítottak
a munkáltató és a munkavállaló viszonyára, továbbá a biztonságos munkavégzés követelményeire vonatkozó korszerű szabályok kidolgozására. Ezek mellett számos, a munkavédelmi kérdésekkel foglalkozó, a szaktárcák által kiadott jogszabály és egyéb
rendelet szabályozza a biztonságos és egészséges munkavégzés
normatíváit.

1.1 A munkavédelmi feladatok ellátásának szabályozása,
a munkáltatói feladatok végrehajtása
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. számú törvény (továbbiakban MVt.) követelményeket fogalmaz meg a
• munkahelyek létesítésével, a termelőeszközök kialakításával,
telepítésével és felhasználásával kapcsolatban, továbbá
• a munkavállaló biztonságos munkavégzéshez szükséges fizikai
állapota, a munkavégzéssel kapcsolatos ismeretei, a munkavégzése során tanúsított magatartása és
• a munkavégzés módjának tekintetében.
A MVt-ben rögzített munkavédelmi feladatok, kötelezettségek és jogok különválaszthatók:
• munkaadói kötelezettségekre, feladatokra és jogokra
• munkavállalói kötelezettségekre és jogokra
Ahhoz, hogy egy-egy munkaterületen a munkaadói és munkavállalói jogok, kötelezettségek, és nem utolsó sorban a
felelősség megfelelő módon érvényesüljenek, az ezekre
vonatkozó normatívákat „Munkáltatói Szabályzat”-ban célszerű rögzíteni.
A szabályzat elkészítése előtt fel kell mérni mindazon körülményeket, melyek az adott munkaterületen a biztonságos munkavégzéssel összefüggésbe hozhatók. Ennek során vizsgálni kell:
• az adott területen végzett tevékenységet, annak lehetséges veszélyforrásait, továbbá a veszélyforrások elhárítási lehetőségeit
• az adott feladatoknak a munkavállalókra gyakorolt várható
hatását, és ennek megfelelően a dolgozóval kapcsolatosan támasztandó alkalmassági követelményeket
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• a megfelelő munkakörnyezet kialakításával és a dolgozók ellátásával kapcsolatos szükségleteket és lehetőségeket
A szabályozásba célszerű bevonni a munkaterületen működő
dolgozói érdekképviseleti szervezetet és — ahol a dolgozók éltek
a MVt. 70. §-ában biztosított jogukkal — a megválasztott munkavédelmi képviselőket is.

Önkontroll!
Mit kell tartalmaznia a munkáltatói szabályzatnak?
❏

az általános követelményeket

❏

a létesítés, üzembehelyezés követelményeit

❏

a munkavégzés tárgyi feltételeit, ezen belül különösen:
— a villamos berendezésekkel kapcsolatos követelményeket
— a munkahelyi világításra vonatkozó előírásokat
— az anyagok tárolásának, mozgatásának, szállításának
szabályait
— az egyes helyiségekre (munkaterületre), valamint a használt gépi berendezések üzemeltetésére, karbantartására, ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, használati szabályokat

❏

a munkafolyamatra, technológiára, valamint az alkalmazott anyagokra és a védelmi berendezésekre, felszerelésekre, eszközökre vonatkozó követelményeket

❏

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételeit

❏

a munkáltató — ezen belül
— az egyes munkahelyi vezetők és munkavállalók kötelezettségeit és jogait
— a munkavédelmi oktatás szabályait
— a munka- illetve foglalkozási baleset bejelentésével,
kivizsgálásával és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat jogokat és eljárási szabályokat

❏

a munkavédelmi érdekképviselettel kapcsolatos jogokat és
követelményeket

❏

a munkavédelmi hatósági felügyelettel kapcsolatos ismereteket, ezen belül a munkavédelmi előírások megszegésének jogi és anyagi következményeit
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A szabályzatot az intézmény vezetője kiadmányozza, egyidejűleg
gondoskodik arról, hogy a szabályzat kellő példányban elkészüljön, valamennyi dolgozó számára hozzáférhető legyen, továbbá,
hogy a tartalmát mindenki megismerje.
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Figyelem!
A feladatok végrehajtása során a MVt. a munkáltatót megszemélyesítő munkahelyi vezetőt át nem ruházható kötelezettségekkel terheli. Melyek ezek?
➟ a fent leírt szabályozási kötelezettség
➟ a rendszeres ellenőrzési kötelezettség
➟ a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítására vonatkozó kötelezettségek
➟ a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselőkkel
való egyeztetés kötelezettsége új technológia bevezetésével
kapcsolatban
➟ a tudomására jutott rendellenességekkel kapcsolatos intézkedési kötelezettség
➟ a balesetekkel kapcsolatos eljárási kötelezettség

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy
a munkavállaló
•
•
•
•
•

munkába álláskor,
a munkahely, illetve a munkakör változásakor,
a munkavégzés követelményeinek megváltozásakor, továbbá
a munkaeszköz átalakításakor vagy üzembe helyezésekor, végül
új technológia bevezetésekor

megismerje és elsajátítsa a szükséges szabályokat, utasításokat
és információkat.1
Az oktatást — az azt indokló körülmény függvényében — az
intézmény munkavédelmi szakembere, vagy a munkaterület szakvezetője (esetleg megfelelő ismerettel rendelkező szakembere) külön vagy közös feladataként javasolt meghatározni.
Az oktatás nyilvántartása minden esetben a munkahelyi
vezető(k) feladata.

1

MVt. 55.§ (1) bek.
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A MVt. további kötelezettségeket is előír a munkavédelemmel
kapcsolatban:
• „Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat
és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.”1
• „... a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység
ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani...”2. E szaktevékenység biztosítható az előző részekben már
leírt lehetőségek szerint: megfelelő képesítéssel rendelkező szakember alkalmazásával vagy külső szakcég, szakember szerződéses — a felelősségi kérdéseket tisztázó — megbízásával.
1.2 A munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel
kapcsolatos teendők
A munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket be kell
jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.
Bejelentési kötelezettség terheli
• egyrészt a sérültet vagy a balesetet észlelő személyt a munkáltató, illetve a tevékenységet közvetlenül irányító vezető felé,
• másrészt a munkáltatót a felügyeleti szervek (baleset: OMMF
illetékes felügyelősége, foglalkozási megbetegedés ÁNTSZ) részére adandó írásos tájékoztatás vonatkozásában.
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A kivizsgálás a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi
okok feltárását, és a továbbiakban szükséges megelőző intézkedések meghatározását szolgálja (a munkabiztonsági szaktevékenységet igénylő esetekben3 szakértő bevonása indokolt).
A nyilvántartás eszköze a munkavédelmi baleseti napló.
További teendő, hogy a munkáltatónak minden bejelentett, illetve
tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Amennyiben nem tekinti annak, akkor erről és
a jogorvoslat lehetőségéről4 a sérültet, halálos baleset esetén a
hozzátartozót írásban tájékoztani kell.

1
2
3
4

MVt. 52.§
MVt. 64.§
MVt. 65.§ (2) bek.
MVt. 68.§
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A halálos kimenetelű vagy tömeges (öt vagy több dolgozót
érintő) balesetek és foglalkozási megbetegedések azonnali
jelentési kötelezettség alá tartoznak, és azokról a munkáltató a közvetlen felügyeleti szervét is köteles értesíteni.
A munkáltató bejelentési, kivizsgálási és nyilvántartási kötelezettsége a balesettől számított 3 év után elévül.1

1.3 Munkavédelmi iratanyagok
A munkavédelmi feladatoknak fontos része az is, hogy az intézmények az ezzel kapcsolatos tevékenységüket megfelelően dokumentálják, ez ugyanis megkönnyíti a különböző feladatok közötti
eligazodást. A dokumentáció segítséget nyújthat az esetleges
jogviták elintézésében, a bizonyítás megkönnyítésében.
Ilyen iratok a következőek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Munkáltatói Munkabiztonsági Szabályzat
Munkavédelmi Baleseti Napló
Munkabaleseti jegyzőkönyv(ek)
Munkabaleseti jegyzőkönyvek összesítője
Oktatási nyilvántartás (az újonnan belépő dolgozókról, az ismétlődő
oktatáshoz)
Munkavédelmi oktatási napló
Munkaköri alkalmassági vizsgálatra utalás
Létesítési, használatbavételi engedélyek
Üzembehelyezési jegyzőkönyvek
Gépek, berendezések dokumentációi (kezelési, karbantartási utasítások, gépkönyvek, felülvizsgálati - ellenőrzési dokumentumok)
Az MSZ 172 szerinti érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyve(i)
Munka és védőruha nyilvántartás
Tisztítóeszköz- és tisztálkodószer-nyilvántartás

1.4 Alapvető jogszabályok:
Az Alkotmány
Törvények:
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselők jogállásáról

1

MVt 67.§
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1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
1989. évi VII. tv. a sztrájkról
1972. évi II. tv. az egészségügyről
1991. évi XI. tv. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról
1993. évi LXXIX. . tv. a közoktatásról
1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről
Kormányrendeletek:
37/1982. (VIII.25.) MT r. a munkavédelmi szakképzésről és továbbképzésről
Miniszteri rendeletek:
11/1978.(XII.16.) EüM. r. a tanulók közhasznú munkavégzésének egészségügyi feltételeiről
3/1979. (V.29.) EüM. r. az egyéni védőfelszerelésekről
2/1983. (II.14.) EüM. r. a dolgozók bőrvédő készítménnyel való ellátásáról
15/1980. (XII.29.) EüM. r. a védőital juttatásról
2/1981. (II.7.) EüM r. a munkahelyek általános egészségügyi követelményeiről
3/1981. (II.14.) EüM r. a foglalkozási betegségek bejelentéséről és kivizsgálásáról
4/1981. (III.31.) EüM r. a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről
6/1981. (VII.23.) EüM-MüM r. egyes egészségre ártalmas munkakörülmények között foglalkoztatott dolgozók napi munkaidejéről
6/1982. (VI.12.) EüM r. a nők és a fiatalkorúak egészségének és testi
épségének védelméről

G
1.6
8

13/1992. (VI.26.) NM r. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
5/1993. (XII.26.) MüM r. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
További rendelkezéseket, szabályokat, előírásokat tartalmaznak a tárgyhoz kapcsolódó, annak különböző területeit érintő állami szabványok,
így például:

• a gépek vonatkozásában az MSZ 7381 a termelőberendezések biztonsági követelményeiről
• irodák esetében MSZ 6240 a belsőtéri világítás, a világítástechnikai
jellemzők előírt értékeiről
A több százra tehető szabvány felsorolásától e helyen eltekintünk,
azonban azokat az adott munkaterülettel összefüggésben ajánlott beszerezni és alkalmazni.
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2. Tűzvédelem
A tűzvédelmi tevékenység jogi szabályozása napjainkban nagyon
sokrétű, nehezen áttekinthető. Az alábbiakban ismertetett jogszabályi, szabványi és szabályzati kötelezettségek, határidők az
intézmények jellegéből adódóan, illetve az alkalmazott gépek,
berendezések, felszerelések, eszközök függvényében természetesen bővülhetnek vagy csökkenhetnek. Az ismertetés a jellemzően
működtetett intézményekre, alkalmazott eszközökre és berendezésekre korlátozódik.
2.1 A Tűzvédelmi Utasítás1
Az intézmény igazgatója a tűzvédelemre vonatkozóan köteles
Tűzvédelmi Utasítást készíteni, azt az érdekelteknek kiadni és a
végrehajtását ellenőrizni.

Önkontroll!
Mit kell tartalmaznia a Tűzvédelmi Utasításnak?
❏

az intézmény tűzvédelmi szervezetének kialakításáért, a
tűzvédelmi szabályok és előírások érvényesítéséért felelős
vezetők megnevezését és azok feladatait

❏

az intézményre, a létesítményekre, az építményekre, a
tűzszakaszokra, illetőleg a helyiségekre, szabadterekre,
veszélyességi övezetekre vonatkozó tűzveszélyességi besorolást és a kapcsolatos általános érvényű és eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat

❏
❏

a tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésére jogosultak
megnevezését

❏

a dolgozóknak a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőit

❏

1

a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos tűzvédelmi
használati szabályokat, előírásokat

a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat

3/1980. (VIII.30.) BM rendelet 63.§ (1)-(2). bek.
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Határidő: A Tűzvédelmi Utasítás az intézmény tűzvédelmi tevékenységéhez szükséges alapvető dokumentum, így elkészítése
soron kívül szükséges! Új létesítésnél a használatbavétel feltétele.
A művelődési, oktatási és szociális létesítményeknek a Tűzvédelmi Utasítás mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteniük.1

Önkontroll!
Mit tartalmazzon a Tűzriadó Terv?
❏

a tűzjelzés módjait

❏

a dolgozók riasztásának rendjét

❏

a dolgozók tűz esetén szükséges tennivalóit (az épület
kiürítése, mentés, rendfenntartás, a tűzoltás előkészítése,
a tűzvédelmi biztonsági berendezések kezelése)

❏

az intézmény helyszínrajzát — szükség szerint az építmények szintenkénti alaprajzát —, amelyen jelölve vannak a
vízszerzési helyek, az építmények, a szabadterek, a helyiségek és a veszélyességi övezetek a tűzveszélyességi osztály
feltüntetésével, valamint a közművezetékek (víz, gáz, gőz,
elektromos) központi elzárói, illetőleg kapcsolói

Határidő: a Tűzvédelmi Utasítással egyidejűleg
2.2 A rendszeres ellenőrzési kötelezettség területei
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Az intézmények kötelesek gondoskodni arról, hogy dolgozóik a
munka-, illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi
ismereteket — munkába állításuk előtt — elsajátítsák. A vállalat
(intézmény) a dolgozóit köteles a munkakörüknek megfelelő rendszeres tűzvédelmi továbbképzésben részesíteni.2
Határidő: Munkába állítás előtt, illetve a Tűzvédelmi Utasításban
meghatározott időszakonként, naplóban dokumentálva.
A tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátásához legkevesebb az
előírt tanfolyami képesítés szükséges.3 Tanfolyami képesítésnek

1
2
3

3/1980. (VII.30.) BM rendelet 64.§ (1)-(2) bek.
14/1973.(VI.2.) Mt rendelet 23.§
3/1980. (VIII.30.) BM rendelet 6.sz. melléklet 7. pont
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minősül a helyi tűzvédelmi ismeretek elsajátítására szervezett
„Tűzvédelmi megbízotti tanfolyam”-on szerzett képesítés.
Meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat (például
olaj- vagy gázkazán fűtő)1. A szakvizsgát általában 4-5 évenként
kell megismételni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (például hegesztés) csak a létesítmény vezetője vagy megbízottja előzetes
írásbeli engedélye alapján szabad végezni2.
Ezzel kapcsolatosan célszerű egy formanyomtatvány folyamatos
vezetése.
Különböző tűzvédelmi feladatok végzésével a létesítmény igazgatója
(vezetője) megbízhat más személyt. Ezen személyek részére a feladatmeghatározással egyidejűleg megbízólevél kiadása szükséges.

Figyelem!
Milyen határidőket szabnak meg a jogszabályok a egyes berendezések és eszközök rendszeres felülvizsgálatára?
➟ az 1000 voltnál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések, továbbá a villámvédelmi berendezések
időszakos felülvizsgálatát
➟ —„A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületben, építményben, szabadtéren legalább 3 évenként
➟ —„C” tűzveszélyességi besorolás esetén legalább 6 évenként
➟ —„D”-„E” tűzveszélyességi besorolás esetén legalább 9 évenként kell elvégezni3.
➟ a gáz- és olajtüzelésű fűtőberendezéseket a garanciális idő
lejárta után évenként szakvállalattal felül kell vizsgáltatni4
➟ különböző nyomás alatt üzemelő berendezéseket (például
kompresszor) évenként szakvállalattal felül kell vizsgáltatni, 5 évenként nyomáspróbáztatni kell
1
2
3
4

3/1980. (VIII.30.) BM rendelet 59.§ (2).bek.
OTSZ 13.§ (3).bek.
OTSZ 41.§ (7).bek. , valamint MSZ 1600, MSZ 10900
Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ), illetve OTSZ
31.§ (2)-(3). bek.
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Figyelem! (folytatás)
➟ a tűzoltókészülékeket legalább félévenként ellenőriztetni
kell
➟ a vízkivételi helyeket, azok szerelvényeit, tartozékait félévenként felül kell vizsgáltatni
➟ tűzcsapszekrényben, illetve raktárban elhelyezett tömlőn
legalább 5 évenként nyomáspróbát kell elvégezni
➟ a tűzészlelő-, jelzőberendezéseket a szabvány előírásain túl a
gyártó által meghatározott időszakonként ellenőriztetni kell
➟ vészlétrák, vészhágcsók teherbírását, műszaki állapotát évenként felül kell vizsgáltatni
➟ a hő- és füstelvezető berendezéseket a szabvány előírásai
szerint kell kialakítani, üzemeltetni és legalább évenként
felülvizsgáltatni
➟ a kéményeket és füstcsatornákat évenként szakvállalattal
felül kell vizsgáltatni

2.3 A végrehajtás módjai és lehetőségei
A bevezetőben már említett tűzvédelmi kötelezettségek végrehajtásának személyi feltételeit illetően több — a gyakorlatban alkalmazott — lehetőség nyílik:
1. Az egyszemélyi felelősség megtartása mellett, tűzvédelmi szervezet létrehozásával és működtetésével az egyes feladatok szervezeten
belüli szétosztásával (így azonban a szakszerűség nem biztosított).
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2. Az intézmény jellegétől, tevékenységétől, létszámától függően
önálló munkakörű és megfelelő képesítésű tűzvédelmi vezető,
főelőadó, előadó kinevezésével.
3. Az előző részben leírt tanfolyami képesítéssel rendelkező „tűzvédelmi megbízott” megbízásával.
4. A jogszabály lehetőséget ad a szakirányú (szabályozási, szervezési, ellenőrzési) feladatok végrehajtásához külső, szakosodott
cég vagy szakember szerződés keretében történő megbízására.
Az első három megoldás közös hátránya, hogy magas a munkaidő
és létszámigénye, magasak a bérköltségek, és emellett valóban
szakszerű tevékenység csak a második megoldástól várható, de az
nagyságrendileg magasabb költséggel jár a másik két megoldásnál.
A negyedik pontban leírt megoldás azért ajánlható, mert amellett, hogy a szakszerűséget garantálja, a kialkudott szolgáltatási
díjat — költség lévén — semmilyen járulék nem terheli, ugyanak-
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kor csak az igénybevett szolgáltatásokat kell megfizetni (nincs
szabadság, betegállomány, üres munkaidő).
Külön kiemelnénk, hogy kifejezetten tűzvédelmi felülvizsgálatok végzésénél a jogszabály, illetve szabvány szakvállalat igénybevételét írja elő.
Ilyen feladatok a következők:
• Tűzvédelmi megbízotti tanfolyam lebonyolítása, vizsgáztatás
• Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
• Elektromos felülvizsgálat
• Villámvédelmi felülvizsgálat
• Tűzoltókészülékek, vízforrások, szerelvények, töml ők felülvizsgálatai
• Tűzészlelő- és jelzőberendezések ellenőrzése és felülvizsgálata
Tűzvédelmet is érintő, de egyéb jogszabályokban, szabványokban is előírt — a biztonságos üzemeltetéshez szükséges
— kötelezettséget jelent a
•
•
•
•

gáz és olajfogyasztó berendezések,
vészlétrák, vészhágcsók,
hő- és füstelvezetők,
kémények, füstcsatornák

ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása.
A felsorolt tevékenységek elvégzésére a szakvállalattal kötött
megbízási szerződések és azok körültekintően megfogalmazott tartalma tisztázhatják a végrehajtásra vonatkozó, illetve
a mulasztásból eredő károk jogi felelősségét.
A szerződések alapján a feladatok pénzügyi hatása is könnyebben
tervezhető.
2.4 Tűzvédelmi okmányok, iratok, dokumentációk
Az intézmény tűzvédelmi feladatainak áttekinthetősége, a feladatok végrehajtásának ütemezhetősége és ellenőrizhetősége érdekében a tűzvédelmi vonatkozású okmányok, iratok, dokumentációk
egy példányát célszerű és ajánlott egy helyen — tűzvédelmi
iratgyűjtőben — tartani.
A feladatok ellátásához jellemzően szükséges:
1.

Tűzvédelmi Utasítás

2.

Tűzveszélyességi osztálybasorolás

3.

Tűzriadó Terv
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4.

Az intézmény helyszínrajza, szintenkénti alaprajza,
és gépészeti rajza

5.

A tűzvédelmi oktatás, továbbképzés nyilvántartási
dokumentáció (Napló)

6.

Tűzvédelmi megbízott képesítési okirat

7.

Tűzvédelmi szakvizsga-nyilvántartás

8.

Engedély(tömb) alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére

9.

Megbízólevelek

10. Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyve
(a vizsgálat alkalmával feltárt hiányosságok megszüntetéséről
szóló dokumentumokkal)
11. Villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

12. Gázfűtésű berendezések felülvizsgálata (munkalap és nyilatkozat)
13. Olajtüzelésű berendezések felülvizsgálata
14. Nyomástartó edények felülvizsgálata
15. Nyilvántartás a készenlétben tartott kézi, hordozható tűzoltókészülékekről, és napló azok ellenőrzéről,karbantartásáról, javításáról

16. Tűzoltó felszerelések (nyomásfokozó szivattyú, száraz- felszálló
vezeték, tüzivíz hálózat, tűzcsapszekrények és szerelvényeik)
ellenőrzési, karbantartási és javítási dokumentációi

17. Tűzészlelő- , jelző- és beépített oltóberendezések ellenőrzési,
karbantartási és javítási bizonylatai
18. Vészlétrák, vészhágcsók időszakos felülvizsgálatainak,
karbantartásának, javításának dokumentációi

19. Hő- és füstelvezető berendezések karbantartási, javítási bizonylatai
20. Kémények, füstcsatornák időszakos ellenőrzésének,
tisztításának bizonylata
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21. Tűzvédelmi hatósági intézkedések gyűjtője

22. Tűzoltósági iratok (például ellenőrzési jegyzőkönyvek) gyűjtője
23. Tervezői-, kivitelezői nyilatkozatok létesítés, felújítás,
átalakítás alkalmával
24. Tűzvédelmet érintő szerződések, levelezések

25. Külső munkavállalók kioktatásáról szóló nyilatkozatok
2.5 A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságokról szóló
alapvető jogszabályok
1973. évi 13. tvr. a tűz elleni védekezésről, tűzoltóságról

14/1973. (VI.2.) Mt r. a tűz elleni védekezésről, tűzoltóságról

3/1980. (VIII.30.) BM r. a tűz elleni védekezésről, tűzoltóságról

4/1980. (XI.25.) BM sz. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
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A tevékenységi kör alapját képező több mint húsz éve kiadott törvényerejű rendelet, illetve a kapcsolódó különböző szintű jogszabályok —
módosításaikkal egységes szerkezetbe foglalva is — tekintélyes kötetnyi
mennyiséget tesznek ki. Az eltelt évtizedek változásait figyelembe vevő
új átfogó jogszabály kiadása sajnos évek óta halasztódik, kedvező esetben 1995. második-, illetve 1996. első felére várható.
A jogszabályokon kívül háromszáznál több állami szabvány és tíznél több
ágazati szabályzat foglalkozik — közvetlenül vagy közvetve — a tűzvédelemmel.

3. Vagyonvédelem
A tulajdon számára a jogrendszer átfogó, komplex védelmet biztosít. A vagyon elleni bűncselekmények növekvő száma és felderítésük igen kedvezőtlen aránya azonban egyaránt a hatékony és
szervezett megelőző intézkedésekre, a megfelelő önvédelmi berendezkedésre, a keletkező károk megtérülése érdekében a vagyonbiztosításra teszi a hangsúlyt.
3.1 A „Rendészeti Szervezeti Működési
és Vagyonvédelmi Szabályzat”
A gazdálkodó szervezetek vagyonvédelmi feladatait és kötelezettségeit — „rendészeti tevékenység” gyűjtőfogalom keretében — a
hatályos 6/1988. (II.12.) Mtr. tartalmazza.
A rendelet kiemelten fontos feladatként határozza meg:
• a tulajdont károsító cselekmények megelőzését, megakadályozását és felderítését
• a dolgozók személyi tulajdonának védelmét
• a raktárkészletek, nagyértékű eszközök (hírközlő berendezések, számítógépek, sokszorosító gépek) őrzésének biztosítását
• a létesítmény őrzését, az őrzés megszervezését
• a pénzszállításra és a házipénztárra vonatkozó előírások érvényre juttatását
• a gazdálkodó szervezet területén a személy- és anyagforgalom
szabályainak kialakítását, betartásának ellenőrzését
• a számítógépek, iratok adatvédelmére vonatkozó szabályok
érvényesülésének elősegítését
• rendkívüli esemény vagy bűncselekmény esetén az azonnali
intézkedés megtételét (a helyszín és a rend biztosítása, illetve
a külön tervben meghatározottak — tűzriadó, bombariadó,
kiürítés — végrehajtása)
• a munkafegyelem érvényesülésének elősegítését

Iskolavezetés 1995. június

G
1.6
15

Belső szabályzatok

A felsoroltak végrehajtásának általános szabályait az intézmény vezetőjének „Rendészeti Szervezeti Működési és
Vagyonvédelmi Szabályzatban” ajánlott megállapítani.
A szabályzat — a következőkben részletezett szempontok szerint
— lehetővé teszi az eredményes vagyonvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek megteremtését, a károk megelőzését, az események
megakadályozását, illetve a mulasztási felelősség tisztázását.
Megkönnyíti a terület áttekinthetőségét, a kapcsolatos ellenőrzési
feladatok ütemezését, végrehajtását; tartalmának ismertetésével
hozzájárul a dolgozók vagyonvédelmi oktatásához, felvilágosításához.

Önkontroll!
A szabályzat Szervezeti és Működési fejezete tartalmazza:
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❏

a szervezetre háruló vagyonvédelmi feladatok ellátásának
módját (ezzel kapcsolatban a lehetőségek a tűzvédelmi
részben leírt személyi feltételekkel megegyeznek: rendészeti szervezet létrehozása, főfoglalkozású szakember alkalmazása, részmunkaidőben felelős munkatárs kijelölése,
külső szakcég vagy szakember szerződéses megbízása)

❏

az intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének, továbbá
a vagyonvédelmi feladatok felügyeletével, irányításával
(vagy összefogásával) megbízott személynek és a vagyonvédelmi szempontból fontos munkakörben (például pénztáros) foglalkoztatottaknak, illetve az egység valamennyi
dolgozójának általános vagyonvédelmi feladatait, kötelezettségét, felelősségkörét.

A szabályzat Vagyonvédelmi részében kell meghatározni:
❏

a személyforgalom rendjét

❏

a jármű- és anyagforgalom rendjét

❏

a dolgozók személyi tulajdonának védelmére vonatkozó
előírásokat

❏

a különböző őrzésbiztonsági előírásokat (például zárási
rend, a kulcskezelés szabályai, a biztonsági világításra
vonatkozó előírások)

❏

a sokszorosító gépek és a számítógépek használatára vonatkozó általános előírásokat

❏

a házipénztár, a pénzőrzés és -szállítás normatíváit, előírásait

❏

az anyagok, eszközök, gépiberendezések — a vagyonvédelemre vonatkozó — tárolási, használati, nyilvántartási normatíváit
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Önkontroll! (folytatás)
❏

a rendkívülinek minősülő események körét, a kapcsolódó
feladatokat

❏

a biztonsággal, vagyonvédelemmel összefüggő ügyek intézésének rendjét (bejelentési kötelezettség, belső eljárások
rendje, külső eljárások kezdeményezése)

3.2 Az eredményes vagyonvédelmi tevékenység személyi
feltételeinek megteremtése
A gazdálkodó szervezet vezetője egyszemélyben anyagilag és erkölcsileg egyaránt érdekelt az irányítása alatt működő szervezet
eredményes gazdálkodásában, az egység vagyonának megőrzésében, de ezzel kapcsolatban jogi felelősség is terheli1:
• „a gazdálkodó szervezet rendészeti tevékenységét rendészet
létrehozásával, vagy más módon látja el”
• „a rendészet megalakítására — a gazdaságossági szempontok
figyelembevételével — a szervezet vezetője jogosult...”
• „ez esetben meg kell határozni a rendészetre vonatkozó részletes szabályokat, biztosítani kell a rendészet működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket”
Részben a tulajdonviszonyok változásának, részben a szűkülő
anyagi lehetőségek között folytatott munkaerő-gazdálkodásnak
következményeként egyre többen vállalják a kockázatot, és nem
foglalkoztatnak vagyonvédelmi szakembert. Gyakran még — az
egyébként szükségesnek érzett — portaszolgálatot is felkészületlen, sokszor beszédükben, cselekvésükben korlátozott, intézkedésre képtelen, de nem bérigényes személyekkel láttatják el.
Természetesen nem kell, és nem is indokolt minden gazdálkodónak főfoglalkozású rendészeket alkalmazni.
A vezetőre háruló felelősség csökkentése, a vagyonvédelmi tevékenység szakszerűsége érdekében azonban érdemes megfontolni
külső szakember — szerződéses keretek közötti — igénybevételét
a vagyonvédelmi helyzet tárgyilagos felmérése, a feladatok meghatározása, és esetleg a kapcsolódó ellenőrzési, szervezési felada-

1

lásd. 6/1988. (II.12.) MT rendelet
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tok végzése céljából. Az ésszerű kockázat elvének figyelembevételével az arányos ráfordítás útját érdemes követni.
A körülmények ismeretében át kell gondolni azt, hogy
• az intézmény területén zajló személyforgalom (illetéktelen bejutás lehetősége),
• az anyagszállítás ellenőrzése,
• az intézmény munkaidőn kívüli őrzése (esemény bekövetkezésekor az elhárításra hivatott szervezetek — rendőrség, tűzoltóság — értesítése és útbaigazítása)
milyen személyi feltételeket igényelnek. Pénzszállítás, illetve — a
pénzforgalom függvényében — pénzőrzés céljából (különösen
munkabér-fizetési napokon) érdemes megfontolni vagyonvédelmi
cégek kiképzett, fegyveres szakembereinek igénybevételét.
Mindezektől függetlenül ajánlott a munkaköri leírásokban,
a külső gazdálkodókkal kötött munka-, bérleti és egyéb
szerződésekben a vagyonvédelmi jogokra és kötelezettségekre kitérni.
Ezáltal — a prevenció mellett — a jogi felelősség kérdése is
tisztázható.

3.3 A vagyonvédelem tárgyi eszközei, feltételei
A vagyonvédelem tárgyi feltételeinek a — szabályozások melletti
— leghatékonyabb, legkézzelfoghatóbb csoportja az őrzésbiztonságot szolgáló mechanikai és elektronikai (együttesen: technikai)
védelem.
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A mechanikai védelem kategóriájába tartoznak:
• az építészeti elemek (falak, nyílászárók, tető- és egyéb épületszerkezetek)
• a zárak, rácsok, kerítések
• a speciális tároló eszközök (kazetták, lemezszekrények, trezorok)
Az elektronikai védelem — a technikai és biztonsági szinttől függő
— feladatai:
• észlelés (behatolás, mozgás, hő, füst)
• jelzés (belső és külső riasztás)
• beavatkozás (áramtalanítás, biztonsági zárás, tűzoltás)
Az intézmény tulajdonát képező vagy általa használt létesítmények, illetve helyiségek technikai védelmére általános
érvényű szabályokat nem lehet meghatározni, legfeljebb a
követendő elveket lehet körülírni. A szükséges és indokolt
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védelem mértéke a tárolt vagyontárgyak, anyagi és szellemi értékek minőségétől, mennyiségétől, mibenlététől függ.
Kiindulási alapnak azt kell tekinteni, hogy a keletkező károk
megtérülését legjobban a megfelelő vagyonbiztosítás útján lehet
elérni. A fizetendő biztosítás összege szempontjából a kockázati
tényezők és az alkalmazott védelem egymáshoz való aránya a
meghatározó.
A fentieket figyelembevéve a biztosítási szakemberek közreműködésével kidolgozott, az Állami Biztosításfelügyelet által 1991-ben
jóváhagyott és a Magyar Biztosítók Szövetsége Kármegelőzési és
Vagyonvédelmi Tagozatában együttműködő biztosítóintézetek által alkalmazott „Betöréseslopás és rablásbiztosítási szabályzat
létesítmények, helyiségek őrzésére, vagyontárgyak tárolására, szállítására” című szabályzat előírásait ajánlott figyelembe venni és alkalmazni.
A szabályzat a különböző vagyoncsoportokon1 belül értékhatárokat,
és ehhez rendelt védelmi osztályokat határoz meg. Az ily módon
kiválasztott védelmi osztály függvénye a mechanikai, elektronikai és
személyi védelem alkalmazott fokozata és mértéke.
A házipénztárakról, a pénzőrzés és -szállítás elveiről szóló következő fejezet is e normatívákat veszi figyelembe.
3.4 A pénztár kialakításának, a pénzőrzés és -szállítás
megszervezésének ajánlott elvei

Figyelem!
Milyen kategóriába tartozó pénztárakat különböztetünk meg a
pénzforgalom alapján?
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➟
➟
➟
➟

1

kisebb értékű: 100 ezer Ft alatt
nagyobb értékű: 100-200 ezer Ft között
jelentős értékű: 200 ezer-1 millió Ft között
különösen nagy értékű: 1 millió Ft felett

1. készpénz, drágakő, egyéb páncélszekrényben elhelyezhető vagyontárgyak
2. egyéb nagyértékű, kézierővel könnyen mozgatható vagyontárgyak 3.
berendezések, általános személyes használati tárgyak, egyéb, kézierővel
nem vagy nehezen mozgatható vagyontárgyak 4. épület, ingatlan
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Az egyes kategóriák esetén az alábbi ajánlásokat tesszük a
helyiségek kialakítására:
1. kategória
• Elégséges a megfelelő helyiségrész kijelölése, ez azt jelenti, hogy a
helyiségben a pénzkezelőn kívül más alkalmazott is elhelyezhető.
• A helyiség ne legyen félreeső helyen, és csak egy bejáraton
keresztül lehessen megközelíteni; a pénzkezelésre szolgáló
részt célszerű úgy lehatárolni, hogy oda észrevétlenül ne lehessen bejutni.
• A szoba ajtaját biztonsági zárral kell ellátni.
• A földszinti vagy folyosóra nyíló ablakokat célszerű ráccsal
felszerelni.
• A pénz tárolására legalább beépített, illetve rögzített vaskazettát kell biztosítani.
2. kategória
• Ajánlatos külön pénztárhelyiséget biztosítani.
• A pénztárhelyiség legyen jól megközelíthető, ne legyen félreeső
helyen.
• A pénztáros a pénzkiadást, -bevételt zárható, lehetőleg falba
épített pénztárablakon keresztül bonyolítsa le.
• A helyiségbe az oda beosztottakon és az ellenőrzésre jogosultakon túl más nem léphet.
• A pénztárhelyiség ajtaja biztonsági zárral, ablaka behatolást
nehezítő rácsozattal legyenek ellátva.
• A pénztárolás tűzbiztos lemezszekrényben vagy páncélszekrényben történjen.
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3. kategória
• Elengedhetetlen feltétel a megfelelő, külön pénztárhelyiség biztosítása.
• A pénztárhelyiség legyen jól megközelíthető, ne legyen félreeső
helyen (emeletes épületben lehetőleg ne a földszinten legyen).
• A helyiséget minden oldalról megfelelő szilárdságú falazatok,
födém, padozat, nyílászárók határolják.
• A nyílászárók teljes felülete minimum 100x300 mm osztású,
12 mm átmérőjű köracél ráccsal legyen védett. A rács a falazathoz 300 milliméterenként, de minimum 4 db falazókörömmel csatlakozzon (a falazóköröm beépítési mélysége legalább
150 mm).
• A pénztárhelyiséget az ügyfelek tartózkodására szolgáló tértől
zárható, vagy a behatolást lehetővé nem tévő méretű pénztárablakkal ellátott fal válassza el.
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• A pénztárhelyiséget minimális elektronikai jelzőrendszerrel célszerű ellátni (ajtaja és ablakai nyitásjelzővel, a pénztáros támadásjelzővel legyen ellátva).
• A pénz tárolása minősített lemez-, illetve páncélszekrényben
történjen.
4. kategória
• A helyiségre vonatkozó követelmények megegyeznek a 3. kategóriánál leírtakkal.
• A pénz tárolására szolgáló — minősített — lemez-, illetve páncélszekrényt el kell látni fúrás-, vagy nyitásérzékelővel, és be
kell kötni az elektronikus jelzőrendszerbe.
Az egyes pénzforgalmi kategóriákat a pénztárak átlagos napi
forgalma után lehet megállapítani, melynél a munkabér-kifizetésből származó — pénzforgalomtorzító — tényezőktől el lehet tekinteni. Ez esetben azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy a munkabérfizetés idejére a pénztár veszélyeztetettsége
fokozott, tehát fokozott védelmet igényel.
Lehetőleg kerülni kell, hogy a munkabérfizetési nap végén
az átlagos forgalomnál nagyobb összeg maradjon a pénztárban. Ha az meghaladja a 200 ezer forintot, alkalmi őrzéséről ajánlott külön gondoskodni.
Megfontolandó az illetékes pénzintézetekkel a dolgozók folyószámlájára munkabér-átutalási szerződések kötése, ennek révén
csökkenteni lehet a készpénzforgalmat.
A pénzszállítás ajánlott elvei:
100 ezer Ft alatt: tetszőleges módon; 1 fő
100-500 ezer Ft között: riasztójelzést adó pénzszállító táskával; 2 fő
500 ezer-2 millió Ft között: riasztójelzést adó pénzszállító táskával
és gépkocsival; 3 fő, illetve 2 fő, ha az egyik fegyveres
2-30 millió Ft között: csak erre a célra kiképzett, szakhatósági
engedéllyel rendelkező pénzszállító szervezet végezheti a szállítást, gépkocsival; 3 fő, amelyből 2 fő fegyveres
30 millió Ft felett speciális pénzszállító járművel történhet a
szállítás.
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3.5 Alapvető vagyonvédelmi iratok, nyilvántartások
A vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggő egyéb — a végzett tevékenység függvényében szükséges — szabályzatok, szabályozások:
1. Tűzvédelmi Utasítás
2. Iratkezelési szabályzat
3. Bizonylati szabályzat
4. Házipénztár-szabályzat
5. Anyaggazdálkodási és anyagelszámoltatási szabályzat
6. Selejtezési és hasznosítási szabályzat
7. Fegyelmi és kártérítési szabályzat
8. Szállítási és gépjármű-üzemeltetési szabályzat
9. Számítástechnikai védelmi szabályzat
10. Vezetői utasítás a rendkívüli események bekövetkezésekor
teendő intézkedésekről
11. Pénzőrzési és -szállítási szabályzat
12. Kulcskezelési szabályzat
13. Portaszolgálati (épületügyeleti) utasítás
A portaszolgálat (kapu- vagy épületügyelet) ajánlott dokumentumai,
nyilvántartásai:

• Okmánygyűjtő:
—
—
—
—
—

engedélyek, igazolások
Tűzriadó Terv
Vagyonvédelmi Szabályzat
Portaszolgálati (ügyeleti) Utasítás
egyéb iratok

• Szolgálati napló a szolgálati intézkedések, események, üzenetek, utasítások továbbítására, nyilvántartására

• Kulcsnyilvántartó a kulcsok felvételéről és leadásáról, az arra jogosul-
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takról

• Látogatási könyv ügyfelek, külső cégek, magánszemélyek be- és kilépésének nyilvántartására

• Egyéb, a tevékenységgel összefüggő nyilvántartások (például gépjármű forgalmi napló, szállítólevél-nyilvántartás, postakönyv)
3.6 Vonatkozó jogszabályok
Az Alkotmány
Törvények:
1968. évi I. tv. a szabálysértésekről
1959. évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
1992. évi XXII. tv a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalamzottak jogállásáról
1978. évi IV. tv. a Büntető Törvénykönyvről
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4. Mellékletek
4.1 Munkavédelem
a végrehajtandó feladat

ki hajtja végre

határideje

1. Orvosi vizsgálatok
a. előzetes vizsgálat belépéskor

folyamatos

b. egészségre ártalmas munkakörökben

évenként

c. baleseti veszéllyel járó munkakörökben
40 éves korig
40-50 éves korig
50 év felett
d. járványügyi érdekb ől kiemelt munkakörökben (büfé,
konyha, stb.)

vezető vagy felelős dolgozókezdeményezi
(üzemorvos
vagy illetékes
szakrendelő
végzi)

e. rendkívüli alkalmassági
vizsgálat (sérülés, baleset, betegség, tartós távollét után)

3 évenként
2 évenként
1 évenként
egészségügyi
könyv szerint
szükség
szerint

2. Munkavédelmi oktatás,
vizsgáztatás
a. új belépők oktatása

vezető, munkavédelmi
megbízott
vagy szakcég

b. ismétlődő oktatások

ua. mint a.
pontban

folyamatosan

fizikai munkakörökben

évenként

nem fizikai
munkakörökben

5 évenként

soronkívüli oktatás
(baleset után, új munkakör)

szükség szerint

c. speciális oktatás
(munkavédelmi
képviselőknek)

ua. mint a. és
b. pontban

választás után,
majd ciklusonként (3 év)

bizottság (vezető és munkavédelmi
megbízott
vagy szakcég)

5 évenként

d. munkavédelmi vizsga
a biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtéséért,
ellenőrzéséért felelős dolgozók,
illetve a saját vagy mások egészségét veszélyeztető
munkakörben dolgozók részére
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a végrehajtandó feladat
3. Munkahelyek munkavédelmi ellenőrzése, szemléje

ki hajtja végre

határideje

mv. megbízott

folyamatosan

területvezető
és megbízott
vagy szakcég

6 havonként

egységvezető
és megbízott
vagy szakcég

évenként

előzőek szerint
érintettek

soron kívül

a. sérülést vagy megbetegedést
a dolgozó a vezetője felé

érintett dolgozóvagyamunkatárs, hozzátartozója

haladéktalanul

b. súlyos (halálesettel járó)
vagy tömeges (5 vagy több dolgozó) sérülés esetén OMMF illetékes felügyelősége felé

vezető vagy
megbízottja

haladéktalanul

c. tömeges foglalkozási megbetegedés ÁNTSZ felé

vezető vagy
megbízottja

haladéktalanul

d. egyéb esetekben baleset jelentése OMMF

vezető vagy
megbízottja

tárgyhót követő10-ig

a. kéziszerszámok, munkaeszközök

dolgozó

naponta

b. munkahely rendje, tisztasága

m unkahel y
vezetője

naponta

— szerkezeti vizsgálata

szakember

havonta, illetve 3 havonta

— „fővizsgálata”

szakember

6 havonta, illetve évenként

d. hegesztő berendezések (dissous)

szakember

3 havonta

e. felvonók (17/1973. (V.15.)
ÉVM)

szakember

évenként

f. gáz- és olajfogyasztó berendezések

szakember

évenként

g. elektromos kéziszerszámok
és fogyasztók

szakember

évenként

— szerkezeti vizsgálat

szakember

2 évenként

— nyomáspróba

szakcég

5 évenként

munkavégzésre kiható változáskor
4. Munkahelyi balesetek, megbetegedések jelentése:

5. A létesítmény és a munkaeszközök vizsgálata
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c. emelőgépek (MSZ 9721)

h. gázpalackok
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i. villamos berendezések érintésvédelmi vizsgálata
— munkahelynek
minősülő helyeken

vizsgázott
szakember

— egyéb KLÉSZ alá
tartozóknál

3 évenként
6 évenként

4.2 Tűzvédelem
a végrehajtandó feladat

ki hajtja végre

határideje

1. helyiségek ellenőrzése záráskor (veszélyforrások megszüntetése, áramtalanítás)

helyiségfelelős dolgozó

naponta

2. tűzjelző „élesítése”, illetve kikapcsolása (szükség szerint)

kijelölt dolgozó

naponta

3. tűzjelző működésének ellenőrzése (tesztelés a hét utolsó
munkanapján)

kijelölt dolgozó

hetenként

4. tűzjelző karbantartása (a telepítő szakvállalat meghatározása szerint)

szakember

3 havonta

5. tűzoltókészülékek, tűzvédelmi felszerelések ellen őrzése,
karbantartása (szerződés alapján)

vizs gázott
szakember

6 havonta

6. gáz- és olajtüzelésű berendezések felülvizsgálata

szakvállalat

évenként

7. vészlétrák, vészhágcsók felülvizsgálata

szakember

évenként

8. hő- és füstelvezető berendezések felülvizsgálata

szakember

évenként

9. kémények és füstcsatornák
ellenőrzése és karbantartása
(f ű tési szezon megkezdése
előtt)

kéményseprő

évenként

10. tűzvédelmi oktatás (Tűzvédelmi Utasítás szerint)

vezet ő, t űzvédelmi megbízott, vagy
szakcég

évenként

11. Tűzriadó Terv végrehajtásának gyakoroltatása

ua. mint 10.
pontban

évenként

12. tűzvédelmi helyzetértékelés, feladatmeghatározás, költségterv készítése

ua. mint 10.
pontban

évenként

12. t ű zvédelmi szakvizsga
(meghatározott munkakörökben
alkalmazási feltétel)

arra jogosult
külső cég

4/5 évenként

13. tűzoltókészülékek, felszerelések nyomáspróbája (például tűzoltó tömlők, felszálló vezetékek, stb.)

szakcég

5 évenként
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14. nyomástartó edények nyomáspróbája

szakcég

5 évenként

vizsgázott
s z a k em b e r
vagy szakcég

3 évenként

15. villamos berendezések felülvizsgálata, ha a létesítmény:
„A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozik
„C” tűzveszélyességi osztályba
tartozik

6 évenként

„D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozik

9 évenként

16. létesítmény villámvédelmi
felülvizsgálata

ua. mint a
15. pontban

ua. mint a
15. pontban

4.3 Vagyonvédelem
a végrehajtandó feladat
1. zárási előírások végrehajtása (különös tekintettel: pénztár, raktár, szertár, stb.)
2. riasztóberendezések „tesztelése” munkakezdetkor (ide tartozik a rendőrségre vagy tűzoltóságra közvetlenül bekötött
segélyhívó vonal ellenőrzése is)
3. a kulcskezelés szabályainak
érvényre juttatása
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4. az épületet határoló nyílászárók, rácsok állapotának,
zártságának ellenőrzése (a hét
utolsó munkanapján zárás
után, illetve első munkanapján
nyitás előtt)

ki hajtja végre

határideje

felel ő s dolgozó

naponta

felel ő s dolgozó

naponta

porta, illetve
kulcsőrzéssel m egbízott személy
felelős dolgozó (szabályzat
szerint)

naponta

hetenként

vezető vagy
megbízott

havonta

7. pénzszállítás, pénzőrzés fizetési napokon (illetve szükség
szerinti alkalmakkor)

felel ő s dolgozó vagy
szakcég

havonta(szükség szerint)

8. vagyonvédelmi riasztóberendezések karbantartása, szakellen ő rzése (karbantartási
szerződés alapján)

szakcég

3 havonta

5. kulcsnyilvántartás vezetésének ellenőrzése

9. a védett létesítmény bejárása, őrzésbiztonsági ellenőrzése

vezető, megbízott vagy
szakcég

10. dolgozók vagyonvédelmi
oktatása

ua. mint a 9.
pontban

Iskolavezetés 1995. június
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11. munkafolyamatba épített
ellenőrzések:
a. bizonylati rend megtartásának ellen ő rzése (Bizonylati
Szabályzat szerint)

vezető (belső
ellenőr)

b. pénztár, pénzkezelés ellenőrzése (Házipénztár Szabályzat
szerint)

vezető (pénztár ellenőr)

c. készletek számbavétele, selejtezése, hasznosítása (Leltározási, illetve Selejtezési Szabályzat szerint)

vezető (leltár
ellenőr)

d. adatvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzése (Adatvédelmi Szabályzat szerint)

adatvédelmi
felelős

12. vagyonvédelemmel összefügg ő munkaügyi feladatok
végzése (erkölcsi bizonyítvány,
előző munkahely jellemzése, fegyelmi-, kártérítési eljárás, stb.)

vezető, illetve jogász

a szabályzatok előírásai
szerint

folyamatosan

5. Változások
4. oldal
A munkáltatói szabályzatnak a felsoroltakon kívül az egyéni
védőeszközök meghatározását, illetve a juttatás rendjét is tartalmaznia kell.
5. oldal
A munkáltatót megszemélyesítő munkahelyi vezető át nem ruházható kötelezettségeinek felsorolása az alábbi ponttal bővül:
a munkavégzés során kötelezően használandó védőruhák és -eszközök meghatározási kötelezettsége munkabiztonsági szaktevékenységre jogosult szakember közreműködésével.
7. oldal
Két dolgozót érintő baleset már tömegesnek minősül.
8. oldal
A miniszteri rendeletek az alábbiakkal egészülnek ki
• 33/1994 (XI. 10.) IKM-rendelet az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
• 25/1996. (VIII. 28.) NM-rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről
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• 2/1998. (I. 16.) MüM-rendelet a munkahelyi biztonsági jelzésekről
• 27/1996. (VIII. 28.) NM-rendelet a foglalkozási betegségek és
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
• 26/1996. (VIII. 28.) NM-rendelet az egyes egészségkárosító
kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti)
expozíciós idejének korlátozásáról
9. oldal és minden további előfordulás:
A Tűzvédelmi Utasítás neve Tűzvédelmi Szabályzatra változott.
11. oldal:
A gáz- és olajtüzelésű fűtőberendezések felülvizsgálatára vonatkozó utalás kikerült a figyelemtáblából.
13. oldal:
A „tűzvédelmi megbízotti tanfolyam lebonyolítása, vizsgáztatás”
pont kikerült az első felsorolásból.
14. oldal:
A 13. pont törölve.
A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságokról szóló alapvető
jogszabályok című részben felsorolt négy jogforrás hatályát vesztette.
Az új jogszabályok a következők:
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• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról
• 35/1996. (XII. 29.) BM-rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról
• 30/1996. (XII. 6.) BM-rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
• 32/1997. (V. 9.) BM-rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettt foglalkozási ágakról és munkakörökről
• 116/1996. (VII. 24.) BM-rendelet a tűzvédelmi bírságról
• 12/1996. (II. 26.) BM-rendelet az erdők tűz elleni védelméről
15. oldal:
Az első bekezdés törölve.
23. oldal:
A 2. pont megnevezéséből a „vizsgáztatás” szó, továbbá a 2. d.
pont törölve.
25. oldal:
A 6. pont törölve.
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Az iskolai házirend
A helyi jogforrás tartalma, elkészítésének módja
és praktikái
Milicz Ákos

Az iskolai jogalkotás egyik legizgalmasabb és mindenki által kritikus odafigyelésnek alávetett esete az iskolai házirend megalkotása. Bár formálisan csak egy néhány oldalas szabályzat papírra
fektetésérõl van szó, a szabályzat tartalma az iskolai élet mindennapjait, a tanítási óra eseményeit, a szüneti magatartást,
egyszóval szinte minden iskolában töltött percet befolyásol megengedõ, tiltó és kötelezettségeket elõíró pontjaival.
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Nem véletlen tehát, hogy az iskolai konfliktusok döntõ többségénél az iskolai házirend mint hivatkozási alap jelenik meg egyik
vagy másik fél érvelése során. A házirend jellegénél fogva a leginkább iskolaspecifikus szabályok közé sorolható, nincs belõle két
egyforma az országban.
Viszont a tartalmán túl a formája, a megalkotásának menete és
a hatálybalépés szabályai is lényegesek, ezért ebben a fejezetben
a házirend tartalmával és elkészítésének módjával foglalkozunk,
továbbá praktikus tippeket adunk a helyi munka megkönnyítéséhez.
A fejezet aktualitását az adja, hogy az iskoláknak 2004. december 31-ig kell felülvizsgálniuk saját házirendjeiket, és
meg kell küldeniük a fenntartó részére jóváhagyás céljából.1
Korábban a házirendek fenntartói jóváhagyása nem volt törvényileg kötelezõ, talán ezért is vannak a mai napig olyan házirendek, melyek nem állják ki a törvényességi próbákat.
Ebben a fejezetben a közoktatási intézmények közül az iskolák
házirendjeivel foglalkozunk, kiegészítve az ismereteket a kollégiumi házirendre vonatkozó tudnivalókkal, függetlenül attól, hogy
az iskola vagy a kollégium ÁMK vagy többcélú intézmény része.
Nem foglalkozunk az óvodák házirendjeivel.

1. A házirend fogalma
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A házirendre egységes, országosan közösnek mondható definíciót adni lehetséges ugyan, de az biztosan nem lesz teljes és univerzális minden közoktatási intézményre nézve. Nemcsak azért,
mert az intézmények mindenképpen eltérnek fenntartóikban, típusaikban, pedagógiai céljaikban, méretükben, költségvetési támogatásukban és személyi állományukban, hanem azért is, mert
minden iskola belsõ élete különbözik a másiktól, minden iskola
egyedi, és minden iskola rendelkezik olyan egyedi szokásokkal,
hagyományokkal, melyek megkülönböztetik õt a többitõl.
Nehéz lenne egységes definíciót adni azért is, mert a közoktatási
törvény 40. § (7)–(9) bekezdése bõségesen ír a házirendekkel kapcsolatosan is, és ezek élõben történõ megvalósítása, gyakorlatba
ültetése eltérõ lehet minden intézményben.

1

Kt. 129. § (8) bekezdés
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Következzék tehát egy olyan definíció, mely nem az egységesítés
igényével készült, hanem sokkal inkább a valóságos házirendek
tartalmának – lehetõség szerint – egymondatos összefoglalását
tartalmazza:
A házirend olyan jogforrás, mely a közoktatási intézmény
mindennapi mûködését, az iskolai és a kollégiumi életviszonyokat és az ebbõl fakadó mindennapi élethelyzeteket
szabályozza.
A házirend tehát olyan helyi jogi szabály, amely törvényi felhatalmazás alapján jogosult arra, hogy a tanulók, pedagógusok, iskolai
dolgozók iskolai életét, egymás közötti kapcsolatait szabályozza.
Most pedig ismerkedjünk meg a közoktatási törvény házirendekre vonatkozó három alapvetõ bekezdésével1:
(7) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – az e törvényben, továbbá jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen
módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg továbbá az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli
tartózkodás során tiltott tanulói magatartást, az iskola és a kollégium
helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz
tartozó területek használatának rendjét, az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást. Az óvoda
házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek
óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
(8) A házirend elõírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megõrzõben (öltözõben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A házirend az óvodai bejáráshoz, illetve
a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és
kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha az elõírt
szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak szándékos károkozás esetén felel.
(9) A házirendet az óvoda, az iskola, a kollégium vezetõje készíti el, és a
nevelõtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék, óvodaszék, továbbá az iskolai, kollégi-

1

Kt. 40. § (7)–(9) bekezdés
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umi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A törvény e három bekezdése csak a házirendek tartalmát, szabályozási elveit és elfogadásának módját határozza meg. Ez nem jelenti azt, hogy más jogszabályok nem említik meg, illetve nem
érintik az iskolai, kollégiumi házirendet. Az illusztráció kedvéért
néhány további jogszabály neve olvasható alább, melyek érintik,
szabályozásuk révén kapcsolatba kerülnek az iskolai házirenddel (a lista nem teljes, ezek csak példák):
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· 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérõl
· 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
· 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról
· 30/1999. (VIII. 24.) BM–OM együttes rendelet a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra
vonatkozó szabályokról
· 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együttes rendelet a katonai középiskolák mûködésének sajátos szabályairól
· 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl
· 10/1994. (V. 13.) MKM-rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremûködés feltételeirõl
· 46/2001. (XII. 22.) OM-rendelet a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának kiadásáról
· 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásáról,
bevezetésérõl és alkalmazásáról
Egy fontos szabálynak azonban már most el kell hangoznia: a házirendnek minden jogszabálynak meg kell felelnie, azokkal nem lehet ellentétes.
Amennyiben egy iskolában több iskolatípus mûködik, a házirendek számát az határozza meg, hogy hány intézményegységbõl áll
az iskola. Például egy iskola alá tartozhat kollégium is, de ez esetben két külön házirendet kell készíteni, egyiket az iskolára, másikat a kollégiumra.
Amennyiben egy iskolán belül több képzési típus létezik (például:
általános iskola és gimnázium, gimnázium és szakiskola), akkor
ott egy házirendet kell elkészíteni, és abban kell megfogalmazni
egy külön részbe foglalva, hogy melyek azok a szabályok, amelyek csak az egyik vagy másik képzési típusra vonatkoznak.
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Az iskola jogi személy, ezért a házirend léte vagy nemléte nem attól függ, hogy a fenntartó költségvetési szempontból milyen gazdálkodásúnak sorolta be, vagy alapító okiratában miképp rendelkezett az irányításáról.

2. A házirendre vonatkozó jogszabályok
Az iskolai (kollégiumi) házirenddel érdemben két jogszabály és
egy ajánlás foglalkozik, amelyek mindenki számára hozzáférhetõk a Magyar Közlöny és az Oktatási Közlöny megfelelõ számában, de elérhetõk például az Oktatási Minisztérium honlapjáról,
elektronikus jogtárakból és szakkönyvekbõl is.
Ezek a következõk:
· a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) megfelelõ paragrafusai
· a nevelési és oktatási intézmények mûködésérõl szóló módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet [továbbiakban: végrehajtási rendelet (Vhr.)] megfelelõ paragrafusai
· az Országos Diákjogi Tanács 1997. évi október hó 28-i ajánlása az iskolai (kollégiumi) házirendrõl1
Az érdemi szabályozás azt jelenti, hogy e két jogszabály tekinthetõ a házirend gyökerének, hiszen ez a két jogszabály határozza
meg az oktatási intézmények alapvetõ mûködését és belsõ életét.
De e két jogszabályon kívül több egyéb jogszabály is hivatkozik
a házirendre mint jogi forrásra, ezeknek egy töredékét fentebb
soroltuk fel.
A házirend – mint alsóbbrendû iskolai jogforrás – alárendelõdik
a jogalkotás magasabb szintjén elhelyezkedõ jogszabályoknak,
azaz nem lehet ellentétes a hatályos rendeletekkel, törvényekkel és nemzetközi szerzõdésekkel.
A jogalkotási piramisból következik tehát, hogy egy alacsonyabb
szintû szabálynak minden felette álló jogforrásnak meg kell felelnie. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy a házirend az egyik legalacsonyabb szintû jogforrás, ezért nem lehet ellentétes egyetlen
felette álló szabályzattal sem. Nem lehet ellentétes például a
fenntartó önkormányzat rendeletével, az oktatási miniszter rendeletével, a közoktatási törvénnyel, valamint az alkotmánnyal és

1

Az ajánlás hozzáférhetõ az Oktatási Minisztériumban.
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olyan nemzetközi egyezménnyel (ideértve az EU közösségi jogát
is) sem, melyet a Magyar Köztársaság ratifikált.
Példa:
Egy kis vidéki településen több nemzetiség élt együtt a magyar lakosok
mellett. Az általános iskola a diákok közötti sorozatos problémák, apró
provokációk és heccelések miatt kikötötte, hogy az iskolában csak a Magyar Köztársaság hivatalos nyelvén, azaz magyarul lehet beszélgetni (kivéve az idegen nyelvû és nemzetiségi órákat). Céljuk ezzel a szünetekben
esetlegesen bekövetkezõ atrocitások ilyen megoldású kezelése volt. A kisebbségi önkormányzat a házirend e pontját megtámadta, mondván,
hogy diszkriminatív, és kétoldalú nemzetközi szerzõdéseket sért. Az iskola azzal védekezett, hogy a törvény nem tiltja az ilyen típusú megkülönböztetést, és csak így lehet garantálni a tanulók közötti nyugalmat. Az
ügyben a kisebbségi önkormányzat képviselõje szállította a megoldást:
a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. cikke alapján a házirend
ezen pontja sérti az egyezményt. Mivel az egyezményt a Magyar Köztársaság ratifikálta, a házirend nemzetközi egyezményt sért. Az érvelést az iskola igazgatója elfogadta, a házirend ezen pontját pedig törölték.

De a házirend akkor sem megfelelõ, ha az iskola más belsõ
szabályzatával ellentétes pontokat tartalmaz. Ebben az esetben ugyanis két egyenrangú intézményi, azaz belsõ szabályzat
mond ellent egymásnak. Így például a házirend egyetlen pontja
sem lehet ellentétes az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatával (SZMSZ), pedagógiai programjával, minõségbiztosítási programjával, mert ebben az esetben ugyanaz a dilemma áll
fenn: melyiknek feleljen meg a tanuló, a pedagógus?
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A fentiekbõl következõen megfogalmazhatjuk a következõ univerzális kritériumot:
A házirend nem mondhat ellent egyetlen magasabb rendû jogszabálynak és egyetlen más belsõ iskolai szabályzatnak sem.
Mi történik, ha mégis fennáll ez az ellentmondás?
A probléma a jogalkotás rendjérõl szóló szabályok analógiájának
segítségül hívásával válaszolható meg:
· Magasabb szintû jogszabálynak ellentmondó házirendi pont
semmis, azaz nem használható, nem érvényes.
· Más iskolai belsõ szabályzattal ellentétes házirendi pont esetében az a döntõ, hogy mely szabályt fogadták el késõbb. A vitás
szabálypontok közül az lesz érvényes az adott szituációban,
amely késõbb született meg.
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Mi történik, ha nincs házirend?
Ha a házirend
· nem létezik, vagy
· létezik ugyan, de tartalma nem elégíti ki a törvényben lefektetett minimumot, és emiatt képtelen megfelelõ és állandó szabályzatként mûködni,
akkor az a jogbiztonság alkotmányos elvének maradéktalan érvényesülését veszélyezteti.
Ez azt jelenti, hogy az iskola nem teljesítette normaalkotási kötelességét, és ezzel szabályozatlanul hagyta az iskolai mûködést,
azaz nem adott fogódzót az iskola polgárainak viselkedésükhöz, így õk nem tudják, mit szabad és mit nem.

3. A házirend tartalma
A fent említett jogszabályok meghatározzák az alapvetõ témaköröket, és minden iskolának, kollégiumnak saját feladata, hogy
a felsorolt tárgyköröket saját gyakorlatának megfelelõen kifejtse,
részletesen szabályozza a házirendben. Tulajdonképpen ez azt
jelenti, hogy a törvény leltárszerûen felsorolja: mit kell szabályozni a házirendben, és az iskolára bízza a megoldást, vagyis azt, hogyan töltik fel tartalommal a törvényben felsoroltakat.
Példa:
Egy kollégium házirendje a tanulói jogok alatt felsorolta a törvényben
lefektetett jogok közül a kollégiumra vonatkozóakat. Mivel a tanulói jogok kifejtése, tartalommal való megtöltése nem történt meg, a diákönkormányzat által felkért szakértõ a házirend bõvítését javasolta. Az érvelést az iskolaszék is elfogadta, és a házirend bõvítését javasolta. Az
iskola vezetõsége az indítványokat elfogadta, és a házirend elõírásait bõvítette.
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Figyelem!
A jogszabályban meghatározott témakörök, melyeket a házirendben kötelezõ részletesen szabályozni:
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ß Jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályok
ß Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok
ß A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok
ß Az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályok
ß Azok a védõ, óvó elõírások, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodásuk során meg kell tartaniuk
ß A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartás
ß Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán, kollégiumon
kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás
ß A tanulók által bevitt dolgok megõrzõben (öltözõben) való
elhelyezésére, illetve a bevitel bejelentésére, feltételhez kötésére, korlátozására és megtiltására vonatkozó szabályok
ß A kollégiumból való hazautazás megtiltásának szabályai
ß A tanítási órák közti szünet idejének, rendjének meghatározása
ß A tanuló távolmaradásának engedélyezése és az igazolások rendje
ß Annak meghatározása, hogy a véleménynyilvánítás szempontjából a tanulók milyen közössége (aránya) minõsül a
tanulók nagyobb közösségének, csoportjának
ß Hogyan lehet tanulói közösséget (szakkörök, diákkörök)
létrehozni, és mik ezek feltételei
ß Melyek azok a tanulói jogok, amelyeket a tanuló a beiratkozás után nem azonnal, hanem csak az elsõ évfolyamra
lépés után gyakorolhat
ß A tantárgyválasztás módja és annak módosítási rendje
ß Az iskola rendelkezésére bocsátott tankönyv-támogatási
keret és a könyvtári tankönyvkészlet felhasználására vonatkozó szabályok
ß Hol, kitõl és milyen feltételekkel kérhetõ tájékoztatás a házirendben foglaltakról
ß Minden egyéb, a fentiekkel összefüggõ szabály
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Vegyünk sorra minden pontot!
Jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályok
Idetartozik a közoktatási törvény 10–11. §-ában foglalt egyéni tanulói jogok és a 12. §-ba foglalt kötelezettségek részletes szabályozása.
Például hogyan tud élni a tanuló a tantárgyválasztás jogával, hogyan és
milyen feltételekkel veheti igénybe az iskolai termeit, berendezéseit.

De ebbe a kategóriába tartozik minden egyéb, a tanuló jogainak
konkrét érvényesítését elõsegítõ szabály, elõírás is.
Ilyenek például az orvosi ellátás, ingyenes tankönyv, emberi méltóság
tisztelete ügyei.

Fontos szabály, hogy bárkinek bármilyen joggyakorlása
vagy kötelezettségszegése (az erre feljogosító szabály) nem
járhat együtt más személy jogainak korlátozásával, vagy
kötelezettségteljesítésének akadályozásával!
Példa:
Egy iskola a 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a házirendben úgy állapította meg az osztálytermek tisztántartására vonatkozó szabályokat, hogy azok aránytalanul nagymértékû munkát jelentettek a tanulóknak. Elõírták számukra a házirendben a napi felsöprést,
továbbá a heti egyszeri felmosást, padmosást, továbbá az udvaron a levelek összesöprését, szükség esetén a hólapátolást. A szülõk képviselõi
a házirend ezen pontjának ésszerûségét vitatták, és túlzásba eséssel vádolták az iskolát. Az iskola a vádakra pedagógiai célokkal és nevelési feladatokkal válaszolt, és a kérdéses pontot nem kívánták megváltoztatni.
A vitát a helyi jegyzõ döntötte el, aki a kérdéses pont törlésérõl határozott. Indoklásában az állt, hogy a házirend – bár törvény felhatalmazása
alapján foglalja magában a vitatott pontot – túlkapásokra adhat lehetõséget, és indokolatlanul terheli a diákokat olyan feladatokkal, melyek
túllépnek a közvetlen környezet rendben tartásának elvárható kötelezettségén.

Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok
Idetartoznak a napi órarenddel kapcsolatos szabályok, a tanítás
kezdetének és a tanítási órák idõtartamának meghatározása, az
elsõ tanítási óra elõtti (legkésõbbi beérkezés, kártya lehúzása, átöltözés, a kabát és az utcai cipõ levétele, és az öltözõszekrényben
való elhelyezése…) és a tanítás utáni teendõk (szekrényzárás, saját könyvek elpakolása…) szabályozása.
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A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok
Idetartozik az egyes tanórák lefolyásának, kereteinek meghatározása (becsengetéskor bevonulás a terembe, felállás az óra kezdetén és végén, jelentés és a hiányzók összeszámítása…), valamint a tantárgyi számonkérések formai elõírásainak is itt van
helye (egy nap írható dolgozatok maximális száma, dolgozat elõzetes bejelentési kötelezettsége, dolgozat kijavítási határideje,
határidõn túli lehetõségek, dolgozatok pótlása…).
Az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályok
Itt kell szabályozni például a folyosó, udvar, pince, padlástér, öltözõ használati rendjét (belépés, benntartózkodás szabályai, tornacipõ, tornaruha kérdése, ablaknyitás, csapnyitás, zuhanyozás,
szemétkivitel kérdései…), a tiltott helyeket, valamint a termekben
elhelyezett eszközök, vagyontárgyak kezelési szabályait (például:
tv-távirányító, videószekrény kulcsának felvétele a portáról, rádió
üzemeltetése, fénymásoló használati rendje…).
Azok a védõ, óvó elõírások, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodásuk során meg kell tartaniuk
Idetartozik minden balesetvédelmi és tûzvédelmi szabály, baleset és veszély esetén szükséges intézkedések (baleset azonnali
jelentése, tanulók számára tiltott eszközök…).
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A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartás
Itt kell felsorolni azokat a cselekményeket, amelyeket a kollégistáknak nem szabad elkövetniük, mialatt a kollégiumi tanulói jogviszonyukból eredõen a kollégium közelében, de nem a kollégiumban tartózkodnak.
Például:
Dohányzás az utcán, hógolyózás a buszmegállóban…

Fontos, hogy a házirendben csak a kollégistákra vonatkozó és csak a tiltott magatartásformákat lehet szabályozni.
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Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó, iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás
Idetartoznak az osztálykirándulásokra, múzeumlátogatásokra,
erdei iskolára vonatkozó különleges tiltó elõírások.
Például:
Tilos az osztálykirándulás alatt szeszes italt fogyasztani.

A tanulók által bevitt dolgok megõrzõben (öltözõben) való elhelyezésére, illetve a bevitel bejelentésére, feltételhez kötésére, korlátozására és megtiltására vonatkozó szabályok
Idetartozik a dolgok (tárgyak) iskolai bevitelének házirendben
való szabályozása. Dolog alatt kell érteni minden birtokba vehetõ
tárgyat, mely kézzel fogható, érinthetõ. E szempontból dolognak
minõsül az iskolatáska, a mobiltelefon, a körzõ, a vonalzó, a marihuánás cigaretta, az ékszer, a füzet, a szemfestéket tartalmazó
szemspirál, az uzsonna és a ruhanemû is (a lista a végtelenségig
folytatható).
A 40. § (8) bekezdése alapján meg kell különböztetnünk a neveléshez, oktatáshoz szükséges, illetve nem szükséges tárgyakra
vonatkozó szabályozást, melyet az alábbi táblázat mutat. A törvény ugyanis a nem szükséges dolgokkal szemben szigorúbb
szabályozási lehetõséget ad az iskolának, de nem mondja meg,
hogy mi számít szükséges, illetve nem szükséges dolognak. Ez
utóbbiról tehát az iskolának kell dönteni a házirendjében vagy
eseti jelleggel egy-egy konkrét ügy kapcsán. Az iskola dönthet
úgy is, hogy nem szabályozza ezt a kérdéskört részletesen a házirendjében.
Oktatáshoz
szükséges dolgok
(tárgyak)

Oktatáshoz nem
szükséges dolgok
(tárgyak)

Megõrzõben való elhelyezés elõírása

Lehetséges, de az
iskolának biztosítania kell, hogy a
tanuló bármikor
hozzáférhessen,
mivel tanulmányaihoz szükséges dolgokról van szó.

Lehetséges!

Bevitel bejelentésének elõírása

Lehetséges!

Lehetséges!

Intézkedés
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Oktatáshoz
szükséges dolgok
(tárgyak)

Oktatáshoz nem
szükséges dolgok
(tárgyak)

A bevitel feltételhez
kötése

Nem jöhet szóba!

Lehetséges! Erre példa a mobiltelefon bevitelének engedélyezése azzal a feltétellel, hogy a tanuló azt
kikapcsolja, illetve
órán nem használja.

A bevitel korlátozása

Nem jöhet szóba!

Lehetséges! Erre példa a mobiltelefon kitiltása az iskola egy
részérõl (például: számítástechnika-terem,
vegyi labor, orvosi
szoba…)

A bevitel megtiltása

Nem jöhet szóba!

Lehetséges! A törvény
megengedi ugyan, de
alkalmazása jogi
problémákat vet fel.
A házirend ugyanis
nem tilthatja meg,
hogy a tanuló ezen
dolgokkal induljon el
otthonából, illetve
délután ezeket magánál tartsa. Ezen dolgok iskolából való
kitiltása esetén az
összeférhetetlenség
kategóriája következik be, mert a tanulónak az iskola
ajtajában meg kell
szabadulnia a kitiltott eszköztõl, hiszen
azt nem viheti be.
Ugyanakkor az utcán
sem hagyhatja, mert
az sérti a tulajdonhoz
fûzõdõ jogát (például:
ellophatják).1

Intézkedés
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1

A szerkesztõ különvéleménye: A Kt. 40. § (8) bekezdése szerint „a házirend
… a tanulói jogviszony[ból] származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja”. Jogi probléma, összeférhetetlenség tehát a szerkesztõ véleménye szerint nem áll
fenn, de mivel ma már szinte minden gyereknek van mobilja, a betiltás talán nem a legmegfelelõbb eszköz a helyzet kezelésére.
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A kollégiumból való hazautazás megtiltásának szabályai
Itt kell felsorolni konkrétan azokat az eseteket, amikor a kollégiumból való hazautazást a kollégium megtiltja (például betegség
esetén, rendkívüli állapot kihirdetése után).
A tanítási órák közti szünet idejének, rendjének
meghatározása
Itt kell szabályozni, hogy mikor és milyen hosszú idõtartamúak a
szünetek, továbbá a szünetek alatt végzendõ (szellõztetés, táblatörlés), illetve tiltott tevékenységeket (például nem nyúlhat a kint
hagyott mûszerekhez, naplóhoz, nem ülhet az ablakpárkányra)
is e témakörnél kell szabályozni.
A tanuló távolmaradásának engedélyezése és az igazolások
rendje
Itt kell szabályozni, hogy a tanuló milyen határidõvel és milyen
dokumentummal köteles hiányzását utólag igazolni, mikor kell
elõzetes engedélyt kérnie (például: sítábor), hány napot igazolhat
a szülõ esetenként és/vagy összességében a tanév folyamán.
Ugyancsak itt kell szabályozni a késések igazolásával kapcsolatos elõírásokat is.
Annak meghatározása, hogy a véleménynyilvánítás szempontjából a tanulók milyen közössége (aránya) minõsül a tanulók nagyobb közösségének, csoportjának
A tanulók nagyobb közösségének számíthat például a tanulók
több mint fele, az osztályok több mint fele, vagy legalább 30 tanuló. A mérték meghatározása teljesen az iskolára van bízva.
Lényege abban rejlik, hogy a diákönkormányzat, az iskolaszék és
a szülõi szervezet véleményét akkor kötelezõ az iskolának kikérnie a törvényben nem szabályozott esetekben is, ha a döntés a tanulók nagyobb közösségét érinti. A mértéket pedig a házirend
dönti el.
Hogyan lehet tanulói közösséget (szakkörök, diákkörök) létrehozni, és mik ezek feltételei
Ide tartoznak a szakkörök alapításának, bejelentésének, az ahhoz való csatlakozásnak a részletes szabályai, illetve a regisztrációs nyilvántartások vezetésének szabályai.
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Melyek azok a tanulói jogok, amelyeket a tanuló a beiratkozás után nem azonnal, hanem csak az elsõ évfolyamra lépés
után gyakorolhat
Ide azok a korlátozások tartoznak, amelyeket a beiratkozott tanuló a beiratkozás után nem, csak a tanévkezdéstõl gyakorolhat.
Példa:
A 9. évfolyamra lépõ új kollégista nem választhat és nem választható
a tanév kezdete elõtt megtartott (általában aug. 28.) diák-önkormányzati választáson.

A tantárgyválasztás módja és annak módosítási rendje
Idetartoznak a pedagógiai programmal összefüggõen a választható tárgyak közüli választás rendjének és a már leadott választás módosításának (azaz: meddig, milyen feltételekkel, mikor lehet újból) szabályai.
Az iskola rendelkezésére bocsátott tankönyv-támogatási keret és a könyvtári tankönyvkészlet felhasználására vonatkozó szabályok
Idetartoznak azok a szabályok, melyek az említett keret felhasználására vonatkozó igények gyûjtésére, feldolgozására, rangsorolására, a döntések meghozatalára, a döntések közlésére vonatkoznak.
Hol, kitõl és milyen feltételekkel kérhetõ tájékoztatás a házirendben foglaltakról
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Idetartozik a házirend nyilvánosságára vonatkozó szabály, melybe beletartozik, hogy ki, mikor, milyen feltételekkel és kitõl kérhet felvilágosítást, állásfoglalást a házirendben foglaltakról.

14
Minden egyéb, a fentiekkel összefüggõ szabály
Idetartozik minden egyéb olyan szabály, amely a fenti felsorolásokból kimaradt, de az iskola mindennapi életéhez hozzátartozik, és szabályozásra szorul. Tipikusan ilyen témakörök például
a hetesek, az ügyelet, a felelõsök, a diákönkormányzat, az iskolatitkárság, az étkezés és az étkezési térítési díj befizetése.
A házirendnek tehát nem az a feladata, hogy ismertesse
a fenti jogszabályokat, hanem az, hogy a fenti jogszabályokhoz kapcsolódó helyi szabályozási rendszert, részletes szabályokat, a bevált gyakorlatot a házirendbe foglalva minden
érdekelt fél számára egyértelmûvé és kötelezõvé tegye.
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Ez biztosítja ugyanis, hogy mindenkire egységes és azonos szabályok vonatkozzanak, és ez biztosítja azt is, hogy senkitõl se követelhessék meg eltérõ szabályok betartását, azaz többet, kevesebbet vagy mást, mint ami a házirendben le van írva.
Korábban említettük már az „elégtelen házirend” fogalmát.
Egy házirend elégtelen, ha a fentebb felsorolt pontokra vonatkozóan nem tartalmaz részletes kifejtést, végrehajtási
rendelkezéseket.
Ugyanakkor lényeges szempont az is, hogy a házirend ne legyen
hosszú és unalmas, ezért felesleges a hatályos jogszabályok
felsorolása a házirendben is. Sok iskola azt hiszi, hogy ez
a praktikus, és csak így érhetõ el, hogy a diákok, szülõk olvassák
a rájuk vonatkozó törvényi szabályokat, csak így érvényesíthetõk
a törvényben foglaltak. Ez téves gondolat! Egy jogszabály akkor
is érvényes és hatályos a diákra és a szülõre nézve, ha az nincs az
iskola házirendjében, az attól független, és számon kérhetõ. Másrészt a házirend terjedelme anyagi kérdéssé is válhat, hiszen
fénymásolása olykor (például tanév elején) jelentõs költséggel
járhat.
Nyilvánvaló amúgy, hogy nem minden diák olvassa el a közoktatási törvényt, ezért érdemes kigyûjteni a fontosabb jogszabályokat részükre. De ezt nem a házirendben érdemes megtenni, egy
külön papír, a faliújság, az iskola honlapja tökéletesen alkalmasak ezen információk összefoglalására.
A házirend nem tartalmazhat egyéb olyan szabályt, amely
nem köthetõ egyik fent felsorolt témakörhöz sem, mivel
erre az intézményt a jogszabályok nem hatalmazták fel.
A törvény ugyanis felsorolja azokat a pontokat (lásd fentebb),
melyek kapcsán felhatalmazza az iskolát a jogi normák megalkotására. Ezeket a pontokat kell az iskolának feltöltenie tartalommal. Ezen túlmenõen egyéb pontokat nem szabályozhat, ekkor
ugyanis túllép a törvényben meghatározott felhatalmazáson.
Nem tartalmazhat erkölcsi jellegû, vagy pedagógiai, esztétikai célú magatartási szabályokat sem.
Az olyan erkölcsi jellegû szabályokat (például: szélsõségektõl
mentes öltözködés, illõ párkapcsolat, felelõsségteljes hozzáállás,
az iskola hírnevéhez méltó magatartás…), amelyek nem a tanulói
jogviszonyból fakadnak, érdemes lehet külön szabályzatban, erkölcsi kódexben, az iskola 12 pontjában rögzíteni, és azok betar-
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tását erkölcsi, pedagógiai eszközökkel kell elérni, nem házirenden keresztül jogi, fegyelmi úton.
A házirend elkészítése során törekedni kell a közérthetõ,
egyértelmû és pontos fogalmazásra. Ezzel rengeteg értelmezési
problémát ki lehet küszöbölni, másrészt a szubjektív elbírálású
megfogalmazások miatt a házirend szabályozó szerepe jelentõsen csökken.
A fent említett „szélsõségektõl mentes öltözködés” szövegrésszel
például az a baj, hogy szubjektív, azaz nem tudjuk megmondani:
· Mi számít szélsõségesnek?
· Ki dönti el ezt?
· Kinek az ízlése lehet a közös nevezõ?
Ha ilyen kérdéseket tudunk feltenni egy ponttal kapcsolatban, az
már biztosan szubjektív, tehát javítandó.
A házirend szokásos tartalma (címszavakban összefoglalva) általában a következõ:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

név, cím
bevezetés
alapelvek, célok
a tanulói jogok konkrét érvényesítése
a tanulók kötelességeinek konkrét teljesítése
az iskola munkarendje, az órák és a szünetek rendje
hetesek, ügyeletesek feladatai
az iskola elhagyásának módjai
igazolások
késések
hiányzások
délutáni benntartózkodás
dolgok bevitelére vonatkozó elõírások
az iskolán kívüli szervezett rendezvényeken tiltott cselekmények
büfé, étkezés, menza
tiltások
dohányzás
balesetvédelem
ünnepélyek
iskolai titkárság
szankciók
záró rendelkezések
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· elfogadásra és módosításra utaló rendelkezések
· nyilvánosság, kérdésfeltevés, megismerhetõség
A fentieken túlmenõen további lehetséges pontokkal is bõvülhet
a házirend:
· tornateremre és számítástechnika-teremre vonatkozó speciális szabályok
· orvosi rendelõ és iskolaorvos
· szülõkre vonatkozó elõírások
· adatvédelem és adatkezelés
Kollégiumok esetében további speciális szabályok épülnek be
a kollégiumi házirendbe:
·
·
·
·
·

levelezés
lakhatáshoz való jog érvényesülése
látogatók fogadása
kollégiumon kívüli tiltott magatartásformák
hazautazás megtiltásának esetei

Szakközépiskolák és szakiskolák a szakmai gyakorlatra és a gyakorlati munkákra vonatkozóan további pontokat szabhatnak meg:
·
·
·
·

gyakorlatra jelentkezés módja
gyakorlat igazolása
munkavédelmi és egészségügyi vizsgálat
anyagi felelõsség a munkaeszközökért

Egyes tanügy-igazgatási szakkönyvek a házirendet olyan tág körû
belsõ szabályzatnak tekintik, amelyben például a diákönkormányzat mûködése, a diákönkormányzat jogainak érvényesülése, a diák-önkormányzati tájékoztatási és beszámolási tevékenység szabályai is helyet kapnak. Ez nem baj, de ezen szabályoknak nem itt van
a legjobb helye. Mivel e szabályok csak közvetve gyakorolnak hatást
a tanulókra, s funkciójukból eredõen az iskola vezetõségéhez, illetve a diákönkormányzat mûködéséhez kapcsolhatók, ezért legmegfelelõbb helyük a diák-önkormányzati szervezeti és mûködési szabályzatban van, illetve bizonyos pontokat az iskola szervezeti és
mûködési szabályzatában kell lefektetni.
Vannak olyan házirendek, melyek a fentieken kívül tartalmaznak
egyéb szabályokat is.
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Ezeknek egy csokra a hozzájuk fûzött magyarázatokkal együtt
alább olvasható:
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· A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket az iskola SZMSZ-ében kötelezõ
szabályozni.1 Ha a házirend is szabályozza ezt a kérdést, a kettõ
nem lehet ellentétes egymással. Célszerû az SZMSZ-ben foglaltakat hivatkozással együtt a házirendbe átmásolni.
· A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezéseket az iskola SZMSZ-ében kötelezõ szabályozni.2
Célszerû, ha a házirend csak hivatkozik erre a szabályra.
· A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét az iskola SZMSZ-ében kötelezõ szabályozni.3 Célszerû, ha a házirend
csak hivatkozik erre a szabályra.
· Az intézményi védõ, óvó elõírások közül a tanulókra vonatkozókat csak a házirendben, az iskola dolgozóira vonatkozó védõ
és óvó elõírásokat viszont az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben is
szabályozni kell.4 Fontos, hogy a két szabályozás között nem
lehet ellentmondás.
· A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendõket az iskolai SZMSZ-ben kell szabályozni.5 Célszerû e szövegrészt a házirendbe hivatkozással együtt is átmásolni.
· A véleménynyilvánítás és a tájékoztatás esete különös. Bár a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái érintik a tanulók véleménynyilvánítási
jogát, ezért a házirendben is szerepelni kell e jogok érvényesülésének, ezeket a szabályokat mégis az iskola SZMSZ-e tartalmazza.6 Célszerû tehát e szabályokat az SZMSZ-bõl hivatkozással
együtt átmásolni a házirendbe is.
· A tanulók jutalmazásának elveit és formáit, továbbá a fegyelmezõ intézkedések formáit és alkalmazásának elveit az iskola
SZMSZ-ében kell szabályozni.7 Célszerû e szövegrészt a házirendbe hivatkozással együtt is átmásolni.
· Az iskolai (kollégiumi) könyvtár mûködési rendjét az iskola, kollégium SZMSZ-e tartalmazza.8 Ebbõl a tanulókra vonatkozó pontokat érdemes a házirendbe is átmásolni hivatkozással együtt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Vhr.
Vhr.
Vhr.
Vhr.
Vhr.
Vhr.
Vhr.
Vhr.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

§
§
§
§
§
§
§
§

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)

bekezdés
bekezdés
bekezdés
bekezdés
bekezdés
bekezdés
bekezdés
bekezdés

k) pont
l) pont
m) pont
n) pont
o) pont
g) pont
h) és i) pont
j) pont
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· A tanuló felmentésének részletes szabályait a közoktatási törvény megfelelõ pontjai tartalmazzák.1 Ezeket a házirend nem
írhatja felül, és kár megismételnie, ezért elég a törvényre hivatkozni a házirendben.
· A tantárgyválasztás kérdését kötelezõ a házirendben szabályozni. A tanulók tantárgyi teljesítésének értékelését és az osztályozás elveit, módszereit a közoktatási törvény elõírásai alapján2
viszont a pedagógiai programnak kell részletesen meghatároznia.3 A házirendben a tanulmányi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési, osztályozási szabályoknak, valamint a taneszközökre és felszerelésekre vonatkozó szabályoknak nem igazán
van helyük. Bár kétségtelen, hogy ezek a tanulók kötelességének teljesítésével kapcsolatos szabályok, funkcionálisan a pedagógiai programban van a helyük. A részletes szabályokra mutató hivatkozást elég a házirendben feltüntetni.
Ott, ahol átmásolást javasoltunk, fontos ügyelni a naprakészségre. Ha változik az SZMSZ adott pontja, módosítani kell a házirendbe átemelt szövegrészt is. Az átmásolt pontok esetében a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértési jogot
gyakorol (hiszen az is a házirend része), függetlenül attól, hogy
az SZMSZ megalkotása során mely pontok esetében és hogyan
gyakorolták egyetértésüket e szervezetek.

4. A házirend elkészítésének, elfogadásának lépései
Nulladik lépcsõ egy jó tervezet elkészítése.
A törvény a tervezet elkészítésére vonatkozó szabályokat nem
tartalmaz.
Célszerû a tervezet megfogalmazása során a pedagógusok
és a diákok elõzetes véleményét, javaslatait megkérdezni.
Különösen javasolt
· az osztályfõnökök,
· a diákönkormányzatot patronáló tanárnak,

1
2
3

Kt. 11. § (1) bekezdés n) pont, 30. § (9) bekezdés, 69. § (2)–(4) bekezdés, 70. §
(7)–(8) bekezdés
Kt. 70. §
Kt. 48. §
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· a diákönkormányzat vezetõjének, illetve
· az osztály diákképviselõinek
megkérdezése,
· a korábbi diákközgyûlések jegyzõkönyveinek és
· a korábbi házirendi viták nevelõtestületi jegyzõkönyveinek
fellapozása.
Az évi rendes diákközgyûlés kötelezõ részének kell lennie
a házirendben foglaltak végrehajtásának tapasztalatairól szóló napirendi pontnak.1 Az itt felhalmozott tapasztalatok, javaslatok, vélemények a házirend módosításánál, megszövegezésénél
sokat segíthetnek.
A házirend elkészítéséhez jó segítséget nyújthatnak a szakkönyvekben, újságokban közölt minták, valamint az e témában szervezett, idõszerû továbbképzések és elõadások írott anyagai, tanárok és diáktovábbképzésen részt vevõk jegyzetei. Célszerû
ezeket folyamatosan összegyûjteni és évrõl évre elõvenni ötletmerítés céljából. Mindenféle ilyen sémával és tervezettel szemben azonban el kell hangoznia egy jelentõs kritikának is: a sémák
csak minták, nem tartalmaznak minden lényeges kérdést, lehetnek régiek, és tartalmazhatnak hibákat is. Ezért az iskola feladata, hogy a sémákat, mintákat kellõ fenntartással kezelje,
és pontjait a helyi viszonyoknak és igényeknek megfelelõen
átalakítsa, pontosítsa.
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A házirend felülvizsgálatához kapcsolódó munkavégzésért egyébként a felelõs pedagógus órakedvezményben részesíthetõ, illetve
a megállapodásnak megfelelõen helyette keresetkiegészítés is adható. Az erre vonatkozó jogszabályi rész így hangzik:
(4) Az iskolában a pedagógiai program elkészítésében közremûködõ pedagógusok heti kötelezõ óraszáma legfeljebb heti három órával csökkenthetõ a helyi tanterv elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához.
Egy pedagógus esetén a csökkentés együttes idõtartama nem haladhatja
meg a huszonhárom hetet. Az óraszámcsökkentés legfeljebb a megadott
pedagógus-álláshelyek tíz százalékát érintheti. Az óraszámcsökkentés –
a megadott keretek között – több pedagógus között megosztható. Ez az
idõ akkor vehetõ igénybe maradéktalanul, ha az iskola kizárólag a Nemzeti alaptanterv alapján maga dolgozza ki a helyi tantervét, és a nevelõtestület elfogadja a helyi tanterv elkészítésének ütemtervét. Az ütemtervben kell meghatározni a közremûködõk feladatait és az ahhoz kapcsolódó
órakedvezményt, továbbá a végrehajtás idõpontját, a beszámolás és el1

Vhr. 31. § (6) bekezdés
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lenõrzés rendjét. Ha az iskola a kerettantervek vagy más által kidolgozott helyi tanterv alapján készíti el helyi tantervét, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pedagógusok kötelezõ óraszáma
legfeljebb heti másfél órával csökkenthetõ. Az e bekezdés alapján – három órával – számított teljes idõkeret legfeljebb tíz százaléka igénybe vehetõ az intézményi minõségirányítási program kidolgozásához, öt százaléka pedig a házirend felülvizsgálatához. A munkáltató és a pedagógus
megállapodása alapján az óraszámcsökkentés helyett az elvégzett munkáért kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés is adható.1

Ha elkészült a tervezet, akkor a törvényben foglaltak szerint kell
a házirendet elfogadni, jóváhagyatni és kihirdetni. Érvényes és
hatályos a házirend, ha az elfogadás során az érdekeltek eljárási
hibát nem vétenek, azaz betartják az elfogadásra vonatkozó eljárási lépéseket.
Az elfogadás menete, lépései a következõk:
·
·
·
·

az intézményvezetõ tervezetét a nevelõtestület elfogadja
a diákönkormányzat, iskolaszék egyetértett vele
a fenntartó jóváhagyta
a házirendet kihirdették

Nézzük meg ezeket a lépéseket részletesen!
Az intézményvezetõ tervezetét a nevelõtestület elfogadja
A házirendet az intézmény vezetõje készíti el.2 Az elkészítés alatt
itt egy kész szöveges tervezet összeállítását kell érteni. Ezt a tervezetet küldi el az intézmény vezetõje egyeztetésre az érdekelt feleknek.
A törvény szövegébõl azonban nem következik, hogy csak az intézmény igazgatója tehet javaslatot a nevelõtestületnek a házirend módosítására. Javaslattételi jogot a törvény a tanulónak, a diákönkormányzatnak, a szülõknek, az iskolaszéknek
is ad, ezzel bármelyik fél élhet.
A törvény azt sem mondja ki, hogy csak évi egy alkalommal lehet a
házirendet módosítani. Ilyen korlátozást egyik fél sem köthet ki,
és a házirend sem tartalmazhat. Ha az élet úgy alakul, vagy egy
rendkívüli szituáció (precedens) úgy kívánja, akkor a házirendet módosítani lehet. Ezt ugyanis bármikor meg lehet tenni (még
a nyári szünet közepén is), a megfelelõ eljárás betartása mellett.

1
2

Kt. 129. § (4) bekezdés
Kt. 40. § (9) bekezdés
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Példa:
Bizonyos iskolákban elterjedt, hogy évente egyszer, a diákközgyûlést
követõ 30 napig a nevelõtestület szokásos házirend-kodifikációs idõszakot tart, amikor az aktuális módosításokat elvégzik. Rendkívüli házirend-kodifikációs idõszakot hirdet az igazgató akkor, ha valamely érdekelt fél (pedagógusok, diákok, diákönkormányzat, vagy maga az
igazgató) a maradék 11 hónapban kezdeményezi a házirend egyik-másik pontjának módosítását, kiegészítését.

Nincs központi szabály arra sem, hogy a házirendet milyen szavazattöbbséggel kell elfogadni, így fõszabályként az egyszerû
többség elvét (jelenlévõ nevelõtestületi tagok 50% + 1 szavazata
támogatja a házirendet) elvét kell követni. Ettõl a fõszabálytól viszont az iskola a saját SZMSZ-ében eltérhet, azaz például szigorúbb szavazati arányhoz kötheti az elfogadást, vagy bizottság hatáskörébe utalhatja a döntést. Fontos szabály viszont, hogy
a határozathozatalkor csak a nevelõtestület tagjai szavazhatnak, a DÖK, az iskolaszék, a szülõk képviselõje nem (hiszen nem tagjai a nevelõtestületnek). Viszont az óraadó tanárok
szavazhatnak, mert õk formálisan a nevelõtestület részének tekintendõk.
Az elfogadott házirendet a nevelõtestület megbízott képviselõje aláírja. Ez a megbízott nem feltétlenül az intézmény vezetõje,
lehet az a helyettese, egy kiválasztott tag, vagy az iskola titkára is.
A lényeg, hogy a nevelõtestület ezzel a képviselettel megbízza õt.
A nevelõtestületek általában két kérdéssel szembesülnek a házirendek elfogadása esetén:

G
1.7
22

· Mi a teendõ, ha nem a nevelõtestület, hanem egy kis bizottság
fogadja el a házirendet? Válasz: ebben az esetben a bizottság
képviselõje, megbízottja írja alá a házirendet.
· Delegálhatja-e a házirend elfogadásának jogát más szervezetre
a nevelõtestület? Válasz: csak erõs korlátokkal! Az intézmény
SZMSZ-ének megfelelõen a nevelõtestületnek lehetõsége van
arra, hogy a hatáskörébe tartozó ügyeket a diákönkormányzatnak vagy az iskolaszéknek adja át. E két szervezet közül valamelyiket tehát meg lehet bízni a házirend elfogadásának procedúrájával is, de ebben az esetben a DÖK-nek, illetve az
iskolaszéknek kell végezni a házirend elfogadásával kapcsolatos adminisztrációt és dokumentálást is.
A diákönkormányzat, iskolaszék egyetértett vele
A diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértési jogot
gyakorol a házirend elfogadásakor.
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E két szervezet egyetértési joga azt jelenti, hogy kellõen megalapozott (nem feltétlenül jogi!) indokkal alátámasztva egyet nem értésüket fejezhetik ki, azaz vétót emelhetnek a házirend elfogadása, módosítása ellen.
Az egyet nem értés (vétó) azt jelenti, hogy a nevelõtestület
hiába fogadja el a házirendet, azt nem lehet a fenntartónak
továbbküldeni.
Az 1997-es ODJT-ajánlás alapján az egyetértési jog akkor tekinthetõ támogatónak, azaz megadottnak, ha a házirendet a diákönkormányzat és az iskolaszék képviselõje eredeti aláírásával látja
el. Hiába van tehát az elfogadásról határozat és jegyzõkönyv, formálisan az aláírás számít az egyetértési jog gyakorlásának. Amíg
a szükséges aláírások nincsenek ott, a házirend nem jóváhagyható. A jegyzõkönyv pótolja ugyan a tényt, de ekkor az aláírást is
sürgõsen pótolni kell a házirenden.
Az iskolák az egyetértési jog gyakorlása során öt tipikus kérdéssel kerülnek szembe:
· Mi van elõbb, a nevelõtestületi elfogadás vagy az egyetértési
jog gyakorlása? A válasz egyszerû: elõbb a nevelõtestület fogadja el az igazgató által benyújtott tervezetet, majd a diákönkormányzat és az iskolaszék adja hozzá az egyetértését. Fordított
esetben ugyanis fennáll az a lehetõség, hogy az egyetértést nem a
véglegesen megszövegezett és elfogadott házirendhez adja a két
testület.
· Ha a nevelõtestületi ülésen részt vesznek a DÖK képviselõi, az kimeríti-e az egyetértési jog gyakorlását? Válasz:
Csak egy esetben, akkor, ha a DÖK elõzetesen felhatalmazta a
képviselõjét, hogy a nevelõtestület által elfogadott házirendet
egyedül átolvassa, a DÖK nevében egyetértését adja hozzá, és
a házirendet aláírja. A DÖK tagjainak a nevelõtestületi ülésen
való részvétele tehát nem pótolja az egyetértést.
Ez egyébként nem jelenti azt, hogy a DÖK és az iskolaszék tagjai
nem lehetnek jelen a nevelõtestület ülésén, és elõzetesen nem
fejthetik ki véleményüket. Ha az igazgató a házirendtervezetet
idõ elõtt átadja a DÖK részére, vagy ha a nevelõtestület meghívja a DÖK képviselõit a nevelõtestületi ülésre, akkor érdemes
élni ezzel a lehetõséggel, hiszen ez egy módja a közös érdekegyeztetésnek és az intézményen belüli kommunikációnak.
· A diákönkormányzatot segítõ/patronáló pedagógus (DMSP)
képviselheti-e a diákönkormányzatot, és aláírhatja-e a házirendet a DÖK nevében? Válasz: Csak egy esetben, akkor,
ha a DÖK elõzetesen megbízta õt ezzel a feladattal. A segítõ pedagógus ugyanis nem tagja a diákönkormányzatnak, ezért
Iskolavezetés 2004. november
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a DÖK döntését õ nem is képviselheti. Erre való a DÖK választott vezetõje (nevezzük õt elnöknek, diákigazgatónak, titkárnak…), aki a DÖK saját SZMSZ-e alapján képviseli a DÖK álláspontját a házirend elfogadási procedúrájában. E személy
helyett a DMSP csak akkor járhat el és írhatja alá a házirendet,
ha õt a DÖK erre kifejezetten felhatalmazta.
Hasonló a helyzet az iskolaszék képviselete esetében is. Hiába
tagja az iskolaszék képviselõje a nevelõtestületnek is, az iskolaszék nevében csak akkor írhatja alá a házirendet, ha erre az
iskolaszék kifejezetten felhatalmazta.
Ezekbõl egyébként már következik, hogy nem szerencsés, ha
a nevelõtestület tagja egyben a DÖK és/vagy az iskolaszék
képviselõje is. Érdekellentét áll fenn ugyanis akkor, ha mint
nevelõtestületi tag megszavazza a házirendet, de mint DÖKképviselõ arra kapott mandátumot, hogy ne írja alá azt, azaz
vétót emeljen.
· Lehetséges-e, hogy a diákönkormányzat a házirend egy részével egyetért, és az jóváhagyásra kerül, míg a többi vitatott pontban tovább zajlik az egyeztetés? Válasz: Az egyetértési jog az egész házirendre vonatkozik. Ebben az esetben
házirendnek a szûk és mindenki által elfogadott, jóváhagyott
részt kell tekinteni. Ha késõbb megszületik a felek között a vitatott pontokban is a megállapodás, akkor a házirendet módosítani kell, és a már kiegészített, új házirendtervezetet kell elfogadásra benyújtani, a diákönkormányzatnak pedig ehhez kell
egyetértését adni. Ebben az esetben tehát elõfordulhat, hogy
azért nem lesz új házirendje az iskolának, mert bár a módosított kérdésekkel a DÖK egyetért, de a korábban már elfogadott
pontjával szemben most vétót emel.
· Az egyetértési jog gyakorlása szempontjából hogyan kell
értelmezni azt az esetet, mikor a nevelõtestület a régi házirendet módosítás nélkül megerõsíti, azaz nem módosítja? Válasz: Ebben az esetben nincs milyen tartalommal egyetérteni, és a diákönkormányzatnak a nevelõtestület döntését
kell mérlegelnie. Ha azzal nem ért egyet, akkor errõl tájékoztatnia kell a fenntartót (azért õt, mert az iskola módosított
házirend hiányában nem küld a fenntartónak jóváhagyásra
semmit). Amennyiben a diákönkormányzatnak és/vagy az iskolaszéknek van módosító javaslata, amit nem fogadott el
a nevelõtestület, illetve nem került bele a házirendbe, akkor tehát a fenntartóhoz kell fordulni 30 napon belül, és rögtön kezdeményezni kell a házirend módosítását is a konkrét javaslatokkal.
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A fenntartó jóváhagyta
Új szabály, és 2003. szeptember 1-jétõl hatályos, mely szerint a házirendet a fenntartó hagyja jóvá, korábban ez nem volt kötelezõ.
A jóváhagyás a pedagógiai programhoz, SZMSZ-hez hasonló procedúrát jelent. Ennek során az iskola az elfogadott dokumentumot és
az elfogadási procedúra dokumentumait (jegyzõkönyvek, módosító
javaslatok…) megküldi a fenntartónak jóváhagyás céljából.
A fenntartónak 30 napon belül kell döntenie az ügyben. A 30. napot követõ elsõ ülésen a fenntartónak kötelessége döntenie a házirend jóváhagyása ügyében. Ha a fenntartó a 30. napot követõ
elsõ ülésen sem dönt, a házirendet jóváhagyottnak kell tekinteni.
A házirend jóváhagyása során a fenntartó azt vizsgálja, hogy
· a házirend tartalma megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, illetve hogy
· a házirend-elfogadási procedúra a jogszabályoknak megfelelt-e.
Ha fenntartó problémát észlel (például törvénysértõ pontot tartalmaz a házirend, vagy az elfogadás során a DÖK egyetértõ aláírása hiányzik), akkor az intézménynek visszaküldi a házirendet,
és a kör kezdõdik elölrõl. Ilyenkor módosított tervezetet kell az
igazgatónak elõkészítenie, azt újból elfogadni, aláírni, és a fenntartónak újból megküldeni jóváhagyás céljából dokumentumokkal együtt.
A jóváhagyás kapcsán két kérdés szokott utólag felmerülni:
· Hányszor küldheti vissza a fenntartó jóváhagyás nélkül
a házirendet? Válasz: akárhányszor! Az ugyanis az õ felelõssége, hogy törvénysértõ pontokat ne hagyjon jóvá. Amíg nincs
jóváhagyott házirend, addig a régi marad érvényben.
· Mi van akkor, ha a fenntartó jóváhagyta a házirendet, de
utóbb kiderül, hogy van benne jogszabálysértõ pont? Válasz:
A jóváhagyott házirendet alkalmazni kell, de a vitatott szabályt érdemes azonnal módosítani, illetve a fenntartónál törvényességi
kérelem nevû beadvány formájában meg lehet támadni. Ha utóbb
kiderül, hogy a házirend adott pontja érvénytelen volt, az adott
pont kapcsán nem lehet felelõsségrevonást kezdeményezni.
A házirendet kihirdették
A házirend kihirdetésére azért van szükség, mert az érintettek
tudomására kell hozni, hogy változtak a rájuk vonatkozó szabályok. A fenntartótól érkezett és jóváhagyott házirend kihirdetése
helyben szokásos módon történik, melyre számtalan mód kínál-
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kozik (például: diákközgyûlés, körözvény, könyvtár, hirdetõtábla, honlap, névre szóló e-mail, letétbe helyezés a jegyzõnél, fenntartónál). Az új, vagy módosított házirendet valamilyen úton
nyilvánosságra kell hozni, hogy a tanulóknak kellõ idejük legyen
a változások áttekintésére, tanulmányozására.
A végrehajtási rendelet (Vhr.) viszont azt is kimondja, hogy
a házirend az iskola egyik nyilvános dokumentuma, ezért
jól látható helyre ki kell függeszteni, és a dokumentumban
meg kell határozni, hol és milyen idõpontban lehet tájékoztatást kérni a házirendrõl. E kérdés eldöntésekor a diákönkormányzatnak egyetértési joga van.
A fentiektõl függetlenül a közoktatási törvény azt is kimondja,
hogy a házirend egy példányát a tanulónak és a szülõnek beiratkozáskor át kell adni.1 Ez azonban nem jelenti azt, hogy az
évközi módosításokról ne kellene az iskolának tájékoztatnia a tanulókat év közben is.
Példa:
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Egy iskola igazgatója kézhez kapta a fenntartó levelét, melyben tájékoztatták, hogy a fenntartó nem hagyja jóvá a házirendet, mert az X rész A
pontja ellentétes a törvénnyel. Az igazgató errõl elfelejtette tájékoztatni
a nevelõtestületet és a többi érintettet, ezért mindenki úgy tekintette,
hogy a házirenddel kapcsolatos ügyek lezárultak. Az igazgató mulasztása akkor derült ki, amikor az egyik diákkal szemben fegyelmezõ intézkedést foganatosítottak éppen a jóvá nem hagyott X/A pont megszegése
miatt. Szülei a fenntartóhoz fordultak jogorvoslatért, mert érezték, hogy
a házirend X/A pontja nem törvényszerû. Álláspontjukat a fenntartó
vita nélkül elfogadta, az intézmény vezetõjét pedig figyelmeztetésben részesítette.

A házirendek nyilvánosságáról egy további különös jogszabály is
rendelkezik. A sajtótermékek köteles példányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) kormányrendelet szabályai szerint az intézményi házirend sajtóterméknek
minõsül, ha legalább 50 példányban készül el. A rendelet
1. számú melléklete a házirendet egyértelmûen említi mint lehetséges köteles példányt.

1

40. § (12) bekezdés
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Mivel a házirend 1-1 példányát beiratkozáskor a tanulóknak és szülõiknek át kell adni, gyakorlatilag a már 25 fõvel
mûködõ iskoláknak köteles példányt kell szolgáltatni, méghozzá 3 példányban.
A köteles példányok késõbb az adott könyvtárakban hozzáférhetõk, azaz nyilvánosak és kutathatók, megtekinthetõk.
A fenti sorrend adott, tehát a lépések nem felcserélhetõek.
Tervezetet nem lehet a fenntartónak megküldeni, csak a
jóváhagyott házirendet lehet kihirdetni és a késõbbiekben
alkalmazni.

5. A házirend hatálya
A házirend esetében – hasonlóan minden más jogszabályhoz, jogi
normához – beszélhetünk területi, személyi és idõbeli hatályról,
azaz meg kell határozni, hogy kire, mikor és hol érvényes a házirend.
A házirend területileg érvényes
· az iskola teljes területén, az iskola fizikai határáig (fizikai határnak a helyrajzi szám szerinti telekkönyvi határ számít,
amely nem feltétlenül esik egybe az iskola kerítésével),
· iskola által szervezett rendezvények (például: osztálykirándulás) fizikai területén és az oda- és visszavonulás alatt, ha a vonulás is közös, vagyis az iskola szervezi meg,
· nem az iskola által szervezett, de a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó rendezvény (például: múzeumlátogatás) fizikai területén. (Az oda- és visszautazás már iskola által szervezett,
ha a vonulás tényleg közös, vagyis az iskola szervezi meg.)
Nem érvényes tehát a házirend (kivétel a fentiek esetében van!)
az iskola fizikai határán kívül, például utcán, közlekedési eszközön, nyári vakáción, szórakozóhelyen, az iskola elõtti buszmegállóban, otthon, a polgármester háza elõtt.
A házirend személyileg érvényes
· az iskola dolgozóira,
· pedagógusaira és oktatóira (ideértve a külsõ oktatókat, vendégtanárokat is)
· diákjaira (ideértve a magántanulót és az eltiltott tanulót is)
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Az iskolába belépõ vendégre nem a házirendet, hanem a külsõ,
idegen személyekkel kapcsolatos rendszabályokat kell alkalmazni, amelyet az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában kell
leírni.1
A szülõre vonatkozóan a házirend a kiskorú tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos eljárási kérdésekben tartalmazhat ugyan
külön rendelkezéseket, azonban tanulói jogviszony és munkajogviszony hiányában a házirend esetleges megsértésének szankcionálására nincsen lehetõség. A szülõnek ugyanis nem lehet intõt
adni, nem lehet ellene fegyelmi eljárást indítani.
Példa:
Számos házirend tartalmazza azt a rendelkezést, hogy az iskola területén
szeszes italt fogyasztani tilos. Számos iskolában a tanári kar születésnapkor, szilveszterkor, ünnepélyek után pezsgõvel, sörrel, röviditalokkal
ünnepel. A szóban forgó pedagógusok e cselekményükkel megsértik a saját házirendjükben foglaltakat, és ezért fegyelmi eljárás keretében számon lehetne kérni tettüket. Ennek oka, hogy a házirend elõírásai a pedagógusokra is kiterjednek, betartásuk nekik is kötelezõ.

A házirend idõbeli hatálya kiterjed:
· éves viszonylatban a teljes tanévre (beleértve a szüneteket is)
· napi viszonylatban az iskola területén (rendezvényen) való tartózkodás teljes idõtartamára
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A házirend érvénybe lépésének napjától visszavonásáig érvényes. Az érvénybe lépés napja nem feltétlenül esik egybe a kihirdetés napjával. Az érvényesség kezdõ napja lehet késõbb is, mint
a kihirdetés napja, de értelemszerûen visszamenõleges hatálya
nem lehet.
Példa:
Egy éjszakai focimeccs ideje alatt két fiatalkorú srác a férfivécében dohányzott. Szerencsétlenségükre az iskola igazgatója rajtakapta õket, és fegyelmi eljárást kezdeményezett ellenük, mert a házirend tiltja a dohányzást az iskola területén. A két tanuló védekezésképp arra hivatkozott, hogy
nem iskolai idõben voltak az iskolában, és nem tanulmányi kötelezettségüket teljesítették aznap éjszaka. A fegyelmi bizottság védekezésüket nem
fogadta el, és osztotta az igazgató álláspontját, mely szerint a tanulók a tanulói jogviszonyukból fakadóan vettek részt az iskola által szervezett rendezvényen, és indifferens e szempontból, hogy nappali oktatás, vagy éjszakai közösségi rendezvény volt-e akkor az iskola területén.

1

Vhr. 4. § (1) bekezdés c) pont
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6. A házirend formai követelményei
A házirend fejlécének vagy borítójának tartalmaznia kell
· az iskola nevét és
· székhelyét (esetleg telephelyét, egyéb címét és telefonszámát),
továbbá
· azt, hogy kik és
· mikor fogadták el a házirendet, valamint hogy
· az mikortól érvényes.
Tartalmazhatja a módosítások dátumát is, azonban a házirendnek egységes szerkezetûnek kell lennie, azaz elejétõl a végéig tartalmaz minden módosítást.
A házirendet a nevelõtestület részérõl az írja alá, akit a nevelõtestület ezzel megbíz (nem automatikusan az igazgató). Ezen aláírás
mellett kell szerepelnie az iskolai diákönkormányzat, illetve az iskolaszék képviselõje aláírásának, amely tanúsítja, hogy az iskola
megszerezte a DÖK és az iskolaszék egyetértését.
A három aláírás, az iskola megnevezése és az elfogadás
napja együttesen feltétele annak, hogy a házirend formailag is érvényes legyen, ellenkezõ esetben a házirend érvénytelen. Az iskola igazgatójának aláírása nem pótolja
ezeket a „kellékeket”.
A házirend legyen érthetõ, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelõ, lehetõleg rövid, és tõmondatokat tartalmazzon. Megfogalmazásai legyenek tömörek és egyértelmûek,
vagyis szubjektív elbírálásra ne adhasson lehetõséget egyetlen
mondat sem. A szabályok megfogalmazásából egyértelmûen derüljön ki, hogy mi az, ami kötelesség, mi az, ami feltételként szerepel a házirendben, és mi az, ami tiltott.
Fontos, hogy a házirend legyen átlátható, szerkezete legyen
egyszerû, és kövesse a jogszabályok által sugallt logikai összefüggéseket. A témaköröket érdemes részekkel jelölni (I. rész,
II. rész…), és egy témakörön belül minden bekezdés legyen
egy-egy pont (1., 2., 3., …). Ez a késõbbi hivatkozást nagyban
megkönnyíti. Nem célszerû A, B, … alrészt és a „§” jelet használni, mert azok nehezíthetik az átláthatóságot és a jogszabályi hivatkozást. Érdemes a magasabb szintû jogszabályokból idézett
szöveget (ha van ilyen) félkövér betûvel szedni, és zárójelben hivatkozni a jogszabályra, paragrafusszámmal együtt.
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7. A házirend mellékletei
Hivatalos házirendhez szoktak mellékleteket tenni. Ezt vagy azért
teszik, hogy a tanulók, pedagógusok jobban informáltak legyenek,
vagy azért, mert olyan speciális szabályokról van szó, amelyeket
nem a házirendbe írtak bele, de alkalmazásukat kötelezõvé kívánják tenni. Információs mellékletnek számít például a diákjogok tételes kivonata a közoktatási törvénybõl, a gyermekek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény, vagy a tanítási év rendje. Ezekkel kapcsolatban
korábban már kifejtettük, hogy nem szükségszerû õket tételesen
a házirendbe foglalni, hiszen érvényesítésükre egyébként is van
lehetõség, tájékoztatás céljából pedig rendelkezésre áll a faliújság
vagy az iskola honlapja.
Speciális szabályok találhatók például
· a számítástechnika-terem mûködési rendjében,
· a könyvtár, uszoda, tornaterem használati rendjében,
· a tûz- és bombariadó esetére kidolgozott menekülési tervben.
Ezeknek nyilvánvalóan a házirend részét kell képezniük, ezért
mellékletként célszerû õket a házirendhez csatolni, aminek következtében ugyanúgy részei a házirendnek, vagyis betartásuk
és betartatásuk szintén kötelezõ. A diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértési joga a mellékletekre is kiterjed.

8. Mit lehet tenni a házirend megsértése és
jogsértõ házirend esetén

G
1.7
30

A házirend belsõ iskolai norma, jogforrás. Áthágása jogsértésnek
minõsül, és szankciót von maga után. Mivel a házirend a diákokra és a tanárokra egyaránt érvényes, fegyelmi felelõsségre vonás
kezdeményezhetõ a tanuló és a pedagógus, az alkalmazott esetében is. Különös eset, amikor az iskola igazgatója sérti meg a házirendet, vele szemben a munkáltatója, azaz a fenntartó jár el ebben az esetben.
Ha tanuló sérti meg a házirendet, az ügy kivizsgálandó, és vele
szemben fegyelmezõ intézkedést (például intõ, rovó) lehet foganatosítani, vagy fegyelmi eljárást lehet indítani. Ha pedagógus
vagy alkalmazott sérti meg a házirendet, az ügy ugyanúgy kivizsgálandó, ellene a közalkalmazotti törvény és/vagy a munka törvénykönyvében foglaltak szerint indítható fegyelmi eljárás.
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Amennyiben bármely fél (diák, tanár, alkalmazott, szülõ, képviselõ…) azt tapasztalja, hogy a házirendet megsértették, akkor jogainak érvényesítésére több lehetõség is kínálkozik.
Ezek a következõk:
· személyesen vagy megbízott által (DMSP, diákképviselõ, osztályfõnök, szülõ) szóbeli vagy írásbeli panasszal élhet az iskola
igazgatójánál, vagy
· a közérdekû bejelentésekrõl, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvény és a 11/1997. (III. 30.) Mt.-rendelet alapján írásbeli panaszt lehet benyújtani az iskola igazgatójához,
vagy
· a közoktatási törvény 83. § (2) bekezdése alapján törvényességi
kérelmet lehet benyújtani a fenntartó képviselõjéhez.

Figyelem!
Valamennyi ilyen kérelemben, panaszlevélben (eljárást megindító kérelemben) le kell írni
ß
ß
ß
ß

a konkrét esetet,
annak helyét, idejét, valamint
azt, hogy a házirend mely pontját sértette meg az illetõ, és
mit kérünk még az ügy kivizsgálójától (bocsánatkérést, felelõsségre vonást, kártérítést…).

Beadványunkra 30 napon belül érdemi választ kell kapnunk az
ügy kivizsgálójától.
Ha valaki megsérti a mi törvényes jogainkat, akkor jogi eszközzel
próbáljuk meg kivédeni a támadást. Ezt teszi az iskola is, ha diák
sérti meg a házirendet: írásban közli (a szülõvel) a problémát,
esetleg fegyelmi eljárást indít, vagy egyéb intézkedést tesz. Például ha a kis elsõst megverik a végzõs évfolyam izmos fiúi, akkor
a kis elsõs panaszt tehet az osztályfõnöknél, aki kezdeményezi
a felelõsségre vonást a verekedõkkel szemben az iskola vezetõségénél. Ha egy tanár sérti meg a házirendet, akkor a sértett diák
(vagy képviselõje) fogja az eljárását megindítani a pedagógussal
szemben az iskola igazgatójánál vagy a fenntartónál.
Elõfordul az az eset is, amikor a házirend egy pontjáról azt
gondoljuk, hogy sérti a jogszabályokat, és ez ügyben kívánunk lépéseket tenni. Ekkor az a célunk, hogy a házirend módosításra kerüljön.
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Ilyenkor lehetõségünk van
· az intézmény igazgatójánál a házirend módosítását kezdeményezni, vagy
· a fenntartóhoz fordulni, és törvényességi kérelemben felhívni a
figyelmét a házirend jogsértõ pontjaira, kérve õt, hogy ezeket
semmisítse meg, és az iskolát a módosítások elvégzésére utasítsa.
Elképzelhetõ olyan eset is, amikor a házirend pontjai nem törvénysértõek, de valakiknek az érdekét mégis sérti, valakiknek jelentõs hátrányt okoz a házirend adott pontja. Ebben az esetben
felülbírálati kérelem benyújtására van lehetõség az iskolaszékhez, illetve ahol iskolaszék nem mûködik, ott a nevelõtestület
3 tagjából álló bizottsághoz.
A felülbírálati kérelem inkább kérés egy adott testület felé. Olyankor élnek vele, ha jogszabálysértés nem történt, de az eset az illetõ számára hátrányos, érdekeit súlyosan sérti. Ilyen az órarend
kérdése, ha például egy nap nyolc tanítási óra van, de abból három lyukasóra a nap közepén.

9. Speciális intézmények sajátos házirendjei
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Léteznek olyan intézmények, amelyek nem közönséges iskolák,
mégis van házirendjük, ráadásul annak tartalma eltér a közönséges iskolai házirendtõl. Ilyen például a kollégium vagy a fegyveres és rendvédelmi erõk középiskolái. Ezen iskolák (kollégiumok)
házirendjei sajátos pontokat tartalmaznak, és csak arra az iskola- (kollégium-) típusra vonatkoznak.
A kollégiumi házirend a fent említetteken túlmenõen a kollégisták mindennapi életét is szabályozza, hiszen a hét 5 napját ott töltik el, ezért a kollégiumi házirend ügyében a kollégiumi diákönkormányzatnak sokkal nagyobb aktivitással kell eljárnia, mint
egy iskolainak.
A kollégiumi házirendben konkrétan szabályozni kell, hogy a hazautazás milyen okokból tiltható meg. Praktikus konkrétan szabályozni a közoktatási törvény 11–12. §-ában felsorolt tanulói jogok konkrét érvényesülését, például az alkotmányból fakadó
magánlakás (kollégiumi szoba) védelmét, azt, hogy ki veszi át a
tanuló levelét, hogyan történik az élelmiszerek tárolása, a takarítás, mi a teendõ betegség fellépése esetén…
Érdemes a kollégiumi házirend mellékleteként egy napirendet
összeállítani, amely tartalmazza, hogy kinek, milyen idõpontban,
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mit kell tennie (szilencium, takarodó, ágyazás…). Nagyon fontos
szempont azonban, hogy a kollégiumi nevelés ne a házirenden
keresztül valósuljon meg, pusztán a merev szabályok alkalmazása (ezt szabad, azt nem) ugyanis torz személyiségképet alakíthat
ki a diákokban.
A közoktatási törvény kimondja, hogy a fegyveres és rendvédelmi erõk iskoláiban a tanulói jogokat más jogszabályok korlátozhatják, és egyéb kötelezettségeket írhatnak elõ. Ebbõl következõen ezen iskolák házirendje a fentiekhez képest hiányosabbnak
(bõvebbnek) és jogokat csorbítóbbnak tûnhet, ám ez törvényi felhatalmazás következménye.
Például a katonai középiskolákban a tanulónak (növendéknek)
kötelessége a házirendben szabályozott módon részt venni a honvédelmi nevelést szolgáló rendezvényeken, és kollégiumi szolgálatot kell adnia.
E házirendekre a fentebb megjelölt BM–OM-, illetve HM–MKMrendeletek tartalmaznak részletes szabályokat.
A vallásilag elkötelezett, felekezeti iskolák házirendjükben
olyan kötelezettségeket is elõírhatnak, amelyek a vallásgyakorlással függnek össze. Ilyen lehet például az imádkozás, vagy a kötelezõ istentisztelet látogatása.
Viszont minden egyéb kérdésben ugyanazok a szabályok
irányadóak a rendvédelmi, egyházi, felekezeti iskolára is,
mint bármely más közoktatási intézményként mûködõ iskolára, ezért házirendjüknek is megfelelõnek, törvényesnek kell lennie.
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10. Típushibák a házirendekben
Az alábbiakban bemutatunk 10 típushibát, melyeket az iskolák
rendre elkövetnek, annak ellenére, hogy évek óta sok helyen és
sok kiadványban felhívták a figyelmet rájuk. Úgy tûnik, ezek a jelenségek kiirthatatlanok a közoktatás rendszerébõl. Kétségtelen
tény, hogy mind a 10 eset valamilyen pedagógiai célt, törekvést
rejt magában, amelyek azonban így és ilyen formában ellentétesek a hatályos jogszabályokkal. Ezekben az esetekben is igaz az
állítás: a hatályos jog mindig erõsebb a pedagógiai céloknál.
A hibák felsorolása után megadjuk az általunk helyesnek vélt indoklást is, hogy miért nem lehet a házirendben ezt a pontot így,
ilyen formában kezelni. Ez az indoklás azonban semmiképpen
nem tételes, és nem foglalja magában az összes jogszabályi hivatIskolavezetés 2004. november
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kozást és döntési pontot. Bemutatása inkább csak illusztráció
jellegû.
· Az iskola a bevitt tárgyakért felelõsséget nem vállal.
Általános tévhit, hogy az iskola anyagilag nem felel a tanuló értékeiért, dolgaiért. A Kt. 77. § (3) bekezdése alapján az iskola vétkességre való tekintet nélkül és korlátlanul felel a diáknak
okozott kárért. További fontos szabály, hogy a házirend – bár kitilthat dolgokat, és korlátozhatja, feltételekhez kötheti a tanulók
tulajdonjogának gyakorlását – nem jogosítja fel az iskolát arra,
hogy a tanuló személyes tárgyai között, táskájában kutasson, ha
tiltott tárgy behozatalát, birtoklását feltételezi a tanulóról.
· A tanuló kerékpárral nem jöhet iskolába.
Az iskolának semmi köze ahhoz, hogy a tanuló hogyan és milyen
módon jár iskolába. Ez nem tartozik a házirend területi illetékessége alá. A házirend azt sem szabályozhatja, hogy a tanuló autóval, gyalog járjon, jegyet vagy bérletet vásároljon, elsõ vagy másodosztályon utazzon. Legfeljebb az iskola területérõl kitilthatja
az autókat és a kerékpárokat.
· Az iskolában üzletelni, szerencsejátékot ûzni tilos, mindenféle adás-vétel tiltott.
Ennek a tiltó szabálynak nincs értelme, a piacgazdaság viszonyai
között a tanulónak is lehetõsége van a saját tulajdonában lévõ
dolgokat eladni. Szerencsejátékot egyébként csak állami engedéllyel rendelkezõ gazdasági szervezet folytathat, ami az iskolában történik (kártyázás), az nem szerencsejáték.
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· A házirend súlyos megsértése azonnali kizárást von maga
után.
A házirend megsértõjével szemben fegyelmi eljárás indítható.
A probléma ott van, hogy minden egyes fegyelmi ügyet külön kell
megítélni, a tényeket mérlegelni kell, és egyedi határozatot kell
hozni. Elõre ítélkezve és általánosságban kijelenteni, hogy kizárással sújtjuk a vétkest, ezt így nem lehet. Különben is: mi számít súlyosnak?
· 5 késés 1 igazolatlan órának számít.
Téves elképzelés, 5 rablás sem egyenlõ 1 emberöléssel, a bûntettek nem adódnak össze. Ugyanígy nem lehet a késések darabszámát összeadni és kiváltani 1 igazolatlan órával. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy 5 késés után éppen olyan büntetés jár, mint 1
igazolatlan óráért.
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· Az orvosi, hatósági igazolást a tanuló szüleivel alá kell íratni.
Az orvosi igazolás és a hatóság, bíróság, illetve állami szerv címeres körbélyegzõjével ellátott irat hivatalos iratnak számít, ezért
eredetét újabb aláíráshoz, kontrollhoz nem lehet kötni. Tehát
e két dokumentum önmagában elegendõ a mulasztás igazolására. Az orvosi igazolás egyébként különlegesen védett személyes
adatokat tartalmaz, már csak ezért sem lehet elõírni, hogy azt
a szülõ kezébe kell adni aláírás végett.
· Szünetekben a tanulók az iskolával szemközti boltba mehetnek át uzsonnát vásárolni. A boltban elkövetett lopásokért a tanulókat felelõsségre vonjuk.
A bolt már nem az iskola területe. Hiába van iskolaidõben a diák
a boltban, a bolti lopásért az iskola nem vonhatja felelõsségre
a diákot, mivel nem az õ fizikai területén történt a lopás. Éppen
ezért a házirend sem írhatja elõ a felelõsségre vonást. (Ez a példa
a bolti lopást állítja középpontba. A gyermek távozása az iskolából történhet akár engedéllyel, akár engedély nélkül, az iskola felelõsségre vonható lesz az esetlegesen bekövetkezett balesetért.)
· A diákönkormányzat tisztségviselõje nem lehet bukott tanuló.
A házirendnek ezen korlátozása csorbítja a Kt. 11. § (1) bekezdés
s) pontját. A törvény nem köti tanulmányi eredményhez a tanuló
választói és választhatósági jogát, és a házirendet sem hatalmazza fel erre. Ezért a házirend nem korlátozhatja ezt a tanulói alapjogot. Ugyancsak törvénytelen, ha a szakköri munkát, fakultációra való jelentkezést köti a házirend tanulmányi eredményhez,
a közoktatási törvény ugyanis erre sem ad felhatalmazást.
· A tanulóknak közszemérmet sértõ, másokban megbotránkozást keltõ öltözékben iskolába jönniük tilos.
A mondat második fele tipikus példája a szubjektív megfogalmazásnak. Mi a definíciója a megbotránkozásnak? Ki dönti el, hogy
mi számít megbotránkoztatónak? A mondat elsõ fele pedig a jogi
tudásunk hiányosságára példa. Jöjjön a közszemérem megsértésének definíciója:
„Közszemérem megsértése: Aki a szexuális áruk forgalmazásával kapcsolatos elõírásokat súlyosan megszegi, vétséget követ el, és egy évig
terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.”1

1

Btk. 272. §
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Látható, hogy a közszemérem megsértésének köze sincs az öltözködéshez, teljesen más kategória.
· A tanuló köteles az iskolán kívül is az iskola jó hírnevét
öregbíteni, az intézmény hagyományaihoz hûen viselkedni.
Az elsõ probléma az iskola hagyományaival van, azokat ugyanis
nem lehet papírra vetni, tehát utóbb számon kérni sem lehet
õket. További probléma, hogy a házirend iskolán kívüli tevékenységet kíván szabályozni, amelyre nincs jogalapja. De az egész
mondattal kapcsolatos a fõ probléma: erkölcsi jellegû szabályt
fogalmaz meg, melynek nincs helye a házirendben.
· A tanuló a nyári szünetben csak az iskola engedélyével vállalhat munkát.
Egyszerû túlkapásról van szó. Az iskolának semmi köze ahhoz,
hogy a tanuló a nyári szünetben (vagy éppen tanév közben!) hol
és mikor dolgozik, ezért ehhez engedélyt sem kell kérnie a tanulónak. A munkavállalás feltételeit a hatályos jogszabályok tartalmazzák. Az iskolától engedélyt nem, legfeljebb iskolalátogatási
igazolást kell kérni a munkavállaláshoz.
· Sportegyesület tagjai csak azok lehetnek, akik tanulmányi
átlageredménye a 3,51-et eléri.
Az iskola ilyen szabályt nem köthet ki, mert ez a fennhatóságán
kívüli ügy, az egyesület és a tanuló belügye. Ha a sportegyesület
alapszabálya ezt kiköti, akkor a tanuló valóban nem lehet tagja
az egyesületnek, de ezt az iskola kívülrõl, házirend révén nem határozhatja meg.
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Milicz Ákos–Gerõ Márton–Bagó Tamás: Diákönkormányzati
segítõ csomag
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Az Országos Diákjogi Tanács 1997. évi ajánlása az iskolai,
kollégiumi házirendekrõl
MKM, Országos Diákjogi Tanács, Budapest, 1997. október 28.
Dr. Bíró Endre: Jog a pedagógiában
Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998., 17–27. oldal és
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Az oktatási jogok miniszteri biztosának éves beszámolója
a 2002-es és 2003-es évrõl
Az oktatási jogok miniszteri biztosa, Budapest, 2003., 2004.
Mayerné dr. Bartal Andrea: Rendet a házban
In: Korszerû iskolavezetés, G 1.2
Raabe Kiadó, Budapest, 1994.
www.om.hu és a www.diakjog.hu honlap tartalma
Kerszöv CD Jogtár digitális anyagai

Melléklet
Az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium házirendje
(MINTA)

A házirend tartalma
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A tanuló jogai
A tanuló kötelességei
Általános szabályok
Az iskola munkarendje
Mulasztások és igazolások
A hetes kötelességei
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Az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium házirendje
I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium (Székhely: 1241 Budapest, Papagáj u. 8.)
Jelen házirend a nevelõtestület és a diákság közös akaratából,
a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetõjének
elõterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértésével, a tantestület elfogadó határozatával született meg 2004. év
szeptember hónap 17. napján, Budapesten.
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I. rész: Általános rendelkezések

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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7.

8.

A házirend az iskolai belsõ életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az
iskola szervezésében történik.
A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt.
A házirend a hatályba lépés napjától (2004. november 1-tõl)
visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére
való belépéstõl annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények idõtartama alatt.
Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik
minden olyan iskolai belsõ szabályzat, ami rájuk egyébként
is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola szervezeti és
mûködési szabályzata, valamint pedagógiai programja.
Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai
tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.
A jogszabályban lefektetett elõírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik
a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet.
A házirendet a nevelõtestület fogadja el a diákság és az iskolaszék egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések).
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait
a jogszabályok tartalmazzák.
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II. rész: A tanuló jogai

A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni
nem lehet, azok rá külön-külön érvényesek.
A tanuló jogai
1.

2.

3.

4.

5.

6.

A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erõszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen,
embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne
vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában
megsértették, segítségért fordulhat osztályfõnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, az iskolaszékhez, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és
a törvényben meghatározottak szerint kérheti az õt ért sérelem orvoslását.
A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselõ szervezetekbe. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.
A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyõzõdése,
véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a tanuló úgy érzi, hogy
e jogában megsértették, segítségért fordulhat osztályfõnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, az iskolaszékhez, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az õt
ért sérelem orvoslását az iskola fenntartójánál.
Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az iskola, illetve a gyakorlati képzés szervezõjétõl kérheti a kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt,
ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha
a kárt az iskola, illetve a gyakorlati képzést szervezõ nevelõ
mûködési körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ, valamint ha olyan dologban következett be kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta ugyan, de a tanuló mégis
behozta azt. A kárigényeket írásban kell benyújtani az iskola
titkárságán, amiben meg kell jelölni a káresemény pontos
idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét forintban megjelölve, indoklással ellátva.
A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más(ok) viselkedése, magatartása miatt
õt hátrány ne érje.
A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási
órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakköri foglalkozás stb.). Ilyen irányú igényét az osztályfõnökének kell jeIskolavezetés 2004. november
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leznie, aki 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót a lehetõségekrõl.
A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve
ilyenek meghirdetését kezdeményezze az osztályfõnökénél
vagy a diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a
kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi
szokásos versenyek, pályázatok idõpontját a tanév iskolai
helyi programterve tartalmazza.
A tanulónak joga, hogy részt vegyen felzárkóztató vagy fakultációs órán, illetve a szakköri, sport- és diákköri csoportok
munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozások). A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanév elsõ két hetében lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint. A tanórán kívüli
foglalkozások meghirdetése az iskola nevelési-oktatási igazgatóhelyettesének feladata, a jelentkezéseket az osztályfõnöknek kell leadni.
A tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben
tartsák. Névre szóló és az iskolába érkezõ postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át, azt az iskola nem bontja
fel és nem iktatja. A küldemény érkezésérõl az osztályfõnöke
tájékoztatja õt.
A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát
abban az esetben, ha azt törvénysértõ módon, vagy nem az
iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi törzsanyag
és osztályozási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú
kérvényét írásban az iskola igazgatójához kell benyújtania.
A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát,
más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét, az iskola
sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen használja. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és használatuk,
igénybevételük szabályai a létesítmények ajtajára, illetve falára van kifüggesztve.
A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön (például: étkezési támogatás, tankönyvsegély, utazási, lakhatási támogatás). Igényeit
a megfelelõ ûrlapon kell elõterjesztenie, és azt az iskola titkárságán kell leadnia. Az ûrlapokat a titkárságon lehet felvenni. Kérelmének eredményérõl a tanulót 30 napon belül
osztályfõnöke tájékoztatja.
A tanulónak joga, hogy kiemelkedõ tanulmányi munkájáért,
közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítélésérõl az iskola igazgatója, a nevelõtestület, az osztályfõnök és a diákönkormányzat dönthet.
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A tanulmányi eredmények szerinti jutalmazás részletes szabályai az iskola pedagógiai programjában vannak lefektetve.
14. A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön,
melyet az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében biztosít
a tanulóknak. Ilyen irányú igényüket a tanulóknak a tanév elején, szeptember 15-ig kell jelezniük az iskola vezetõségénél.
15. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és
ellátásban részesüljön. Ennek megfelelõen jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve tanácsadásra, valamint rendszeres idõközönként az iskola által szervezett kötelezõ szûrõvizsgálaton vehet részt. A szûrõvizsgálatok idõpontjáról és tárgyáról az
osztályfõnök elõre tájékoztatja a tanulót. A szûrõvizsgálatokon
való részvétel kötelezõ.
16. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges
eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében a tanuló a továbbtanulási ügyekkel megbízott pedagógushoz fordulhat
kérdésével, valamint használhatja a könyvtárban megtalálható továbbtanulási dokumentumokat. Használhatja az iskola CD-jogtárát, valamint tanácsot kérhet az iskola igazgatójától, a diákönkormányzattól, és használhatja a könyvtárban megtalálható jogi dokumentumokat.
17. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselõ útján –
a jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az
érdekeit érintõ döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában. E joga érvényesülése érdekében
az iskolában diákönkormányzat mûködik, amely az iskolaszékben is képviselteti magát. A tanuló e szervekbe választó
és választható, melynek részletes szabályait a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza.
18. A tanulónak joga, hogy az iskola vezetõségéhez, a diákönkormányzathoz, az iskolaszékhez forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével. E szervek és vezetõik elérhetõségérõl az
iskola titkárságán adnak felvilágosítást. Javaslataira 30 napon belül érdemi választ kell kapnia az illetékes személytõl,
szervtõl.
19. A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon az õt nevelõ és oktató pedagógus munkájáról. E jogának maradéktalan érvényesülése
érdekében a diákönkormányzat minden tanév végén mûködteti a tanulói értékelési rendszert, ahol minden diák anonim
módon szavazhat, illetve különbözõ szempontok alapján értékelheti tanárai munkáját.
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20. A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást arról, hogy az iskola – mint
adatkezelõ szerv – milyen, a személyes adatok biztonságáról
szóló törvényben meghatározott nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a tanulóról. Ezzel összefüggésben
a tanuló osztályfõnökén keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeirõl.
21. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját
5 munkanappal hamarabb megismerje, és azt a szaktanár
5 munkanappal hamarabb a naplóba ceruzával beírja, hogy
ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több
(végsõ esetben kettõnél több) témazáró dolgozat íratására.
Ha a témazáró dolgozat megíratására szánt idõ több mint
60 perc, akkor aznap másik témazáró dolgozat nem íratható,
és a hosszú témazáró dolgozat tényét a naplóban is jelölni
kell, hogy arról a többi szaktanár is tudomást szerezzen.
22. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit a következõ
tanórán, de legkésõbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve
munkáját megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár a 10. munkanapon sem mutatja be a tanulónak, csak késõbb, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra
adott érdemjegyet vagy sem. Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy tartalmi részt nem vett figyelembe, akkor erre való rámutatással
kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola igazgatójához fordulhat
kérésével, aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére
a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja.
23. A tanulónak joga, hogy kérje átvételét másik osztályba vagy
tanulócsoportba, illetve hogy vendégtanulói jogviszonyt létesítsen másik iskolában, és ott elméleti tanítási tárgyat hallgasson. Átvételi tárgyú kérvényét a tanév folyamán bármikor, áthallgatásra és vendégtanulói jogviszonyra vonatkozó
kérvényét a tanév elsõ 15 napján nyújthatja be az iskola
igazgatójához, aki a szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd
30 napon belül tájékoztatja a tanulót kérvénye elbírálásának
eredményérõl.
24. A tanulónak joga, hogy – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – független vizsgabizottság elõtt adjon számot tudásáról. Az ilyen típusú kérelmét a tanulónak írásban, a tanév,
illetve a félév vége elõtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtania az iskola igazgatójához, aki továbbítja kérelmét az
illetékes szervhez.
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25. A tanulónak joga, hogy nemzeti és etnikai hovatartozásának
megfelelõ oktatásban részesüljön. Ennek érdekében az iskola
tanórán kívüli foglalkozások vagy kötelezõ tanórai csoportbontás keretében biztosítja a tanulónak e joga érvényesülését. E foglalkozásokra a tanév elején, legkésõbb szeptember 15-ig írásban kell jelentkezni.
26. A tanulónak joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak szerint – panaszt nyújtson be az
iskola igazgatójához, valamint törvényességi kérelmet nyújtson be a fenntartó szervhez, érdeksérelem esetén felülvizsgálati kérelemmel forduljon az iskolaszékhez, illetve eljárást indítson, és igénybe vegye a nyilvánosságot. A tanulót az ilyen
eljárás megindítása miatt retorzió nem érheti, õt a közérdekû
bejelentõnek kijáró védelem illeti meg.
27. A tanulónak joga, hogy a tizenegyedik, tizenkettedik (és tizenharmadik) évfolyamon folytatott tanulmányai során – az
érettségivizsga-szabályzatban meghatározott keretek között
– megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint, ha erre lehetõség van, megválassza a tantárgyat tanító pedagógust. E jogainak konkrét gyakorlásáról az
iskola a megfelelõ évfolyamra lépését megelõzõen szóban, az
adott évfolyamra lépéskor írásban tájékoztatja a diákot. A tájékoztató tartalmazza a választható tárgyak nevét, a tanár
nevét, a heti óraszámot és azt, hogy közép- vagy emelt szintû
érettségire történõ felkészítõ foglalkozásról van-e szó.
28. A tanuló a választható tárgyakra vonatkozó korábbi tantárgyválasztását minden év szeptember 15-ig megváltoztathatja.
Az erre vonatkozó írásos kérvényét az osztályfõnökéhez kell
benyújtania, melynek eredményérõl az osztályfõnök 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót.
29. A tanulónak joga, hogy részben vagy egészben kérje felmentését a tanórák látogatása, illetve az értékelés alól. Az erre
vonatkozó írásos kérvényét indoklással együtt az osztályfõnökéhez kell benyújtania, melynek eredményérõl az osztályfõnöke 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót.
30. A tanulónak joga, hogy az iskola pedagógiai programjában
meghatározott kötelezõ és választható tárgyak teljesítéséhez
tankönyv-támogatási segélyt kérjen. Az erre vonatkozó kérvényeket a tanév elején, legkésõbb szeptember 15-ig lehet leadni a szükséges formanyomtatvány kitöltésével együtt az
osztályfõnöknél. A beérkezett igényekrõl a diákönkormányzat véleményének kikérésével az osztályfõnökökbõl álló bizottság dönt szeptember 30-ig. Az eredményekrõl az osztályfõnökök tájékoztatják a kérvényt benyújtókat.
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III. rész: A tanuló kötelességei

1.
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A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt
tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a
tanórákra, házi feladatait elkészítse.
2. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési
követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a
vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli.
3. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre elõzetesen jelentkezett,
és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell.
4. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen,
a házirend elõírásait és a létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be.
5. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a tanuló teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának.
6. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetõinek, tanárainak,
az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
7. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetõinek, tanárainak utasításait – az ésszerûség határán belül – teljesítse.
8. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét,
egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát,
társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetõ
állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá –
amennyiben állapota lehetõvé teszi – ha megsérült. Az iskola
a tanulói balesetekrõl jegyzõkönyvet vesz fel.
9. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási és tûzvédelmi szabályokat, melyek
az iskola szervezeti és mûködési szabályzatának mellékletét
képezik. Tanév kezdetekor az osztályfõnök a tanuló tudomására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását
a tanuló aláírásával igazolja.
10. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelezõ egészségügyi és szûrõvizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja.
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11. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményében okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek.

IV. rész: Általános szabályok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jelen házirend a tanulók és a dolgozók kinézetére, magatartására nem fogalmaz meg esztétikai és etikai szabályokat
(párkapcsolat, hajfestés, illõ öltözék stb.), ideáltipikus megfogalmazásokat (aktív és kezdeményezõ, terjeszti az iskola
jóhírét stb.). Ezt külön, a házirendtõl független iskolai etikai
kódex tartalmazza, amelyet tanév elején az iskola és a diákönkormányzat vezetõsége áttekint, majd az osztályfõnökök
ismertetnek meg a tanulókkal. Az iskola elvárja a tanulóitól,
hogy azonosuljanak, és betartsák az etikai kódex pontjait,
törvényi szabályozásból kifolyólag kötelezõvé azonban nem
teszi. Az etikai kódex nyilvános, és bárki által javasolható a
módosítása.
Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és
óra viselete a testnevelésórákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy a létesítményvezetõ azt írásban elrendeli.
Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb
olyan megszorító elõírásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, és amelyeket a tanulóknak be kell tartaniuk (például: számítógéplabor, könyvtár, konditerem stb.).
A létesítmények szabályait a létesítményvezetõ készíti el, és
az intézményvezetõ hagyja jóvá. A jóváhagyás során a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol.
Az iskola tornatermében és a konditeremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Utcai cipõben a tornateremben
tartózkodni tilos. A konditerem elsõ használata elõtt a testnevelõ tanár oktatást tart az eszközök használatának rendjérõl és az éves edzésterv kialakításának lehetõségérõl.
A termekben lévõ tv- és videokészülékek csak tanári engedéllyel mûködtethetõk. Az engedélyt az erre szolgáló lapon,
írásban adja meg a tanár. A mûködtetéshez szükséges kulcsok és távirányítók, kábelek az iskola titkárságán vehetõk
át az engedélyív leadásával egyidejûleg.
Az iskola minden év elején tanulóbiztosítást köt a biztosítóval. A biztosítási szerzõdés egy példányát a tanuló kézhez
kapja a tanév elején. Ezt követõen, ha a tanulóval olyan do-
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7.

8.

9.

10.
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12.

13.

14.

log történik, amely biztosítási eljárást von maga után, a tanuló köteles azt az iskola titkárságán jelezni.
Az iskola területét a tanuló csak osztályfõnöke engedélyével
hagyhatja el. Az osztályfõnök engedélyét írásban, az erre
rendszeresített nyomtatványon adhatja meg. Az iskola épületei között a tanulók az óraközi szünetekben vonulnak át,
ehhez külön iskolaelhagyási engedély nem szükséges. Mentesül a tanuló a kötelezettség alól, ha olyan esetben hagyja el
engedély nélkül az iskola területét, amikor az az adott helyzetben elvárható volt tõle (például: rosszullét, baleset elhárítása, veszélyhelyzet, tûz stb.). Az elhagyásról 1 órán belül telefonon tájékoztatnia kell az iskola titkárságát, ahol az elhagyás tényét dokumentálják.
A tanulók igénybe vehetik az iskolában mûködõ étkezõt,
melyben az iskola térítéses ebédet kínál fel. A tanulók minden naptári hónap utolsó hétfõjén jelentkezhetnek az iskola
titkárságán befizetési szándékukkal. A titkárságon nyilvántartásba veszik õket, átveszik tõlük az étkezésért fizetendõ
térítési díjat, és étkezési jegyet szolgáltatnak ki nekik.
A tanulók az iskola területén zárható folyosói szekrényeket
kapnak. A zárak kulcsát a tanulók osztályfõnöküktõl kapják
meg a tanév elején. A tanuló dönthet úgy, hogy a zárat új zárra cseréli ki, ám év végén gondoskodnia kell a régi zár visszacserélésérõl, vagy az új zár kulcsának és a régi zárnak a leadásáról.
A tanuló kabátját a kijelölt folyosói szekrényben vagy a ruhatárban kell elhelyezni. A folyosói szekrényeket a tanulóknak
zárva kell tartani.
A tanulóknak és a dolgozóknak lehetõségük van arra, hogy
az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat reggel
7 óra 40 perc és 8 óra között helyezhetik el a kerékpártárolóban. Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos.
Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett,
vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása.
Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján kell leadni, ahol 60 napig õrzik. A 60. napot követõen az iskola
a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja.
Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt fogyasztani tilos. Pedagógusok a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak, amely a portafülke
melletti, zárt légterû, különálló helyiség, ahol diákok nem
tartózkodhatnak.
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15. Az ellenõrzõ könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy
bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ellenõrzõbe bevezetett információkat a szülõkkel havonta alá kell íratni, ennek havonkénti ellenõrzését
az osztályfõnök végzi el.
16. Tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak
és pedagógusoknak egyaránt. Amennyiben a tanuló telefonját használja órán, illetve annak jelzése a tanítást zavarja, az
órát tartó pedagógus felszólítja a tanulót a telefon kikapcsolására, és dönthet fegyelmezõ intézkedés megtételérõl. A továbbiakban a pedagógus felszólítja a tanulót a tanterem elhagyására mûködõ telefonjával együtt. (A kiküldött gyermek
felügyeletérõl azonban gondoskodni kell.) Amennyiben a tanuló kikapcsolta telefonját, visszatérhet a tanterembe.
17. A tanulók magánjellegû telefonálásra használhatják az iskola pénzérmés és kártyás nyilvános telefonkészülékét. Az
igazgatóságon és a titkárságon található telefonokról csak
közérdekû és sürgõs hívások kezdeményezhetõk, amit a közérdekû és sürgõs hívások jegyzéke nyomtatványra a titkárság feljegyez.
18. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos
továbbá a tanítási órákon rágógumizni.
19. Az iskola nem vállal kártérítési felelõsséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért. A tanuló az iskolába érkezésekor eldöntheti, hogy
értéktárgyait megõrzésre leadja-e a ruhatárban, a portán,
vagy az iskola titkárságán. A megõrzési idõ alatt az iskola
a tárgy felügyeletét és állagának megõrzését vállalja.
20. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belsõ szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmezõ intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. A fegyelmezõ intézkedések fajtáit és ismérveit az
iskola szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza meg.
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V. rész: Az iskola munkarendje

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdõdik. A pontos órakezdés
érdekében a tanulóknak legkésõbb 7 óra 55-re kell beérkezniük.
Azon tanulókra, akik órarendje eltér az elõzõ pontban foglaltaktól, a fenti pont nem vonatkozik. Õk kötelesek az elsõ tanóra elõtt legalább 5 perccel korábban megérkezni.
A tanítási órák 45 percesek, köztük 10 perc szünet van, kivéve a második szünetet, ami 15 perces. A tanítási óra végét
csengõ jelzi, ami az órát tartó szaktanárnak jelzi, hogy az
órát minél hamarabb fejezze be. A kicsengetés elõtt öt perccel rövid jelzõcsengõ jelzi a óra közelgõ végét.
Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A szünet felhasználható az iskola más épületeibe való átvonulásra.
A tanulók maguk döntik el, hogy a szünetet az iskola udvarán, a tanteremben vagy a folyosón töltik-e el.
A tanulóknak lehetõségük van arra, hogy az iskolai ebédlõben ebédeljenek. Az ebédidõ 12.15-tõl 14.30-ig tart. Ebédet
kap az a tanuló, alkalmazott, aki az aznapra szóló étkezési
jegyét a tálalónál leadja.
A tanulók szünetekben és lyukasóráikon igénybe vehetik az
iskola büféjét, amely reggel 7 óra 30 perctõl 12 óra 30 percig
van nyitva.
Az iskola könyvtára minden tanítási napon reggel 8 és 13 óra
között tart nyitva. A könyvtár használatának részletes szabályairól beiratkozáskor a tanulók oktatásban részesülnek,
melyet aláírásukkal igazolnak.
Az iskola titkársága minden tanítási napon reggel 9 és 12 óra
között tart ügyfélfogadást. Egyéb idõpontokban a titkárság
a tanulók és az iskola egyéb adminisztratív ügyeit intézik,
ezért nincs ügyfélfogadás.

VI. rész: Mulasztások igazolása

1.

2.

A tanév hosszát, az évközi szüneteket és a központilag szervezett vizsgák idejét jogszabály határozza meg és az iskola
tanévi helyi rendje egészíti ki.
A szülõ hiányzás esetén alkalmanként legfeljebb 3 napot igazolhat. Ezen túlmenõ hiányzás igazolása csak a kezelõorvos
által adott eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum ere-
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deti példányának bemutatásával történhet. Az eredeti dokumentumot az iskola megõrzi, azt a tanuló nem kapja vissza.
3. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni elsõ munkanapon,
legkésõbb az azt követõ ötödik munkanapon be kell mutatnia az osztályfõnökének, aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja.
4. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minõsülnek, függetlenül attól,
hogy a tanuló késõbb az igazolást bemutatta-e vagy sem.
5. Három igazolatlan óra elérése esetén a tanulót osztályfõnöki
intésben kell részesíteni. A hatodik igazolatlan óra elérése
esetén igazgatói intésben, a 12. igazolatlan óra elérése esetén nevelõtestületi intésben kell részesíteni. Ezt követõ mulasztások esetén az osztályfõnök javaslatára az iskola igazgatója dönt a fegyelmi eljárás megindításáról.
6. Az elsõ, a tizedik és a huszadik igazolatlan óra elérése után
az iskola vezetõje levélben értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselõit a mulasztások tényérõl, továbbá felhívja a figyelmet
az igazolatlan mulasztások következményeire.
7. Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót
a gimnáziumból ki kell zárni.
8. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik
a 150 órát, az iskola írásban értesíti e tényrõl a tanulót és
szüleit. Az értesítésben felhívja a figyelmet a mulasztott órák
következményeire is. Ezt az értesítést a 200. elért óra esetén
meg kell ismételni.
9. Az a tanuló, akinek igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelõtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehessen.
10. Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után 10 percen belül érkezik, késõnek számít. Amennyiben a tanuló 8 esetben
elkésik az óráról, és a 8 késést a naplóba bevezették, akkor
osztályfõnöki figyelmeztetésben, 12 késés után osztályfõnöki
intésben, 20 késés után igazgatói figyelmeztetésben kell részesíteni. Ezt meghaladó mértékû késések esetén az osztályfõnök javaslatára az iskola igazgatója dönt arról, hogy fegyelmi eljárás induljon-e a tanulóval szemben.
11. Ha a tanuló tanítási idõben az iskolaorvos rendelésén vesz
részt, azt úgy kell tekinteni, mintha független orvosnál jelent
volna meg vizsgálaton. A szaktanár a tanulót hiányzónak tekinti, és a naplóba bejegyzi. Az osztályfõnök megkövetelheti,
hogy az iskolai orvosi rendelésen részt vett tanuló hiányzását
az iskolaorvos írásban igazolja.

Iskolavezetés 2004. november

G
1.7
49

Belsõ szabályzatok

12. Ha a tanuló tanítási idõben az iskola titkárságán volt félfogadási idõben, és emiatt hiányzott, akkor azt a hiányzást az
osztályfõnök igazolja. Az osztályfõnök megkövetelheti a tanulótól, hogy az iskola titkársága által kiadott eredeti igazolással igazolja hiányzását.
13. Ha a tanuló sportversenyen vesz részt, azt úgy kell tekinteni,
mintha a tanuló hivatalos ügy miatt maradt volna távol. Hiányzását a tanuló utólag, a sportverseny rendezõi által adott
eredeti igazolással igazolja.
14. Ha a tanuló közép- vagy felsõfokú, illetve azzal egyenértékû,
államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt, tanulmányi versenydolgozatot ír, pályamûvet készít el, vagy megyei, regionális, országos tanulmányi versenyre készül, akkor a verseny, illetve a vizsga napján és az azt megelõzõ két tanítási
napon hiányozhat felkészülésre való hivatkozással. A tanuló
hiányzását utólag, a vizsgaszervezõk által adott eredeti igazolással igazolja úgy, hogy a megelõzõ két tanítási napot az
osztályfõnök szintén igazoltnak tekinti.
15. A tanuló szüleinek, gondviselõjének elõzetes távolmaradási
engedélyt kell kérni az iskola igazgatójától, ha a tanuló elõreláthatólag legalább 2 hétig hiányozni fog. A távolmaradási
engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha
az a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimumszintû
teljesítését veszélyezteti.

VII. rész: A hetes kötelességei
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

A hetesek kiválasztása az osztályon belül megállapodás vagy
hagyományok útján történik.
A hetes megbízatása hétfõn reggel kezdõdik, és pénteken tanítás után ér véget.
Egy osztályban mindig két hetes van, ha az egyik vagy mindkettõ hiányzik, az osztálynak az osztályfõnök figyelmeztetése
nélkül kötelessége a VII/1. pontban meghatározottak szerint
új hetes(eke)t választani.
A hetes gondoskodik a tanári asztal, a szék és a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellõztetésérõl.
A hetes jelenti az órát megkezdõ szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzók személyét.
Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül
nem jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell az iskola titkárságán.
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VIII. rész: Tanórán kívüli foglalkozások

1.

2.

3.
4.

A tanuló a tantervi anyagon túlmenõen tudományos, technikai, mûvészeti, szakmai stb. érdeklõdésének kielégítése, alkotóképessége fejlesztése céljából részt vehet iskolai diákkörök (fakultatív óra, szakkör, énekkar, önképzõkör, sportkör,
egyéb) létrehozásában és munkájában. A tanuló javasolhatja
az e pontban említett diákkörök megalapítását is az intézmény vezetõjénél.
A diákkörök szeptember elején kezdik meg mûködésüket, és
a tanév végéig tartanak. A diákkörök tevékenységérõl év elején az osztályfõnökök tájékoztatják a tanulókat. A diákkörök
kijelölt pedagógus felelõseirõl az iskola titkárságán tájékozódhatnak a tanulók.
A diákkörre történõ jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év idõtartamának idejére a foglalkozáson részt venni.
Az iskolában tanítási idõ után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény
19 óráig befejezõdjön, valamint hogy a tanulókra legalább
1 felnõtt pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésõbb a rendezvény elõtti ötödik munkanapon egyeztetni kell az iskola titkárságával a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével
a program 19 óránál késõbb is befejezõdhet.

IX. rész: Egyéb rendelkezések

1.

2.

3.
4.

Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet lányoknak a következõ:
· fehér blúz
· fekete szoknya
Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet fiúknak a következõ:
· sötét zakó és nadrág
· fehér ing
· nyakkendõ
A tornaórákon kötelezõ öltözékrõl a tanév elején a testnevelõ
tanárok adnak tájékoztatást.
A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek
képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintõ valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat mûködését, feladatait,
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5.

6.

7.

8.

jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.
Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken
a tanulóknak az osztályfõnök útmutatásai alapján kell részt
venniük.
Az iskola stúdióját csak a megbízott 3 tanuló kezelheti.
A stúdióból szünetekben lehet zenét sugározni, a stúdió
ezenkívül csak közleményekre, az iskolarádió adásaira és
hirdetésekre használható. A stúdióban csak és kizárólag a
kezeléssel megbízott 3 állandó tanuló tartózkodhat. A kezeléssel megbízott tanulókat a diákönkormányzat jelöli ki, és
az iskola igazgatója hagyja jóvá. A kezelõk anyagi felelõsséggel tartoznak a stúdió eszközeiért, felszereléseiért.
Ha az osztályfõnök nem tartózkodik az iskolában, döntéshozatali jogát a pótosztályfõnök veszi át. Amennyiben a pótosztályfõnök nem elérhetõ, akkor jogkörét az igazgató vagy az
igazgató helyettese veszi át.
A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%-a + 1 tanulót kell tekinteni.

X. rész: Záró rendelkezések

1.

2.
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4.

5.

A házirend mellékletei:
· munkavédelmi (baleset-elhárítási) szabályzat
· tûzvédelmi szabályzat
A házirend a kihirdetést követõen, november 1-jén lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell
hozni. A házirend elfogadását, módosítását követõen egy-egy
példányát a mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és
az iskolaszéknek át kell adni, az iskola könyvtárában és az
aulában ki kell függeszteni, valamint az iskola honlapján
közzé kell tenni úgy, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a felelõs.
A házirend 1 példányát beiratkozáskor a tanulónak és szülõjének át kell adni. A házirendnek tartalmaznia kell a mellékleteket is, és egységes szerkezetûnek kell lennie. E feladat
megszervezése az intézményvezetõ feladata.
A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatnál, vagy az
iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon
belül a nevelõtestület dönt.
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6.

A tanév megkezdését követõ 4 héten belül az iskola vezetõsége és a diákönkormányzat vezetõsége áttekinti a házirendet,
és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani,
az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási
probléma, illetve a diákközgyûlés, a diákönkormányzat, vagy
az iskola más szerve javasolta-e a házirend módosítását bármely kérdésben.
7. Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan
bárki fordulhat kérdéssel az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat vezetõjéhez. Az illetékes személyeket az iskola titkárságán kell keresni.
8. Jelen házirend 2004. november 1-tõl hatályos, egyúttal a
2001. szeptember 30-án elfogadott házirend hatályát veszti.
9. Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetõje kezdeményezi a fenntartó szervnél.
10. Jelen házirend kihirdetésérõl az intézmény vezetõje a jóváhagyást követõ 5 munkanapon belül az osztályfõnökökön
keresztül gondoskodik.

Elfogadó határozat
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64. §
(3) bekezdése értelmében a házirend módosításához az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük,
a törvényben biztosított jogunknál fogva az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium házirendjét elfogadjuk.
A nevelõtestület nevében:

......................................................
a nevelõtestület képviseletében
Budapest, 2004. szeptember 17.
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Egyetértés
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 61. §
(3) bekezdés b) pontja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium
házirendjének tartalmával egyetértünk.
Az iskolaszék nevében:

......................................................
iskolaszéki elnök
Budapest, 2004. szeptember 22.

Egyetértés
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64. §
(3) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük,
hogy az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium házirendjének tartalmával egyetértünk.
A diákönkormányzat nevében:

......................................................
diákönkormányzati elnök
Budapest, 2004. szeptember 26.

Jóváhagyás
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A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. §
(9) bekezdés utolsó mondata értelmében biztosított jogunknál
fogva kijelentjük, hogy az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium házirendjét mellékleteivel együtt a 2004. október 12-i
ülésen hozott 321/2004. számú határozatával jóváhagyjuk.
A fenntartó szerv nevében:

......................................................
a fenntartó képviselõje
Budapest, 2004. október 12.
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A kollektív szerzõdés
Tudnivalók és általános minta

Gergely Árpádné dr.

Tájékoztatást kívánunk adni – elsõsorban a költségvetési szervként mûködõ intézmények részére – a kollektív szerzõdések jogszabályi hátterérõl, a kötelezõ és lehetséges szabályozásról. Kigyûjtöttük a közalkalmazotti törvény elõírásai alapján a munka
törvénykönyve mindazon rendelkezéseit, amelyeket a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó intézményekben alkalmazni
nem lehet. Összeállítást adunk továbbá azon jogszabályi rendelkezésekhez, amelyekhez kollektív szerzõdéses szabályozás kapcsolódhat. Közlünk továbbá egy általános mintát (segédanyagot)
a nevelési-oktatási intézmények részére.

Tartalom
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1. A kollektív szerzõdésrõl általában
A kollektív szerzõdésrõl a munka törvénykönyve második része
III. fejezetének szabályai, valamint a közalkalmazotti törvénynek
a szakszervezetekrõl szóló 8–13. §-ai rendelkeznek.
A kollektív szerzõdés két nagy – egymástól elkülönülõ – részre tagozódik:
· a normatív rész a munkáltatóra és valamennyi közalkalmazottra kiterjedõen szabályozza a közalkalmazotti jogviszonyból
származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét
· a második rész a kollektív szerzõdést kötõ felek közötti kapcsolatrendszert határozza meg, amely kizárólag a kollektív szerzõdést megkötõ munkáltatóra és szakszervezetre vonatkozik
A munkáltatónál (intézménynél) egy kollektív szerzõdés köthetõ
akkor is, ha több szakszervezet mûködik.
A szakszervezet(ek) szerzõdéskötési jogosultsága a közalkalmazotti tanács választásán elért, törvényben elõírt szavazati arány
megszerzésén múlik. Amennyiben a szakszervezet(ek) a közalkalmazotti tanács választásán nem szerzik meg a szükséges szavazatarányt, a kollektív szerzõdés megkötésére irányuló tárgyalást le lehet folytatni, de a szerzõdés megkötéséhez szükséges
a közalkalmazottak jóváhagyása, amelyrõl szavazni kell.

Figyelem!
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Hogyan kell megállapítani a szerzõdéskötésre jogosult szakszervezetet?
ß Amennyiben egy szakszervezet van a nevelési-oktatási intézményben, jogosultsága akkor áll fenn, ha jelöltjei a
közalkalmazotti tanács választásán megszerzik a leadott
szavazatok több mint felét.
ß Több szakszervezet esetén ezek együttesen akkor köthetnek kollektív szerzõdést, ha jelöltjeik a választáson együttesen megszerzik a leadott szavazatok több mint felét.
ß Ennek hiányában a reprezentatív szakszervezetek együttesen kötik meg a kollektív szerzõdést, ha jelöltjeik a választáson együttesen megszerezték a leadott szavazatok
több mint felét.
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Figyelem! (folytatás)
ß Ha a reprezentatív szakszervezetek együttes kollektív szerzõdéskötése nem lehetséges, az a szakszervezet szerzi meg
a jogosultságot, melynek jelöltjei a közalkalmazotti tanács
választásakor együttesen megszerzik a leadott szavazatok
több mint hatvanöt százalékát.
A munkáltatónál azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni,
ß amelynek jelöltjei a közalkalmazotti tanács választásán a
leadott érvényes szavazatok 10%-át megszerzik, vagy
ß amely munkahelyi szervének az azonos foglalkozási csoporthoz tartozó közalkalmazottaknak legalább 2/3-a tagja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kollektív szerzõdés nem tartalmazhat rendelkezést a közalkalmazotti tanácsra vonatkozóan,
mivel az csak a közalkalmazottakra és a munkáltatóra nézve írhat elõ kötelezõ rendelkezéseket, továbbá a szerzõdést kötõ felek
kapcsolatrendszerét szabályozhatja. Ugyanakkor a közalkalmazotti szabályzatba pedig nem kerülhetnek kollektív szerzõdésbe
tartozó kérdések.
A kollektív szerzõdés rendeltetése nem a jogszabályok megismétlése. Elég, ha megjelölik, hogy a szabályozás az Mt. vagy a Kjt.
mely szakaszához kapcsolódik. Amennyiben mégis szükségesnek tartják a jogszabályhely beidézését, javasolt, hogy az eltérõ
írásmóddal különüljön el a kollektív szerzõdés rendelkezéseitõl.
A kollektív szerzõdés célja az, hogy az intézmény helyi sajátosságait figyelembe véve helyi szabályozást adjon a mindenkor
hatályos jogszabályokkal összhangban.
E jogszabályoktól eltérõ tartalmú szabályozásra kizárólag akkor
van mód, ha maguk a jogszabályok lehetõséget adnak az eltérésre.
A Kjt. hatálya alá tartozó intézményeknél nem érvényesül
az az Mt.-ben biztosított általános felhatalmazás, amely
szerint az Mt. szabályozásától a felek a kollektív szerzõdésben vagy a munkaszerzõdésben a dolgozók javára eltérhetnek. Ez alól kivétel, ha a közalkalmazott díjazására
a jogszabály alsó határt szab meg, vagy ha a jogszabály kifejezetten megengedi az eltérést.
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A kollektív szerzõdés elõkészítése során
· a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.),
· a munka törvénykönyvérõl szóló, többször módosított 1992. évi
XXII. törvény (Mt.),
· a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.
(X. 8.) kormányrendelet (Vhr.)
általános munkajogi szabályaiból kell kiindulni.
Célszerû az Mt.-ben megjelölni, hogy annak mely – a Kjt.-ben meghatározott – rendelkezései nem vonatkoznak a közalkalmazottakra.
Ebbõl értelemszerûen következik, hogy a kollektív szerzõdés összeállításánál az Mt.-nek minden más, nem kizárt paragrafusára figyelemmel kell lenni. (A kizárt paragrafusok jegyzékét a 2. pontban ismertetjük.)
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Az Mt. kollektív szerzõdésre utaló rendelkezései közül vannak
olyanok, amelyek a törvénytõl való eltérés lehetõségét az általános megállapodást jelentõ kollektív szerzõdésre vagy a felekre,
vagyis a munkáltató és a munkavállaló egyéni jellegû megállapodására bízza. Több esetben szabályoz úgy az Mt., hogy kollektív
szerzõdés hiányában a munkáltató jogosult intézkedni. Bizonyos kérdések rendezése azonban kizárólagosan a kollektív
szerzõdésbe tartozik, ami azt jelenti, hogy helyébe nem léphet sem a felek megállapodása, sem a munkáltató intézkedése. Ha a kollektív szerzõdés az Mt. által kifejezetten oda utalt szabályozást nem tartalmazza, az adott kérdésben csak a törvény
elõírásait lehet alkalmazni.
Ha az Mt. munkaviszonyra, a Kjt. közalkalmazotti jogviszonyra
vonatkozó szabályt említ, ez alatt
·
·
·
·

törvényt,
kormányrendeletet,
miniszteri rendeletet, továbbá
kollektív szerzõdést

kell érteni.
Különösen jelentõs a kollektív szerzõdés szerepe akkor, ha a „munkaviszonyra vonatkozó szabályba” utalt kérdést jogszabály nem
rendezi (például összeférhetetlenség esetei a további jogviszony létesítésénél a közoktatás területén).
Kollektív szerzõdésben történõ szabályozást tesz lehetõvé az „eltérõ megállapodás hiányában” kifejezés is. Ha ez az „eltérõ megálla-
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podás” a munkáltatóra és a szakszervezetre vonatkozik, a kollektív szerzõdésbeli rendezés megállapodásnak minõsül, ha pedig
a munkáltatóra és a munkavállalóra, akkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a kollektív szerzõdés nem sértheti a törvény által lehetõvé tett megállapodás megkötésére biztosított jogosultságot.
Egyes esetekben a jogszabályok rendelkezése nem kötelezõ erejû, hanem bizonyos lehetõségeket biztosít. A kollektív szerzõdés
állást foglalhat a rendelkezés alkalmazásáról vagy annak feltételeirõl.
Elvileg lehetõség van arra, hogy a kollektív szerzõdés megemelje
azon díjazásokat, amelyek esetében a Kjt. a legkisebb mértéket
határozza meg a „legalább” szó használatával (például garantált illetmény szorzószáma, illetménynövekedés százaléka). Tény azonban, hogy az ilyen szabályozás a gyakorlatban nem jellemzõ, de ha
sor kerül rá, akkor a fenntartó elõzetes jóváhagyására van
szükség.
Kollektív szerzõdésbe tartozik természetesen bármely, a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos kérdés szabályozása, mint ahogy azt az
Mt. meghatározza.
Ilyen esetek például
· a helyettesítés díjazásának kérdései a nem pedagógus-munkakörökben az Mt. 105. §-ának figyelembevételével,
· a munkaszerzõdés módosításának minõsülõ feladatváltozások
meghatározása az Mt. 82. § (1) bekezdésének alkalmazásához.
Az Mt. és a Kjt. mellett adott esetben más jogszabály is kollektív szerzõdésbe utalhatja valamely kérdés kötelezõ vagy lehetséges rendezését.
Ilyenek:
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A közoktatás területén ilyen a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 118. § (10) bekezdése, amely a kiemelt
munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételeinek meghatározását utalja a kollektív szerzõdésbe. A Kt. 1. számú melléklete
harmadik rész II/7 b) pontja alapján pedig a kollektív szerzõdés
határozhatja meg azokat a gyermekekkel, tanulókkal összefüggõ
feladatokat, amelyekkel meghatározott idõre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelezõ óráit teljesítheti.
Igen fontos a Vhr. 16. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás is, amely a kollektív szerzõdésre bízza annak meghatározását, hogy a pedagógus milyen (más) módon teljesít ügyeletet,
amiért ügyeleti díj illeti meg.
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(A 3. pontban ismertetjük az Mt., a Kjt., a Kt. és a Vhr. rendelkezéseihez kapcsolódó szabályozási lehetõségeket.)
A közoktatási intézményekben a kollektív szerzõdés hatálya az
intézmény vezetõjére is kiterjed, mivel az Mt. ezzel ellentétes 189.
§-ának alkalmazását a Kjt. 24. §-a kizárja. Kiterjed továbbá azokra a dolgozókra is, akik nem tagjai a kollektív szerzõdést kötõ
szakszervezeteknek.
A juttatásokkal kapcsolatos, illetve pénzügyi kihatással is
járó szabályokat évente felül kell vizsgálni, és azokat egyeztetni kell a fenntartóval. Ezt rögzíteni kell a kollektív szerzõdésben is.

2. Jegyzék a munka törvénykönyve közalkalmazottakra nem alkalmazható rendelkezéseirõl
A kizárást meghatározó
rendelkezés a Kjt.-ben
3. §

7. §
11. §

13. §
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19. §

6
24. §

38. §

54. §

Az alkalmazásból kizárt rendelkezés
Elsõ részébõl:
3. § (4) bekezdés,
13. §,
3. § (2) bekezdéshez eltérés
Második rész I. fejezetébõl: 16–17. §
Második rész II. fejezetébõl:
29. § (2) bekezdés,
25. §-hoz eltérés a Kjt.-ben
Második rész III. fejezetébõl:
33. § (7) bekezdés, 34–35. §,
36. § (1)–(3) bekezdés,
37. § (3) bekezdés,
40/A §, 41. §
Második rész IV. fejezetébõl:
42. §, 43. § (1)–(3) és (6) bekezdés,
44. §, 50. § (1) bekezdés, 53. § (3) bekezdés,
57. § (2) bekezdés, 64/A §, 65. §
Harmadik rész I–III. fejezetébõl:
71. §, 76. §, 79. § (1) és (4) bekezdés
X. fejezetbõl: 188–193. §
Harmadik rész IV. fejezetébõl:
85/A § (3) bekezdés,
86–87/A §, 87. § (1) bekezdés,
88. §, 89. § (1)–(6) bekezdés,
92. §, 93. § (1)–(2) bekezdés,
95–96. §, 98. § (1) bekezdés,
99–101. §
Harmadik rész V. fejezetébõl: 108–109. §
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A kizárást meghatározó
rendelkezés a Kjt.-ben
59. §

80. §

83. §

86. §

Az alkalmazásból kizárt rendelkezés
Harmadik rész VI. fejezetébõl:
117. § (2) bekezdés a) pontja és (4) bekezdés,
120. § (1)–(2) bekezdés,
129. § (1) bekezdés, 131. §,
132. § (4)–(6) bekezdés
Harmadik rész VII. fejezetébõl:
142–143. §, 144. § (3) és (6) bekezdés,
147. § (3) bekezdés,
154. § (1) bekezdés utolsó mondata,
154. § (2) bekezdés, 155. § (2) bekezdés,
165. § (2) bekezdés
Harmadik rész VIII–IX. fejezetébõl:
167. § (2)–(3) bekezdés,
173. § (2) bekezdés második mondata,
175. §
Ötödik részbõl:
206. § (1)–(2) bekezdés,
210. §, 211. § (2) bekezdés

3. Jogszabályi rendelkezések a kollektív szerzõdésben szabályozandó és szabályozható kérdésekrõl
A munka törvénykönyve rendelkezéseihez kapcsolódó kollektív
szerzõdéses szabályozás:
Mt. Elsõ rész
Bevezetõ rendelkezések
Mt. 5. § (4) bekezdés (lehetséges szabályozás): munkaviszonnyal
összefüggésben elõnyben részesítés azonos feltételek esetén
Mt. 6. § (1) bekezdés (lehetséges szabályozás): munkaviszonnyal
kapcsolatos nyilatkozatok alakisága
Mt. Második rész
A munkaügyi kapcsolatok
II. fejezet: A szakszervezetek
Elsõsorban az eljárási rend megállapítására van lehetõség.
Mt. 21. § (1)–(3) bekezdés: a munkáltató együttmûködési kötelezettsége, tájékoztatás, információk biztosítása, válaszadási kötelezettség (kötelezettség teljesítésének rendje)
Mt. 22. § (1) bekezdés: a szakszervezet tájékoztatáskérési jogosultsága (joggyakorlás rendje)
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22. § (2)–(3) bekezdés: a szakszervezet ellenõrzési jogosultsága
(joggyakorlás rendje)
Mt. 23. § (1) bekezdés, (4) bekezdés: szakszervezeti kifogás (vétó)
benyújtása, egyeztetés (joggyakorlás rendje)
Mt. 24. § (1)–(2) bekezdés: a szakszervezet propagandatevékenységének (például információ közzététele), helyiséghasználatának
biztosítása – szabályozandóak a helyi megvalósítás körülményei
Mt. 25. § és a Kt. 1. számú melléklete 3. rész II/11. pont: a szakszervezeti tisztségviselõk munkaidõ-kedvezménye, rendkívüli fizetett szabadsága: lehetséges szabályozás a kedvezmény megállapítása és az igénybevétel módjára vonatkozóan
II. fejezet: A kollektív szerzõdés
Mt. 30. §: a kollektív szerzõdés szabályozási területének általános meghatározása (helyi szabályozást nem igényel)
Mt. 31. § (1) bekezdés, 36. § (4) bekezdés: a kollektív szerzõdés
alanyai, a kollektív szerzõdés személyi hatálya
Mt. 33. §, Kjt. 9. §: a szakszervezet kollektívszerzõdés-kötési jogosultságának feltételei (szabályozást nem igényel, de ismerete fontos)
Mt. 38. § (1) bekezdés (ha a KSZ nem rendelkezik, az Mt. elõírása
kötelezõ): a kollektív szerzõdés hatálybalépése
Mt. 39. § (1) bekezdés (ha a KSZ nem rendelkezik, az Mt. elõírása
kötelezõ): a kollektív szerzõdés felmondásának határideje
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Mt. Harmadik rész
A munkaviszony
II. fejezet: A munkaviszony létesítése
Mt. 80. § (1) bekezdés (lehetséges szabályozás nem pedagógus-munkakörök betöltését érintõen): pályázat útján betöltendõ
munkakörök meghatározása
Mt. 81. § (2) bekezdés (lehetséges szabályozás): a próbaidõ mértékének meghatározása (a próbaidõ kikötésében a felek állapodnak meg)
III. fejezet: A munkaszerzõdés módosítása
Mt. 82. § (1) bekezdés (lehetséges szabályozás): Érdemes rögzíteni, hogy a kinevezés módosításának minõsül – és ezért ahhoz közös megegyezés szükséges – a tanári, tanítói munkakörbõl napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi nevelõtanári munkakörbe
való áthelyezés és viszont.
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V. fejezet: A munkavégzés szabályai
Mt. 105. § (2) bekezdés (a kérdésben a felek is megállapodhatnak): munkakörbe nem tartozó munka végzése, illetve állandó
munkahelyen kívül munkavégzésre kötelezés esetén az eredeti
munkakör szerinti átlagkeresetnél kevesebb díjazás elõírása
Mt. 105. § (3) bekezdés (lehetséges szabályozás): illetményen felüli helyettesítési díj megállapításának módja nem pedagógusmunkakörben
Mt. 105. § (4) bekezdés (lehetséges szabályozás): más munkahelyen történõ munkavégzéshez (kirendeléshez) a különösen indokolt esetek meghatározása
Mt. 107. §-ához (lehetséges szabályozás): a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetei a törvényben felsoroltakon kívül
Mt. 115. § (5) bekezdés (lehetséges szabályozás): nem iskolai
rendszerû képzésben részt vevõknek tanulmányi munkaidõ-kedvezmény biztosítása
VI. fejezet: A munkaidõ és a pihenõidõ
Mt. 117. § (2) bekezdés b) pontja (a kérdésben a felek is megállapodhatnak): részben vagy egészében készenléti munkakörben
a törvényes napi munkaidõnél hosszabb munkaidõ mértékének
meghatározása
Mt. 117. § (3) bekezdés (jogszabályon kívül csak kollektív szerzõdés rendelkezhet): egészségre különösen ártalmas vagy fokozottan
veszélyes munka esetén a munkaidõn belül az ártalmas (veszélyes) tevékenységre fordítható idõ (legfeljebb napi 6 óra) meghatározása és egyéb korlátozás elõírása
Mt. 118. § (1)–(2) bekezdés (kötelezõ szabályozás, ha az intézménynél élni kívánnak a napi 8 órától eltérõ munkaidõ-beosztással): a munkaidõ munkaidõkeretben való meghatározása (nem
pedagógus-munkakörben). Lásd még: Kjt. 54/A § (1) bekezdését.
Mt. 119. § (1) bekezdés (kötelezõ szabályozás nem pedagógusmunkakörben): a munkarend meghatározása
Mt. 120. § (4) bekezdés (a kérdésben a felek is megállapodhatnak): osztott napi munkaidõ elõírása
Mt. 122. § (2) bekezdéshez ajánlott szabályozás: a munkaközi
szünet munkaidõn belüli kiadása
Mt. 123. § (2) bekezdés (a kérdésben a felek is megállapodhatnak): a napi munkaidõ befejezése és a másnapi munkakezdés
közötti pihenõidõ meghatározása
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Mt. 123. § (3) bekezdés (csak kollektív szerzõdés rendelheti el):
annak kimondása, hogy a készenlétet követõen a munkavállalót
pihenõidõ nem illeti meg
Mt. 124. § (3) bekezdés (csak kollektív szerzõdés rendelheti el):
a heti két pihenõnap biztosításától eltérõ munkarendben foglalkoztatottak pihenõnapjának havi összevont kiadása. [Idényjellegû munkakörökben figyelembe vehetõ a 124. § (4) bekezdése.]
Mt. 126. § (3) bekezdés (lehetséges szabályozás): rendkívüli munkaidõben való munkavégzés elrendelésére az írásbeliség elõírása
Mt. 134. § (3) bekezdés a) pont (csak kollektív szerzõdés írhatja
elõ): rendelkezés a tárgyévben fontos gazdasági érdekbõl ki nem
adott szabadságnak a következõ év december 31-éig lehetséges
kiadásáról
VII. fejezet: A munka díjazása, Költségek megtérítése, Szociális
juttatások
Mt. 147. § (2) bekezdés (a kérdésben a felek is megállapodhatnak):
azoknak a nem pedagógus-munkaköröknek a meghatározása,
amelyekben a munkavállaló a túlmunka ellenértékeként – a rendes munkabérén felül – bérpótlék helyett szabadidõre jogosult
Mt. 149. § (1) bekezdés (lehetséges szabályozás): a munkáltató által meghatározott helyen töltött készenlét esetén a munkavállalót
megilletõ díjazás legkisebb mértéke (amely az alapbér 25%-ánál
magasabb, és azokra az esetekre szólhat, amelyekrõl jogszabály
nem rendelkezik)
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Mt. 150. § (2) bekezdés (a kérdésben a felek is megállapodhatnak): az átmenetileg rövidebb munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló személyi alapbérétõl (illetményétõl) eltérõ díjazása
Mt. 151. § (1) bekezdés (kötelezõ szabályozás, ha a lehetõséggel
élni kívánnak): távolléti díj fizetésének elrendelése a törvényben
meghatározott kötelezõ eseteken felül
Mt. 153. § (2) bekezdéséhez kapcsolódóan:
· módosított 28/1989. (III. 12.) MT rendelet: a belföldi kiküldetést teljesítõ dolgozó élelmezésiköltség-térítésérõl (figyelem:
a jogszabályban meghatározott költségtérítést meghaladó napidíjrész jövedelemadó szempontjából bevételnek minõsül)
· 78/1993. (V. 12.) kormányrendelet: munkába járással kapcsolatos utazásiköltség-térítésekrõl
Mt. 165. § (1) bekezdés (kötelezõ szabályozás, de a munkáltató
ezen túlmenõen is adhat támogatást): a munkavállalók kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülIskolavezetés 2000. november
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ményeik javítását szolgáló támogatások meghatározása (a támogatás jogcíme, fajtája és keretösszege)
VIII. fejezet: A munkavállaló kártérítési felelõssége
Mt. 170. § (3) bekezdés (kollektív szerzõdéses rendezés, illetve a
felek megállapodásának hiányában a munkáltató intézkedhet)
· leltárhiánynál:
— a forgalmazási veszteség elszámolható mértékének, illetve
arányának meghatározása,
— azoknak az anyagoknak, áruknak a körét illetõleg, amelyeknél forgalmazási veszteség nem számolható el,
· leltári készlet átadásának, átvételének módja és szabályai
ügyében,
· leltári készlet biztonságos megõrzését szolgáló munkáltatói
kötelezettségek meghatározására.
Mt. 170/D § (kötelezõ szabályozás, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg): a leltárfelelõsség megállapítására irányuló eljárás részletes rendjének meghatározása
Mt. 173. § (2) bekezdés (csak a kollektív szerzõdés határozhatja
meg): annak az értéknek a meghatározása, amelyet meg nem haladó mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. (Ebben az esetben a felelõsség megállapítására
a fegyelmi eljárás szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel,
hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.1)
IX. fejezet: A munkáltató kártérítési felelõssége
Mt. 176. § (2) bekezdés (lehetséges szabályozás, az elõírásra
egyébként a munkáltató jogosult): munkahelyre bevitt dolgok
megõrzõben való elhelyezése, a munkába járáshoz, munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelének megtiltása, korlátozása, feltételhez kötése

1

Lásd: Kjt. 82. §.
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Mt. Negyedik rész
Munkaügyi vita
I. fejezet: Kollektív munkaügyi vita
Mt. 194. § (1) bekezdés (lehetséges szabályozás): a munkáltató és
a szakszervezet között felmerült, jogvitának nem minõsülõ, munkaviszonnyal összefüggõ vitában (kollektív munkaügyi vitában) az
egyeztetõ tárgyalás lefolytatásának eljárási kérdései
II. fejezet: A munkaügyi jogvita
Mt. 199/A § (lehetséges szabályozás): munkaügyi jogvita esetére
békéltetõ közremûködésének kikötése
Közalkalmazotti törvény rendelkezéseihez kapcsolódó kollektív szerzõdéses szabályozás
II. fejezet: A közalkalmazotti jogviszony megszûnése
Kjt. 28. § (1) bekezdés (lehetséges szabályozás): lemondás esetén
a munkavégzés alóli mentesítéshez irányadó szempontok
Kjt. 33. § (1)–(2) bekezdés (a kérdésben a felek is megállapodhatnak): a törvényben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 8 havi
felmentési idõ meghatározása
Kjt. 33. § (3) bekezdés (egyébként munkáltatói jogkör): a törvényben meghatározottnál nagyobb mentesítési idõ meghatározása
III. fejezet: A munkavégzés
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Kjt. 39. § (3) bekezdés (lehetséges szabályozás, de nem vonhatja
el a munkáltatói döntési jogkört): munkatársi, fõmunkatársi, tanácsosi, fõtanácsosi cím adományozásához a tartósan magas
színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedõ munkateljesítmény
értékelésének irányadó szempontjai
Kjt. 41. § (2) bekezdés (kötelezõ szabályozás, ha alkalmazni kívánják): összeférhetetlenség eseteinek megállapítása a munkavégzésre irányuló további jogviszony (megbízás, vállalkozás, munkavégzéssel járó társasági tagsági viszony) és a közalkalmazott által
betöltött munkakör között
IV. fejezet: A munkaidõ és pihenõidõ
Kjt. 55/A § (csak kollektív szerzõdés írhatja elõ): az elrendelhetõ
túlmunka naptári évenkénti 200 órában történõ meghatározása
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Kjt. 65. § (3) bekezdés (lehetséges szabályozás): várakozási idõ
csökkentésének munkáltatói mérlegelési jogkörben történõ alkalmazásához a tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy
kiemelkedõ munkateljesítmény értékelésének irányadó szempontjai
Kjt. 65. § (5) bekezdés (kötelezõ szabályozás, ha a lehetõséggel
élni akarnak): várakozási idõ kötelezõ csökkentésének esetei
a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 14. §-ában foglaltakon felül
Kjt. 66. § (1) bekezdés (lehetséges szabályozás, de nem jellemzõ):
a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámnál (Kjt.
1. sz. melléklet) magasabb szorzószám kikötése – elõzetes fenntartói hozzájárulással
Kjt. 66. § (2) bekezdés (lehetséges szabályozás, de nem jellemzõ):
az illetménynövekedés törvényben meghatározott legkisebb mértékénél magasabb százalékos arány elõírása – elõzetes fenntartói
jóváhagyással
Kjt. 67. § (2) bekezdés (csak kollektív szerzõdés rendezheti):
a gazdálkodás eredménye illetménykiegészítésre fordítható hányadának, valamint az illetménykiegészítés feltételeinek meghatározása
Kjt. 67. § (3) bekezdés (kötelezõ szabályozás, ha jogszabály nem
rendezi): az elért teljesítménytõl függõ térítés illetménykiegészítésre történõ fordítása szabályainak meghatározása
Kjt. 72. § (2) bekezdés (kötelezõ szabályozás, ha a körülmények
indokolttá teszik): egészségre ártalmas munka címén illetménypótlékra jogosító munkakörök
Kjt. 74. § (2) bekezdés (kötelezõ szabályozás, ha van olyan munkakör, amelyben az idegen nyelv rendszeres használata indokolt): idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvek és munkakörök meghatározása
Kjt. 75. § (2) bekezdés (kötelezõ, ha élni kívánnak a lehetõséggel):
jogszabályban megállapított pótléknál magasabb pótlék meghatározása (ide nem értve azt az esetet, amikor jogszabály alsó és
felsõ határt állapít meg)
Kjt. 76. § (1) bekezdés b) ponthoz: azon munkakörök meghatározása, amelyekben a közalkalmazott dönt a munkaidõ beosztásáról, illetve felhasználásáról
Kjt. 77. § (2) bekezdés (lehetséges szabályozás): jutalmazáshoz
a kiemelkedõ, illetõleg tartósan jó munka értékelésének irányadó szempontjai
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Kjt. 79. § (2) bekezdés (kötelezõ szabályozás): munka- és formaruha-juttatásra jogosító munkakörök, egyes ruhafajták, juttatási idõ és egyéb feltételek meghatározása
Közoktatási törvénybõl következõ kollektív szerzõdéses szabályozás
Kt. 118. § (10) bekezdés (kötelezõ szabályozás): a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételeinek meghatározása pedagógus és nem pedagógus-munkakörökben
Kt. 1. számú melléklet harmadik rész II/7 b) pont (kötelezõ szabályozás, ha alkalmazni kívánják): gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggõ feladatok meghatározása a kötelezõ óraszám –
törvényben meghatározott tevékenységtõl eltérõ – teljesítéséhez
(meghatározott idõre, írásbeli megállapodással)
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (Vhr.) elõírásaiból következõ szabályozás
Vhr. 15. § (8) bekezdés (kötelezõ szabályozás): a pedagógusok részére kötelezõen járó pótlékok – jogszabályban alsó-felsõ határral
jelzett – mértékének intézményen belüli egységes meghatározása
Vhr. 14/C § (2) bekezdés (lehetséges szabályozás): vezetõ beosztású
közalkalmazottak pótlékának a jogszabályban írt minimumnál magasabb mértékû meghatározása (elõzetes fenntartói egyeztetéssel)
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Vhr. 16. § (7) bekezdés (lehetséges szabályozás, de csak a kollektív szerzõdés írhatja elõ): azon tevékenységek meghatározása,
amelyek során a pedagógus rendkívüli munkaidõben ügyeletet
(készenlétet) teljesít

14
4. Általános minta a kollektív szerzõdéshez
KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS

melyet az alulírott helyen és idõben – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.)
8. §-ában, valamint 12. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt rendelkezés alapján – kötöttek
egyrészrõl ………………………. nevelési-oktatási intézmény igazgatója
mint munkáltató,
másrészrõl a .....…………………………………………………… szakszervezet(ek) mint a közalkalmazottak érdek-képviseleti szerve(i).
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I. rész
Bevezetõ rendelkezések
1. A kollektív szerzõdés hatálya
a) Személyi hatály
Kjt. 12. §-ához, Mt. 36. § (4) bekezdéshez:
A kollektív szerzõdés hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, függetlenül attól, hogy
kinevezésük határozatlan idõre, teljes- vagy részmunkaidõre szól. A kollektív szerzõdést alkalmazni kell az intézmény vezetõjére, valamint azon
közalkalmazottakra is, akik nem tagjai a kollektív szerzõdést kötõ szakszervezet(ek)nek.
A Ptk. hatálya alá tartozó megbízási szerzõdés keretében foglalkoztatottakra csak a kollektív szerzõdés ilyen irányú, kifejezett rendelkezése
esetén lehet alkalmazni a kollektív szerzõdés elõírásait.

b) Idõbeli hatály
Mt. 38. § (1) bekezdéshez: A kollektív szerzõdés a kihirdetést követõ
naptól lép hatályba, és határozatlan idõre szól.

2. Elõnyben részesítés
Mt. 5. § (4) bekezdéséhez: Alkalmazáskor – azonos feltételek esetén –
elõnyben kell részesíteni a kiemelkedõ munkát végzõ közalkalmazott
hozzátartozóit, feltéve, hogy összeférhetetlenség vagy egyéb törvényes
akadály nem merül fel.
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3. Jognyilatkozatok kötöttsége
Mt. 6. § (1) bekezdéshez: A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos
jognyilatkozatot az Mt., a Kjt. és a kollektív szerzõdés rendelkezése szerint, illetve a közalkalmazott kérésére írásba kell foglalni. A változó
munkahelyre való alkalmazásról a kinevezésben kell rendelkezni.
A közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl a munkáltatónál erre a célra rendszeresített kétoldalú „Megállapodás” nyomtatványon írásban kell nyilatkozni, amelyet a megszüntetésrõl rendelkezõ határozathoz csatolni kell.
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II. rész
A közalkalmazotti jogviszony
A próbaidõ
Mt. 81. §-ához: A nem pedagógus-munkakörökben a próbaidõ mértéke
legfeljebb 3 hónap. A próbaidõ kikötésére akkor kerülhet sor, ha abban
a felek megállapodtak.
Kinevezés módosítása
Mt. 82. § (1) bekezdéséhez, Kjt. 21. § (3) bekezdéséhez: A munkakör – és
ezért a kinevezés – módosításának minõsül a tanári, tanítói munkakörbõl napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi nevelõtanári munkakörbe
való áthelyezés, illetve fordítva. Az áthelyezés megegyezéssel történhet.
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
1. Mentesítés a munkavégzés alól lemondás esetén
Kjt. 28. § (2) bekezdéséhez: Lemondás esetén a közalkalmazott a lemondási idõ egészére vagy egy részére mentesíthetõ a munkavégzés alól.
Nyugdíjazás címén történõ lemondás esetén a közalkalmazottat – kérelmére – a teljes lemondási idõ tartamára mentesíteni kell a munkavégzés
alól.
2. Munkavégzés alóli mentesítés felmentés esetén
Kjt. 33. § (1)–(2) bekezdéshez: Amennyiben a felmentésre öregségi nyugdíjjogosultság megszerzése címén kerül sor, és a közalkalmazott legalább 15 éve a munkáltatónál áll alkalmazásban, a kötelezõ mentesítési
idõ 1 hónappal meghosszabbodik.
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Munkavégzés
1. Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedõ munkateljesítmény meghatározásának irányadó szempontjai a címek adományozásához, a várakozási idõ csökkentéséhez és a jutalmazáshoz
Kjt. 39. § (3) bekezdéséhez, 65. § (3), 77. § (2) bekezdéséhez:
· legalább 5 éves – jutalmazásnál legalább 6 havi – közalkalmazotti jogviszony az intézményben,
· magas színvonalú felkészültség, kimagasló szakmai munka, innovatív képesség, nagyfokú pedagógiai önállóság,
· példás munkafegyelem, bemutató órák tartása,
· tanulók, szülõk, nevelõtestület körében elismertség.
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2. Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételei
Kt. 118. § (10) bekezdéshez:
Feltételek pedagógus-munkakörben
A keresetkiegészítés
· megilleti a következõ tanévben a pedagógust, ha az általa felkészített
tanulók bejutottak
— az Oktatási Minisztérium által meghirdetett országos tanulmányi verseny döntõjébe, a keresetkiegészítés mértéke az éves költségvetési törvényben egy fõre meghatározott fedezet ….-szorosa,
— a megyei tanulmányi versenyen legalább …. helyezést értek el, a
keresetkiegészítés mértéke az egy fõre jutó fedezet …-szorosa
· adható a pedagógiai fejlesztõ tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló
tanórán kívüli foglalkozások terén nyújtott minõségi munkavégzésért,
· …………………………………………………….
· …………………………………………………….
Feltételek a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ munkakörökben
· …………………………………………………….
· …………………………………………………….
· …………………………………………………….
Feltételek az egyéb munkakörökben
· …………………………………………………….
· …………………………………………………….
Eljárás a munkáltatói döntés meghozatala elõtt:
· a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésben részesítendõ közalkalmazottakra javaslatot tehet: nevelõtestület, munkaközösség, közalkalmazotti tanács, szakszervezet, szülõi szervezet
· a javaslatokat a munkáltató által létrehozott bizottság összesíti,
amelynek egyik tagja a szakszervezet képviselõje
· a javaslatokról az iskolai vezetõség (igazgatótanács, nevelõtestület)
állást foglal, majd ezt követõen a keresetkiegészítésrõl az igazgató
dönt
A keresetkiegészítés folyósítása
· egy tanévre szól a tanulmányi versenyeken elért eredményektõl függõen (lásd fentebb),
· ha a keresetkiegészítés megállapítása egy alkalomra szól, annak kifizetése a pedagógusnaphoz kapcsolódik.
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3. Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésekor
Kjt. 41. § (2) bekezdéshez: A pedagógus nem adhat különórákat az általa
oktatott tantárgyakból díjazásért saját tanítványának.
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely az intézmény jogos érdekeit veszélyeztetné. Az e körbe tartozó további jogviszony létesítése összeférhetetlen.
4. Munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés
Mt. 107. § h) pontjához: Mentesül a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettsége alól két napra az Mt. 107. §-ában felsorolt eseteken felül akkor is, ha házasságot köt. A mentesülés idejére illetmény jár.
5. Tanulmányi munkaidõ-kedvezmény nem iskolai rendszerû képzés
esetén
Mt. 115. § (5) bekezdéshez: A pedagógus és az oktató-nevelõ munkát segítõ, valamint a legalább „C” fizetési osztályba besorolt egyéb munkakörben alkalmazottakat közép- vagy felsõfokú nyelvvizsga megszerzésére szervezett tanfolyamon való részvétel esetén a vizsgát megelõzõen
négy munkanap szabadidõ illeti meg, amelyre illetmény – tanulmányi
szerzõdés nélkül – nem jár.
A munkaidõ és a pihenõidõ
1. Pedagógus munkaideje, munkaköri feladata
Mt. 117. § (1) bekezdéséhez, Kt. 16. § (4) bekezdéséhez, Kt. 1. számú
melléklet 3. rész II/6., 7., 8. pontjaihoz:
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· A pedagógus-munkakörökben a teljes munkaidõ a Kt. 1. számú melléklet 3. részében meghatározott kötelezõ órákból, illetve a nevelõ és
oktató munkával vagy a tanulókkal (gyerekekkel) a pedagógus szakfeladatának megfelelõ foglalkozással összefüggõ feladatok ellátásához szükséges idõbõl áll.
· A kötelezõ óraszámban végzendõ feladatokat a Kt. 1. sz. melléklet
3. rész II/6. pontja határozza meg.
· A kötelezõ óraszám teljesítésébe beszámítandó heti 1 óra a II/7 a) pont
szerint: az osztályfõnöki, tanszakvezetõi, tanulócsoport-vezetõi és a munkaközösség-vezetõi feladat ellátása.
· Meghatározott idõre szóló írásbeli megállapodással – a Kt. 1. sz. melléklet 3. rész II/7 b) pontja alapján – a pedagógus kötelezõ órájának
teljesítésébe beszámítható tevékenység: az ebédeltetés, a reggeli ügyelet, a rendszeres kísérés.
· A kötelezõ óraszámon felül munkaköri feladatként ellátandó tevékenységeket a Kt. 1. sz. melléklet 3. rész II/8. pontja állapítja meg.
A munkáltató munkaköri feladatként nem írhatja elõ a tanulók felügyeletének ellátását abban az esetben, ha az a kollektív szerzõdés
szerint ügyeletnek minõsül.
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2. Pedagógusok évi szabadidejébõl történõ igénybevétel
Kjt. 57. § (3) bekezdéshez és Vhr. 10. § (2) bekezdéshez:
A pedagógust évi szabadsága idejébõl – legfeljebb tizenöt munkanapra –
szükség esetén a jogszabályban megjelölt következõ célra kell igénybe
venni:
· továbbképzési, foglalkoztatást elõsegítõ képzés,
· az intézmény mûködési körébe tartozó nevelés-oktatás,
· ha a szabadság kiadására részben vagy egészben a szorgalmi idõben,
óvónõknél – a július 1-jétõl augusztus 31-éig tartó idõ kivételével –
a nevelési évben kerül sor.
Igénybevétel címén nem csökkenthetõ a szabadság, ha a közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor pénzbeni megváltásra kerül sor.
3. Munkaidõkeret a napi 8 órától eltérõ munkaidõ-beosztás esetén:
Mt. 118. § (2) bekezdéshez: A nem pedagógus-munkakörökben a heti
munkaidõkeret 40 óra. A 0,5 álláshelyû gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs heti munkaidõkerete 20 óra.
4. A munkarend meghatározása
Mt. 119. §-ához, Kjt. 54/A § (3) bekezdéséhez:
A munkaidõ beosztása a következõ:
· iskolatitkár: hétfõtõl csütörtökig 7.30-tól 16 óráig, pénteken 7.30-tól
13.30-ig
· gazdasági csoport: hétfõtõl csütörtökig 8.00-tól 16.30-ig, pénteken
8.00-tól 14 óráig
· konyhai dolgozók: hétfõtõl csütörtökig 8.00-tól 16.15-ig, pénteken
8.00-tól 15 óráig
· takarítók osztott munkaidõ-beosztása: délelõtt 6-tól 10-ig, délután
16-tól 20 óráig
A portások folyamatos (vagy folytonos, ha a pihenõnapokon és munkaszüneti napokon is munkát kell végezni), több mûszakos munkarendben dolgoznak. Munkaidõ-beosztásukat a munkáltató készíti el egy hónapra elõre, s azt egy héttel korábban közli.
A téli, tavaszi, nyári szünetben végzendõ speciális feladatok (például
nagytakarítás, festés utáni takarítás) a fizikai munkakörökben eltérõ
munkaidõ-beosztást eredményezhetnek, amelyrõl a munkáltató legalább egy héttel korábban értesítést ad.
A pedagógus-munkakörben dolgozók az órarendjük szerinti elsõ tanítási órájuk, illetve az ügyeleti beosztásuk megkezdése elõtt 10 perccel korábban kötelesek megjelenni.
Kjt. 76. § (1) bekezdés b) pontjához: A munkaidõ beosztását és felhasználását a közalkalmazott határozhatja meg a következõ munkakörök-
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ben: gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, szabadidõ-szervezõ és anyagbeszerzõ.
5. Munkaközi szünet
Mt. 122. § (1)–(2) bekezdéshez: A munkáltató valamennyi munkakörben
a munkaközi szünetet a munkaidõn belül biztosítja. Mértéke napi
20 perc. Nem jár munkaközi szünet az osztott munkaidõben foglalkoztatottaknak.
6. Eltérõ munkarendben foglalkoztatottak pihenõnapjának kiadása
Mt. 124. § (3) bekezdéshez: A folyamatos (vagy folytonos) munkarendben dolgozók részére járó heti két pihenõnap egyikét havonta összevontan kell kiadni. Havonta két pihenõnapot vasárnap kell biztosítani.
7. Munkavégzés elrendelése rendkívüli munkaidõben
Mt. 126. § (3) bekezdéshez: A pihenõnapon vagy munkaszüneti napon
történõ munkavégzést, a túlmunkát, az ügyeletet és a készenléti szolgálatot írásban kell elrendelni.
8. Elrendelhetõ túlmunka
Kjt. 55/A §-ához: Valamennyi munkakörben az elrendelhetõ túlmunka
felsõ határa naptári évenként 200 óra.
9. Készenlét, ügyelet
Mt. 128. §-ához, Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjához, Vhr. 16. § (6) bekezdéshez és 7. § (1) bekezdéshez:
Készenlétnek minõsül:

G
2.1
20

· a tanulmányi kiránduláson a 22 órától 6 óráig teljesített idõ tartama
· a diákotthonban (kollégiumban) a 22 órától 6 óráig teljesített idõ tartama
· a helyettesítésre történt kijelölés miatti benntartózkodás, ha a pedagógusnak az órarend szerinti elsõ óráját megelõzõen két órával korábban kell bejönni az iskolába, illetõleg ha az utolsó óráját követõen
két órával tovább kell maradnia a kijelölés miatt, és munkavégzésre
nem kerül sor.
Ügyeletnek minõsül
· a pedagógiai programban meghatározott tanulmányi kiránduláson
a törvényes munkaidõt meghaladó idõtartam 22 óráig (8 óra), az iskolai rendezvényeken eltöltött idõ tartama, amennyiben az nem munkaköri feladat,
· a reggeli ügyelet, az ebédeltetés és a kísérés, ha az 1. pont alapján
nem számít be a kötelezõ órába,
· a diákotthonban (kollégiumban) a heti pihenõnapon és munkaszüneti napon 6 órától 22 óráig történõ feladatellátás. (Figyelem: A kollektív
szerzõdés ettõl eltérõen is rendelkezhet.)
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A közalkalmazottak elõmeneteli rendszere, a munka díjazása
1. A várakozási idõ csökkentése
Kjt. 65. § (5) bekezdéshez: A Vhr. 14. §-ában meghatározott – kitüntetés
vagy díj adományozásán, továbbá a továbbképzés követelményeinek
teljesítésén túl – várakozási idõt egy évvel csökkenteni kell, ha a munkáltató a közalkalmazottnak munkatársi, fõmunkatársi, tanácsosi, fõtanácsosi címet adományoz.
2. Illetménykiegészítés
Kjt. 67. § (2)–(3) bekezdéshez: A munkáltató illetménykiegészítésre fordítja gazdálkodása eredményének ..... százalékát, amelybõl a közremûködõk a végzett munka arányában részesülnek. Az illetménykiegészítés
határozott idõre szólhat. Az illetménykiegészítésrõl rendelkezõ munkáltatói tervezetet a szakszervezet véleményezi.
3. Idegennyelv-tudási pótlékra jogosító idegen nyelvek és munkakörök
Kt. 74. § (2) bekezdéshez: A nemzetközi kapcsolatokat intézõ közalkalmazott a ……........ nyelv használatáért idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult továbbá az a pedagógus,
aki az általa oktatott tantárgyat idegen nyelven tanítja. Az idegen nyelvet oktató tanárnak azonban – arra az idegen nyelvre vonatkozólag,
amelybõl tanári diplomája van – nem jár idegennyelv-tudási pótlék.
4. A pedagógusok részére kötelezõen járó pótlékok mértéke
Kjt. 75. §-hoz és a Vhr. 15. § (8) bekezdéséhez: A Vhr. 15. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezõ pótlékok mértéke az éves költségvetési törvényben meghatározott mindenkori közalkalmazotti pótlékalap
százalékában a következõ:
·
·
·
·
·
·
·
·

osztályfõnöki pótlék: 20%
diákönkormányzatot segítõ pedagógus pótléka: 20%
munkaközösség-vezetõi pótlék: 25%
gyógypedagógiai pótlék: 30%
gyakorló óvodai és iskolai pótlék: 35%
nemzetiségi pótlék: 30%
területi pótlék: 35%
számítástechnikai pótlék: 35%

5. Helyettesítés díjazása nem pedagógus-munkakörben
Mt. 105. § (3) bekezdéshez: Amennyiben a nem pedagógus közalkalmazott a napi munkaidejében munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni, és emellett eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül
helyettesítési díj illeti meg. A helyettesítési díj mértéke a helyettesített
közalkalmazott illetményének legalább 30–50%-a, a helyettesítéssel ellátott munka mennyiségétõl függõen. A helyettesített közalkalmazott
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teljes illetménye szétosztható akkor, ha a helyettesítést többen látják el,
és ha az teljes körû.
6. A túlmunka ellenértékeként díjazás helyett szabadidõre jogosító nem
pedagógus-munkakörök
Mt. 147. § (2) bekezdéshez: Az iskolatitkári, óvodatitkári, ügyintézõi
munkakörben alkalmazottakat kérésükre – a túlmunka ellenértékeként
– a rendes óradíjon felüli 50%-os bérpótlék helyett a túlmunkának megfelelõ mértékû szabadidõ illeti meg.
7. Díjazás a munkáltató által meghatározott helyen eltöltött készenlét
esetén
Mt. 149. § (1) bekezdéshez: Ha a közalkalmazott teljes munkaidejét
meghaladóan a munkáltató által meghatározott helyen a munkáltató
rendelkezésére áll (készenlét), részére legalább az illetmény 30%-ának
megfelelõ díjazás jár.
Szociális juttatások
Mt. 165. §-hoz és a Kjt. (1) bekezdéséhez:
1. Munkáltatói segély
A munkáltató az e címen képzett alapból évente legfeljebb egy alkalommal munkáltatói segélyben részesíti – a közalkalmazotti tanáccsal (képviselõvel) egyetértésben – az arra rászoruló közalkalmazottakat. A segély összegének minimális mértéke 5000 Ft.
2. Illetményelõleg
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A közalkalmazottak kérésére illetményelõleg adható, melynek összege
nem haladhatja meg havi illetményét. Az összeg visszafizetése 6 havi
egyenlõ részletre engedélyezhetõ. Az illetményelõleget írásban kell kérni,
amelyrõl a munkáltató dönt. A kifizetésre legkésõbb a kérelem beadásától számított két héten belül kerül sor. Illetményelõleg felvétele akkor engedélyezhetõ, ha a közalkalmazottnak ilyen címen tartozása nincs.
Költségek megtérítése
Mt. 153. § (2) bekezdéshez:
1. Munkába járással kapcsolatos utazásiköltség-térítés
78/1993. (V. 13.) kormányrendelet
A munkáltató mindenkor hatályos jogszabály szerint biztosítja a munkába járással kapcsolatos költségek megtérítését.
A saját gépkocsi használatát egyedi elbírálás alapján az igazgató engedélyezheti. Az anyagbeszerzõ, a kézbesítõ a helyi utazási bérlet 100%-os
megtérítésére jogosult, mivel munkaköréhez a városban való utazás
hozzátartozik.
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2. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõk élelmezésiköltség-térítése
141/1993. (X. 13.) kormányrendelettel módosított 23/1988. (III. 12.)
Mt. r. 2. § (2) bekezdéséhez: A napidíj mértéke számla bemutatása nélkül a jogszabályban meghatározott összeg. Nem számolható el napidíj
azoknál a kiküldetéseknél – tanfolyam, tapasztalatcsere, továbbképzés
–, amelyek esetében az intézmény által fedezett részvételi díj az étkezési
költségeket is tartalmazza. A kiküldetési költségeket a kiküldetést követõ három napon belül kell elszámolni.
3. A munkahelyi étkezés
A közalkalmazottak által fizetendõ térítési díj az áfával emelt nyersanyagköltséggel egyenlõ. Az étkezéshez biztosított természetbeni juttatás 2200 Ft értékû. Azok számára, akik az intézménynél biztosított étkezést nem veszik igénybe, a munkáltató ................................ Ft étkezési
hozzájárulást biztosít.
A részmunkaidejû közalkalmazottak a munkaidõvel arányos juttatásra
jogosultak. Akiknek a közalkalmazotti jogviszonyuk szünetel, a juttatás
...... %-át kapják.
4. A közalkalmazotti jogviszony megszûnésével járó nyugdíjazáskor minden közalkalmazott 10 000 Ft értékû (adó- és tb-mentes) ajándékot kap.
5. Munkaruha- (formaruha-) juttatás
Kjt. 79. § (2)–(3) bekezdéséhez: A munkaruha (formaruha) juttatására
jogosító munkaköröket, a ruhafajtákat, a juttatási idõket és az egyes ruhafajták átlagárait a ..... sz. melléklet tartalmazza. A munkaruha tisztítása és rendben tartása a közalkalmazott kötelessége. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idõ letelte elõtt megszûnik, a munkaruha
értékének arányos részét meg kell téríteni. A juttatási idõbe nem lehet
beszámítani a munkavégzésnek egy hónapot meghaladó szünetelését.
A munkaruha beszerzése a közalkalmazott feladata. A számla szerinti
összeg kerül kifizetésre, de az nem lehet magasabb a mellékletben meghatározott összegnél.
Kártérítési felelõsség
1. Leltárhiányért való felelõsség
Mt. 170. §-ához: A leltárhiányért való felelõsség feltétele a leltárfelelõsségi megállapodás megkötése. A leltárfelelõsség megállapítására irányuló eljárást, valamint a leltárhiány meghatározásának szabályait,
a leltári készlet átadásának és átvételének módját, a leltári készlet biztonságos megõrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket a munkáltató külön szabályzatban állapítja meg.
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2. A munkavállaló közvetlen kártérítésre kötelezése
Mt. 173. § (2) bekezdés és Kjt. 82. §-hoz: A közalkalmazott közvetlen
kártérítésre kötelezhetõ, amennyiben az okozott kár értéke nem haladja
meg a ................ Ft-ot.
3. Munkahelyre bevitt dolgok bejelentése
Mt. 176. § (2) bekezdéshez: A munkába járáshoz és a munkavégzéshez
nem szükséges dolgok munkahelyre történõ bevitelét a munkáltató engedélyezi.
III. rész
Munkaügyi kapcsolatok
1. A munkáltató együttmûködési kötelezettsége
Mt. 21. §-ához, 24. §-ához
A munkáltató
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· rendszeres, legalább kéthavonkénti tájékoztatással, a szükséges információk közlésével elõsegíti a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységét,
· a szakszervezet észrevételeire, javaslataira legkésõbb 30 napon belül
indokolással ellátott állásfoglalást ad, véleményeltérés esetén lehetõséget ad a konzultációra,
· elõzetes tájékoztatást ad a közalkalmazottak nagyobb csoportját –
amely alatt a Kjt. 38. § (4) bekezdésében írt létszámot kell érteni –
közvetlenül érintõ intézkedés megtétele elõtt, döntését a szakszervezet véleményére adott érdemi válasza után hozza meg,
· jogutódlás esetén a jogutód munkáltatóval együtt az átszervezést
megelõzõ 60 nappal korábban tájékoztatást ad a jogutódlás okáról,
a közalkalmazottakat érintõ jogi, gazdasági és szociális következményekrõl, továbbá konzultációt kezdeményez a közalkalmazottakat
érintõ tervbe vett intézkedésekrõl,
· biztosítja, hogy a szakszervezet az intézmény épületében a földszinten és a tanári szobában elhelyezett hirdetõtáblán az általa fontosnak
tartott információkat, felhívásokat, tevékenységével kapcsolatos adatokat közzétegye,
· lehetõvé teszi az intézményi fénymásoló és telefon használatát a szükséges és indokolt mértékben, továbbá
· irodahelyiséget biztosít az érdek-képviseleti tevékenységhez, nagyobb
rendezvényekhez megállapodás szerinti helyiségeket bocsát rendelkezésre évente legfeljebb hat alkalommal.
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2. A szakszervezet joggyakorlása
Mt. 22. § (1)–(2) bekezdéshez:
A szakszervezet
· a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ gazdasági és szociális érdekeket érintõ kérdésekben közvetlenül szóban vagy írásban kérhet
tájékoztatást, a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos
álláspontját írásban fejti ki, ha ezzel összefüggésben konzultációt
kezdeményez,
· a jogellenesnek tartott munkáltatói intézkedés (mulasztás) elleni kifogás (vétó) benyújtása elõtt tárgyalást kezdeményez,
· a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenõrzését a munkáltatónak öt nappal korábban bejelenti,
· ha felsõbb szakszervezeti képviselõt hív meg, errõl a munkáltatót elõzetesen értesíti,
· a jogszabályokban biztosított jogosultságait rendeltetésszerûen gyakorolja.
Ha a tájékoztatóra szóban kerül sor, ennek színtere lehet az intézményi
vezetõi értekezlet vagy a szakszervezeti tisztségviselõk értekezlete.
3. A konfliktusok rendezése
· Egyeztetés
Mt. 194. §-ához:
A munkáltató és a szakszervezet között esetleg felmerülõ közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ – de jogvitának nem minõsülõ – vitában
(kollektív munkaügyi vita) a felek megegyezésre törekednek. Az egyeztetõtárgyalásba bevonják a közalkalmazotti tanács elnökét.
· Közvetítés, döntõbíráskodás igénybevétele
Mt. 195–196. §-ához:
Ha az egyeztetés nem vezetett eredményre, a felek közösen kérik a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat igazgatóját, hogy a köztük levõ
vita rendezésére hivatásos közvetítõt ajánljon. A felek közösen választják ki a vitában eljáró közvetítõ személyét.
Amennyiben a kollektív munkaügyi vita rendezésére a felek döntõbíró
igénybevételét tartják szükségesnek, a döntõbírót a közvetítõhöz hasonló
módon kérik fel. Kijelentik, hogy a döntõbíró, illetve az általa létrehozott
egyeztetõbizottság döntését a maguk számára kötelezõnek elismerik.
4. A szakszervezeti tisztségviselõk munkaidõ-kedvezménye
Mt. 25. § (2) bekezdéshez, Kt. 1. számú melléklet harmadik rész II/11.
pontjához:
A szakszervezet a tantárgyfelosztást megelõzõen közli a munkáltatóval
a taglétszámot, és egyezteti a havi munkaidõ-kedvezmény mértékét, to-
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vábbá azt, hogy a kötelezõ óraszám arányos csökkentését ki, illetve kik
és milyen arányban veszik igénybe. (A kötelezõ óraszám csökkentése
esetén a tisztségviselõ rendszeres túlmunkát nem végezhet.)
A nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tisztségviselõk a munkaidõ-kedvezmény igénybevételét legalább 1 héttel elõbb kötelesek közölni a munkáltatóval.
IV. rész
Záró rendelkezések
A kollektív szerzõdés kihirdetése
Mt. 39. § (1) és (5) bekezdéséhez:
A kollektív szerzõdés kihirdetése az iskolában (óvodában) való kifüggesztéssel történik.
A kifüggesztés helye: ..…………………………... idõpontja: …………………
A kollektív szerzõdés felülvizsgálata
A pénzügyi kihatással is járó rendelkezéseket a szerzõdõ felek évente
március 31-éig felülvizsgálják, és a költségvetésüktõl függõen szükség
szerint módosítják. A kollektív szerzõdés módosításánál a megkötésére
vonatkozó szabályok irányadóak.
A kollektív szerzõdés felmondása
A tanév zavartalan biztosítása érdekében a kollektív szerzõdést felmondani csak a hatálybalépést követõ hatodik hónapot meghaladó legalább
2 hónapos felmondási idõvel, és csak a tanév elsõ vagy második félévének végén lehet.
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………………………………………
munkáltató részérõl
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1. Óvoda
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS
mely létrejött a ........................................................................
..........................................................................................................
ÓVODÁBAN /címe: ......................................................................
..........................................................................................................
1993. ...........................hó ..................napján.
A kollektív szerződést kötő felek:
egyrészről az óvoda vezetője mint munkáltató;
másrészről az óvodában működő — az Mt. 33.§-ának (....) (....)
bekezdése
alap ján
—
szer z ő d éskö tésre
jo go sult
...................................................................... szakszervezet(ek)

I. Rész
Bevezető rendelkezések
1. A Kollektív Szerződés hatálya
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a/ Személyi hatály
Mt. 36.§ (4) bekezdéséhez:
A Kollektív Szerződés hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, függetlenül attól, hogy
kinevezésük határozott vagy határozatlan időre, teljes- vagy részmunkaidőre szól. A Kollektív Szerződést alkalmazni kell az intézmény vezetőjére, valamint azon közalkalmazottakra is, akik nem tagjai a kollektív
szerződést kötő szakszervezet(ek)-nek.
A Ptk. hatálya alá tartozó megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra csak a Kollektív Szerződés ilyen irányú, kifejezett rendelkezése
esetén lehet alkalmazni a kollektív szerződés előírásait.
b/ Időbeli hatály
Mt. 38.§ (1) bekezdéséhez:
A Kollektív Szerződés a kihirdetést követő naptól lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
2. A jognyilatkozatok írásbelisége
Mt. 6.§ (1) bek., Kjt. 21.§ (1) és (3) bekezdéséhez:
A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot írásba kell foglalni. Ebbe a körbe tartozik a változó munkahelyre való
alkalmazás is.
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II. Rész
Munkaügyi kapcsolatok
1. A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye
Mt . 24.§ (2), 22/1 98 7. (XI. 21 .)MM rend elet m ell ék letének a
138/1992.(X.8.) Korm. rend. 19.§ a/ pontjával módosított II/6. pontjához:
A szakszervezeti tisztségviselő munkaidő-kedvezményét óvodapedagógusok esetén a kötelező óraszám arányos csökkentésével kell kiadni.
(A kötelező óraszám csökkentése esetén a tisztségviselő rendszeres
túlmunkát nem végezhet.)
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott tisztségviselők a munkaidő-kedvezmény igénybevételét legalább 1 héttel előbb kötelesek közölni a munkáltatóval.
2. Információ, tájékoztatás
Mt. 21.§, 24.§, 30.§ b/ pontjához:
Az együttműködési, tájékoztatási, információátadási kötelezettség körében a munkáltató lehetővé teszi, hogy a szakszervezet képviselője a havi
feladatterv, munkaprogram összeállításánál az intézmény vezetőségi
értekezletén részt vegyen.
A munkáltató biztosítja, hogy a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységére a testületi szobát vagy előzetes egyeztetés után más helyiséget
térítésmentesen használjon.
A szakszervezet nem köteles megtéríteni a telefon-telefax, sokszorosító
használati díját.
A felek megállapodnak abban, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást
a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben.

III. Rész
A közalkalmazotti jogviszony
Próbaidő
Mt. 81.§-ához:
A kisegítő munkakörökben a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
1. Mentesítés a munkavégzés alól lemondás esetén
Kjt. 28.§ (2) bekezdéséhez:
Lemondás esetén a közalkalmazott legfeljebb a lemondási idő felére
mentesíthető a munkavégzés alól. Nyugdíjazás címén történő lemondás
esetén a közalkalmazottat — kérelmére — a teljes lemondási idő tartamára mentesíteni lehet a munkavégzés alól.
2. Munkavégzés alóli mentesítés felmentés esetén
Kjt. 33.§ (1)-(2) bekezdéséhez:
Amennyiben a felmentésre öregségi nyugdíjjogosultság megszerzése címén kerül sor, és a közalkalmazott legalább 15 éve a munkáltatónál áll
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alkalmazásban, a kötelező mentesítési idő 2 hónappal meghosszabbodik.
Munkavégzés
Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedő munkateljesítmény meghatározásának irányadó szempontjai
Kjt. 39.§ (3), 63.§ (5), 65.§ (3) bekezdéséhez és 77.§-ához:
•
•
•
•
•
•

legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszony az intézményben
magas színvonalú felkészültség, kimagasló szakmai munka
innovatív képesség, nagyfokú pedagógiai önállóság
példás munkafegyelem
bemutatók vállalása, foglalkozások
gyermekek, szülők, nevelőtestület körében nagy tiszteletnek örvend

A munkaidő és a pihenőidő
Kjt. 55.§-ához és a Vhr. 7.§ (7) bek. (a)-(b) pontjához:
1. a/ A pedagógusok munkakörbe tartozó feladatai különösen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nevelő-oktató munkára való felkészülés
óvodai sportprogramok szervezése
szülői értekezletek, fogadóórák tartása
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, konferenciákon
bemutató foglalkozások szervezése, lebonyolítása
családlátogatás
tanulmányi kirándulások megszervezése
óvodai ünnepségeken való részvétel
kötelező, munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatok
szertárrendezés és -rendbentartás

b/ Kötelező óraszámba beszámítható feladatok:

4
•
•
•
•

differenciált képességfejlesztő foglalkozások (tehetséggondozás)
munkaközösség-vezetői feladatok
gyermekek utaztatásával kapcsolatos felügyeleti idő
altatási és étkeztetési idő

2. Pedagógusok évi szabadságidejéből történő igénybevétel:
Kjt. 57.§ (3) bekezdéséhez és Vhr. 10.§ (2) bekezdéséhez:
A pedagógust évi szabadsága idejéből — legfeljebb 15 munkanapra — a
következő esetekben kell igénybe venni:
• továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés
• az intézmény működési körébe tartozó nevelés-oktatás
• ha a szabadság kiadására részben vagy egészben — a július 1-jétől
augusztus 31-éig tartó idő kivételével — a nevelési évben kerül sor
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3. Munkaidőkeret
Mt. 118.§ (2) bekezdéséhez:
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók heti munkaidő
kerete:
• 40 óra
• munkaidő-beosztás: hétfőtől péntekig
délelőttösök:
6.00 - 14.00
illetve
8.00 - 16.00
délutánosok:
10.10 - 18.10
• óvodatitkár munkaideje:
hétfőtől péntekig
8.00 - 16.00
4. Munkaközi szünet
Mt. 122.§ (1)-(2) bekezdéséhez:
A munkáltató valamennyi munkakörben a munkaközi szünetet a munkaidőn belül biztosítja. Mértéke napi 20 perc.
5. Munkavégzés elrendelése rendkívüli munkaidőben
Mt. 126.§ (3) bekezdéséhez:
A pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzést írásban kell elrendelni.
6. Elrendelhető túlmunka
Mt. 129.§ (1) bekezdéséhez:
Valamennyi munkakörben az elrendelhető túlmunka felső határa naptári évenként 200 óra.
A közalkalmazottak előmeneteli rendszere, a munka díjazása
1. A 13. havi illetmény kifizetése
Kjt. 68.§ (3) bekezdéséhez:
A 13. havi illetményt a tárgyév december hó 31. napjáig kell kifizetni.
2. A pedagógusok részére kötelezően járó pótlékok mértéke
Kjt. 75.§-hoz és a Vhr. 15.§ (6) bekezdéséhez:
A Vhr. 19.§-ának (2) bekezdésében meghatározott kötelező pótlékok
mértéke a közalkalmazotti fizetés A.1. fokozatának %-ában a következő:
munkaközösség-vezetői pótlék 25 %
gyógypedagógiai pótlék
30 %
gyakorló óvodai pótlék
25 %
területi pótlék
35 %
3. Helyettesítés díjazása nem pedagógus munkakörben
Mt. 105.§ (3) bekezdéshez:
Amennyiben a nem pedagógus közalkalmazott munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni, és emellett eredeti munkakörét is ellátja,
illetményén felül helyettesítési díj illeti meg. A helyettesítési díj mértéke
az ellátandó munkakörre megállapított illetmény legalább 50 %-a. A
helyettesített közalkalmazott teljes illetménye szétosztható akkor, ha a
helyettesítést többen látják el, és az teljes körű.
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4. A túlmunka ellenértékeként díjazás helyett szabadidőre jogosító
nem pedagógus munkakörök
Mt. 147.§ (2) bekezdéséhez:
Az óvodatitkári munkakörben alkalmazottat — kérésére — a túlmunka
ellenértékeként — az 50 %-os bérpótlék helyett — a túlmunkának
megfelelő mértékű szabadidő illeti meg.
Szociális juttatások
Mt. 165.§-hoz és a Kjt. 16.§ (1) bekezdéséhez:
1. Munkáltatói segély
A munkáltató az e címen képzett alapból évente legfeljebb egy alkalommal munkáltatói segélyben részesíti — a közalkalmazotti tanáccsal
(képviselővel) egyetértésben — az arra rászoruló közalkalmazottat.
A segély összegének minimális mértéke 2.000,— Ft
2. Illetményelőleg
A közalkalmazottnak kérésére évente egy alkalommal illetményelőleg
adható, melynek összege nem haladhatja meg havi illetményét.
Az összeg visszafizetése legfeljebb 6 havi részletre engedélyezhető.
Költségek megtérítése
Mt. 153.§ (2) bekezdéséhez:
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1. Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés
Az 1/1991.(I.31.) PM rendelettel módosított 8/1990.(VI.21.) PM rendelet
3.§ (2) és 5.§ (1) bekezdéséhez:
A munkáltató a napi munkába járás és a hétvégi hazautazás esetén a
II. osztályú menetjegy költségtérítését — a bérleten feltüntetett mértékben — a közigazgatási határon kívülről történő munkába járás esetén
biztosítja.
Az óvodatitkár a BKV bérlet 100 %-os megtérítésére jogosult, mivel
munkaköréhez a városban való utazás hozzátartozik.
2. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítők élelmezési költségtérítése
A 71/1991.(VI.6.) Korm. rendelettel módosított 23/1989.(III.12.) Mt.
rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez:
A napidíj mértéke számla bemutatása nélkül a jogszabályban meghatározott összeg. Amennyiben a kiküldetésben résztvevők másodosztályú
számlával igazolják az étkezést, a számla értéke, de legfeljebb ..............
Ft, kettő vagy több napos kiküldetés esetén legfeljebb napi .............. Ft
számolható el.
Nem számolható el napidíj azoknál a kiküldetéseknél — tanfolyam,
továbbképzés, tapasztalatcsere —, amelyek esetében az intézmény által
fedezett részvételi díj az étkezési költségeket is tartalmazza.
A kiküldetési költségeket a kiküldetést követő három napon belül kell
elszámolni.
3. Munkahelyi étkeztetés
A többször módosított 4/1985.(I.19.)PM rendelet 5.§ (5) bekezdéséhez és
a 4.§ (5) bekezdéséhez:
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A munkáltatói hozzájárulás mértéke a térítési díj feletti rezsiköltség. A
közalkalmazottak által fizetendő térítési díj a mindenkori pénzmaradvány függvényében — a közalkalmazotti tanács (képviselő) egyetértésével
— csökkenthető. A csökkentés mértékét évente felül kell vizsgálni. A
csökkentés mértéke 1993. évben ......... Ft/adag. A térítési díj csökkentése az étkezésre kötelezetteket is megilleti.
A kötelező étkezés igénybevétele alól — kérelemre — orvosi igazolás
alapján a munkáltató felmentést ad.
Munkaruha juttatása
Kjt. 79.§ (2)-(3) bekezdéséhez:
A munkaruha juttatására jogosító munkaköröket, ruhafajtákat, juttatási időket és az egyes ruhafajták átlagárait a ............... melléklet
tartalmazza. A munkaruha tisztítása és rendbentartása a közalkalmazott kötelessége.
Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik,
a munkaruha értékének arányos részét meg kell téríteni. A juttatási
időbe nem lehet beleszámítani a munkavégzésnek egy hónapot meghaladó szünetelését.
A munkaruha beszerzése a közalkalmazott feladata. A számla szerinti
összeg kerül kifizetésre, de az nem lehet magasabb a mellékletben
meghatározott összegnél.
Kártérítési felelősség
A munkavállaló közvetlen kártérítésre kötelezése
Mt. 173.§ (2) bek. és a Kjt. 82.§-ához:
A közalkalmazott közvetlen kártérítésre kötelezhető, amennyiben az
okozott kár értéke nem haladja meg a 15.000,— Ft-ot.
Munkahelyre bevitt dolgok elhelyezése, bejelentése
Mt. 176.§ (2) bekezdéséhez:
A munkába járáshoz és a munkavégzéshez nem szükséges dolgok
munkahelyre történő bevitelét a munkáltató engedélyezi.
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IV. Rész
Záró rendelkezések
Mt. 39.§ (1) és (5) bek. és a Kjt. 12.§ (4) bekezdéséhez:
A Kollektív Szerződés kihirdetése az óvodában való kifüggesztéssel történik.
A kifüggesztés helye ...........................................
A pénzügyi kihatással is járó rendelkezéseket a szerződő felek évente
felülvizsgálják, és a költségvetésüktől függően szükség szerint módosítják. A kollektív szerződés módosításánál a megkötésére vonatkozó szabályok irányadók.
A kollektív szerződést felmondani — csak a hatályba lépést követő
hatodik hónapot meghaladóan — legalább 2 hónapos felmondási idővel
lehet.
Dátum
....................................
munkáltató részéről
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2. Általános iskola
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS
mely megköttetett az ...............................................................
.....................................................................................................
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (cím: ..................................................
....................................................................................................)
1993. ................................hó ...........napján.
Kollektív szerződést kötő felek:
az iskola igazgatója .................................................... mint a munkáltatói jog gyakorlója, valamint
az iskolában működő PSZ és PDSZ együttesen, mivel a választáson
jelöltjeik együttesen megszerezték a leadott szavazatok több mint felét
(..........%-át)

I. Rész
Bevezető rendelkezések
A kollektív szerződés készült a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény (továbbiakban Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.), valamint ez utóbbi végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. sz. rendelet (továbbiakban Vhr.)
alapján.
A kollektív szerződésben rögzítetteket a megkötő felek magukra kötelező
érvényűnek tekintik.
1. A Kollektív Szerződés hatálya
a/ Személyi hatálya
Mt. 36.§ (4) bekezdéshez:
Kiterjed az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottra,
függetlenül attól, hogy kinevezésük teljes munkaidőre vagy részmunkaidőre, határozott vagy határozatlan időre szól. A kollektív szerződést
alkalmazni kell az iskola igazgatójára, valamint azokra a közalkalmazottakra is, akik nem tagjai a szakszervezeteknek.
b/ Időbeli hatály
Mt. 38.§ (1) bek., 39.§ (1) és (5) bek., Kjt. 12.§ (4) bekezdéshez:
A kollektív szerződést a felek határozatlan időre kötik, s az kihirdetésével
lép hatályba. A kihirdetés napjának a kollektív szerződés aláírásának
napját követő 15. napot kell tekinteni.
A kollektív szerződést bármelyik fél 3 hónapos határidővel felmondhatja.
A felek megállapodnak abban, hogy a kollektív szerződést — különös
tekintettel az anyagi juttatásokra —, minden évben január 15-ig felülvizsgálják, s azt szükség szerint módosítják. A módosításra a szerződés
megkötésénél érvényes szabályokat kell alkalmazni.
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2. Jognyilatkozat írásbelisége
Mt. 6.§ (1) bekezdéshez:
A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő nyilatkozatokat írásban kell megtenni, ideértve a változó
munkahely kikötését is.

II. Rész
Munkaügyi kapcsolatok
1. A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye
Mt. 25.§-ához, a 22/1987.(XI.21.)MM r. mellékletének a 138/1992.(X.8.)
Korm. r. 19.§ a/ pontjával módosított II/6. pontjához:
A szakszervezeti tisztségviselőt az Mt. 25.§ (2) bekezdésben meghatározott mértékű munkaidő-kedvezmény illeti meg, amelyet a pedagógus
munkakörben foglalkoztatottaknak a kötelező óraszám arányos csökkentésével kell kiadni.
A szakszervezet a tantárgyfelosztások elkészítése előtt közli a munkáltatóval a taglétszámot és egyezteti a havi munkaidő-kedvezmény mértékét, továbbá azt, hogy a kötelező óraszám arányos csökkentését ki, illetve
kik és milyen arányban veszik igénybe.
A kötelező óraszám csökkentése esetén a tisztségviselő állandó (tantárgyfelosztásban tervezett) túlórát nem vállalhat.
A szakszervezeti képzés, továbbképzés céljára összesen biztosítandó
rendkívüli fizetett szabadságot naptári évre, a január 1-jei taglétszám
alapján kell megállapítani. Ha a tagok száma év közben jelentősen (10
főt meghaladóan) csökken vagy növekszik, a szakszervezet ezt a munkáltatóval közli.
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2. Információ, tájékoztatás, szakszervezeti jogok gyakorlásának
módja, kapcsolatrendszer
Mt. 21.§, 24.§, 30.§ b/ pontjához:
A munkáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a szakszervezet a hirdetőtáblán tagjait a szükséges információkról tájékoztassa, adatokat közzétegyen.
A szakszervezet érdekképviseleti tevékenységéhez munkaidő után az
iskola tantermeit, tanári szobát (alkalmanként megbeszélve, egyeztetve)
térítés nélkül igénybe veheti.
Havonta egy iskolavezetőségi megbeszélésen, a havi feladatterv, munkaprogram elkészítésénél, összeállításánál képviselőik jelen vannak.
Nem fizetnek térítési díjat a telefon-fax használatáért, a sokszorosításért,
de tekintettel vannak a takarékossági elvekre.
III. Rész
A közalkalmazotti jogviszony
1. A próbaidő mértéke
Mt. 81.§ (2) bekezdéshez:
A próbaidő mértéke minden munkakörben (így a pedagógus esetében is)
egységesen 3 hónap.
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2. Közalkalmazotti jogviszony módosítása
Mt. 82.§ (1) bekezdéshez:
A kinevezés módosításnak minősül, ezért közös megegyezés szükséges,
ha az iskolában tanító pedagógust a napközi otthonba, illetőleg a
napközibe beosztott pedagógust az iskolába helyezik át. Az egyéb feladatváltozás nem jelenti a munkakör megváltoztatását még akkor sem,
ha ennek következtében pótlék megállapítására vagy megszüntetésére
kerül sor.
3. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése
a/ Mentesítés a munkavégzés alól lemondás esetében
Kjt. 28.§ (2) bekezdéshez:
Ha a közalkalmazott a nyugdíjjogosultsága megszerzésére tekintettel
mond le a közalkalmazotti jogviszonyáról, kérésére a munkáltató köteles
a teljes lemondási időre mentesíteni őt a munkavégzés alól.
b/ Rendkívüli lemondás jogának gyakorlása
Kjt. 29.§ (2) bekezdéshez:
A közalkalmazott a rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló
okról való tudomásszerzésről számított 3 munkanapon belül, legfeljebb
azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül gyakorolhatja.
4. Munkavégzés
a/ Tartósan magas színvonalon végzett munka
Kjt. 39.§ (3), 63.§ (5), 65.§ (3), 77.§-hoz:
• legalább 5 éve dolgozik az iskolában
• az iskolavezetés (igazgató, igazgatóhelyettesek, mk. vezetők) és
szakszervezeti tisztségviselők által is elismert kimagasló szakmai
munka, magas színvonalú felkészültség jellemzi
• példás a munkafegyelme
• vállal bemutató órákat, s azokat a tőle elvárható jó színvonalon
tartja meg
• innovatív képességgel, nagyfokú pedagógiai önállósággal rendelkezik, kiváló osztályfőnök (ha van osztálya)
• az iskola céljaival, pedagógiai programjával azonosulni tud, annak
kialakításában is részt vesz, nem csupán végrehajt
• munkájával, magatartásával képes presztizst teremteni a maga, s
ezáltal a tantestülete számára is
• következetes, igazságos pedagógus, pedagógusi magatartására a
lelki szabadság és a belső fegyelmezettség jellemző
• nagy tiszteletnek örvend a tanulók, szülők és pedagógustársai
körében
b/ Kiemelkedő munkateljesítményként kell értékelni
Kjt. 39.§ (3) bek., 63.§ (5) bekezdéshez:
• ha a pedagógus felkészítő munkája eredményeként országos tanulmányi versenyen I-III. helyezést ér el a tanuló
• tankönyvet ír, egy tanév alatt rendszeresen publikál (min. 5 szakmai cikk megjelenése), tantervet, pedagógiai programot készít team
vezetőjeként
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• szakmai dolgozatával egyéni első helyezést ér el valamilyen szakterületén meghirdetett pályázaton
A mérlegelés alapján a lehetséges kedvezmények közül az intézményvezető dönti el, hogy a megfelelő gazdasági (pénzügyi) háttér szerint melyik
kedvezmény kiadására van lehetőség. Ehhez meghallgatja az iskolavezetés és a szakszervezetek vezetőinek véleményét és javaslatait is. A
kedvezményt lehetőleg a tanév pedagógusnapján adja át.
A jutalom odaítélésének módjában a szerződő felek úgy állapodnak meg,
hogy tanévenként pedagógusnapon vagy karácsony előtt az átmeneti
bérmegtakarítás mértékének felmérése után maximum 5 fő kaphat
(valamennyi közalkalmazott közül) jutalmat, de azt magasabb összegben
megállapítva. Ez első alkalommal egy főnek nettó 15.000,— Ft lehet.
Odaítélése úgy történik, hogy az iskola valamennyi közalkalmazottja
lead egy szavazati lapot, melyre azt az 5 nevet írja fel, aki szerinte a
jutalmat megérdemli egész éves munkája alapján. Ezeket a lapokat 3 fős
bizottság értékeli, és az öt legmagasabb szavazati arányt elérő közalkalmazott kapja meg a jutalmat.
c/ Összeférhetetlenség esetei
Kjt. 41.§ (2) bekezdéshez:
A pedagógus az általa oktatott tantárgyból saját tanulóit díjazásért,
ellenszolgáltatásért nem korrepetálhatja.
d/ Munkakörbe nem tartozó, illetve más munkahelyen történő
munkavégzés
Mt. 105.§ (4) bekezdéshez:
A más munkahelyen történő munkavégzés időtartama évenként az 1
hónapot nem haladhatja meg.
Nem számít ide az iskolaintegrációval létrejövő kapcsolat során az
„áttanítás”, amelynek időtartama évenként a 2 hónapot is elérheti.

G
2.2
12

e/ Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem iskolarendszerű képzés
esetén
Mt. 115.§ (5) bekezdéshez:
A nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő pedagógusnak (közalkalmazottnak) előzetes kérésére a munkáltató munkaidő-kedvezményt biztosít. A munkaidő-kedvezmény időtartamára azonban átlagkereset csak
akkor jár, ha a továbbképzésre a munkáltató kötelezte, vagy tanulmányi
szerződést kötöttek.
5. Munkaidő és pihenőidő
a/ Pedagógus munkakörbe tartozó feladatok
Kjt. 55.§, Vhr. 7.§ (7) bekezdés a/ pontjához:
A kötelező óraszámon felüli pedagógus munkakörbe tartozó feladatnak minősül
a gyermekek oktatásával-nevelésével összefüggő, de a kötelező óraszámba nem beszámítható feladatok:
• a tanítási órákra való felkészülés, foglalkozási tervek készítése,
segédanyagok készítése
• a tanulók munkájának értékelése (például dolgozatjavítás)
• kulturális és sportfoglalkozások, programok szervezése iskolán
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belül, ezeken részvétel
• tanulmányi versenyekre való felkészítés, részvétel, kísérés kulturális, sportversenyekre, tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, iskolán kívüli programokra
• különböző iskolán kívüli programok szervezése, ezeken részvétel
• részvétel az iskolai szülői értekezleteken, fogadóórákon
• iskolai értekezleteken (tantestületi, tanulók tudását, magatartását
értékelő konferencián, nevelési értekezleteken) részvétel
• házi továbbképzéseken, nyitott napokon, szakmai bemutatókon
való aktív részvétel, bemutatók vállalása, azok szervezési, lebonyolítási munkáiban való tevékenység
• kerületi, fővárosi, egyéb továbbképzéseken megjelenés, információk tantestület felé továbbítása
• az órarendben 1-2. helyettesítőként beállított rendben az iskolában
való tartózkodás
• családlátogatás, különösen 1. és 5. osztályban, valamint az osztályfőnök megítélése szerint szükség esetén
• a tanulók felügyeletének ellátása, óraközi folyosó- és udvari ügyeletek ellátása
• munkaközösségek munkájában való részvétel
• az iskolai programban, munkatervben szereplő tanulmányi kirándulások megszervezése, azokon részvétel
• nyári táborok munkájának megszervezése, előkészítése
• erdei iskola szervezése, lebonyolítása
• iskolai ünnepélyeken s egyéb, az éves feladattervben és az iskola
pedagógiai programjában rögzített rendezvényeken való megjelenés, azok előkészítő-szervező munkái, ott a gyermekekkel kapcsolatos teendők elvégzése
• téli-tavaszi szünetekben munkavégzés beosztás szerint
• tanítás nélküli munkanapon munkavégzés a program vagy beosztás szerint, az iskolai kötelező adminisztráció (naplók, anyakönyvek, a külön díjazásért végzett munkák pénzügyi nyilvántartásához
készült alapdokumentumok vezetése) pontos végzése
• szertárrendezés, szakleltárok évenkénti egyeztetése
A kötelező óraszámba beszámítható nevelő-oktató munkával, tanulókkal összefüggő feladatok
Vhr. 7.§ (7) bekezdés b/ pontjához:
• szakkörök vezetése, önképzőkörök, fakultáció
• énekkari munka
• a testnevelési órakereten felül rendszeresen szervezett sportfoglalkozások (tömegsport)
• differenciált képességfejlesztésre fordított foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás)
• a tanulószobai nevelőmunka
• tanulók felügyeletére szervezett ügyelet (például ebédeltetés, reggeli gyüjtő-ügyelet)
• munkaközösség-vezetés
• napközis nevelő esetében, ha a kötelező óraszámát a napközismunkával kitölteni nem lehet, és a foglalkoztatás nem részmunkaidőben történik, beszámítható: az állandó helyettesi feladatok, a
téli- és tavaszi szünetekben folyó napközis ügyelet, a tanév végi és
tanév kezdeti időszakokban szervezett napközis foglalkozások, s
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legalább 10 jelentkező esetén a kísérés a nyári napközis táborba
Megállapodás alapján külön díjazásért ellátandó feladatok és azok
díjazása
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• tanévnyitó, -záró ünnepélyek, nemzeti ünnepek, más iskolai ünnepélyek műsorainak előkészítése, betanítása
Díjazása műsoronként
............... Ft
• iskolanapok szervezése, forgatókönyv elkészítése, a lebonyolításában aktív összekötő szerep vállalása
............... Ft
• kísérésért alkalmanként
............... Ft
(színházba, hangversenyre, bábszínházba, múzeumba.
A kísérési díjon felül a színházjegy, belépő ára költségként elszámolható.)
• órarendkészítés (a ráfordított idő arányában a munkát végző pedagógus óradíja)
• bemutató foglalkozás tartása
Díjazása: házi bemutató
............. Ft/óra
kerület
............. Ft/óra
budapesti, országos,
külföldi vendégnek ............. Ft/óra
• iskolai kísérletek, tantervek, speciális programok kidolgozása,
team-munkában való részvétel
Díjazása: a munka mértékében külön
megállapított díj 2.000-3.000 Ft-ig
• Az átmeneti bérmegtakarítás függvényében külön díjazás adható
az iskola jó hírnevét szolgáló eredményekért, a nyári napközis
táborban, a nyári gyermeküdülő táborban végzett munkáért, a
speciális oktatási programokban való részvételért, a gyakorlatvezetésért, a kóruseredményekért.
• Azok a pedagógusok, akik különböző pályázatokon az iskola
számára támogatást nyernek, az elnyert összeg 10 %-át honoráriumként felvehetik.
• Megállapodás alapján külön díjazásért ellátandó tevékenységnek
minősül a munkavédelmi megbizotti feladatkör ellátása.
b/ Az évi szabadságidőből történő igénybevétel mértéke és kötelező
esetei
Kjt. 57.§ (3) bek., Vhr. 10.§ (2) bekezdéshez:
A pedagógust az évi szabadságidejéből kötelező munkavégzésre legfeljebb 15 munkanapra a következő esetekben kell igénybe venni:
• továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés
• az intézmény működési körébe tartozó nevelés, oktatás
• ha a szabadságot részben vagy egészben a szorgalmi időben adták
ki
c/ Munkaidőkeret, munkarend, munkaidő beosztása
Mt. 118.§ (2) bek., 119.§, 120.§ (4) bekezdéshez:
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a napi 8 órás munkaidő alapulvételével megállapított heti 40 órás munkaidőkeretben dolgoznak.
A munkaidő-beosztás a következő:
• iskolatitkár: hétfőtől csütörtökig
7.30 - 16.00
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pénteken
7.30 - 13.30
• gazdasági csoport dolgozói:
hétfőtől csütörtökig
8.00 - 16.30
pénteken
8.00 - 14.00
• gondnok (bentlakó)
munkaidejét úgy osztja be, hogy
takarítás kezdetekor nyitja
5.30-kor
majd bezárja az iskolát
18.00-kor
közben osztott és kötetlen munkaidő-beosztással végzi a
napi teendőit.
Ha az iskola munkarendje ettől alkalmilag eltér (például szülői értekezlet, fogadóóra, beiratás, rendezvény van), azt vele előre tudatni kell a
havi feladattervben, illetve írásban.
Portai ügyelet
7.00-18.00 óráig van.
7.00-12.00 óráig a takarítók közül
valaki felváltva, külön
beosztás szerint,
12.00-18.00 óráig részmunkaidős portás látja el.
A takarítók munkaideje minden nap 5.30-13.30-ig szól. Az a takarító,
aki aznap délelőtt a portai ügyeletet is ellátja, csak 5.30-tól 7.00 óráig
takarít, a napközbeni takarítás alól mentesül.
A konyhai dolgozók munkaideje:
hétfőtől-csütörtökig
8.00-16.15
pénteken
8.00-15.00
Speciális feladatok elvégzése (például téli-tavaszi szünidő, tanítás nélküli munkanapok, nagytakarítás, festés utáni takarítás) ettől eltérő
munkabeosztást eredményezhet, de azt a munkáltató legalább egy héttel
előbb közölni köteles.
A pedagógus munkakörben dolgozók az órarendjük szerinti első tanítási
órájuk előtt 15 perccel kötelesek megjelenni az iskolában. Az ügyeletet
ellátóknak az ügyelet megkezdése előtt kell 15 perccel korábban érkezniük.
d/ Munkaközi szünet és annak kiadása
Mt. 122.§ (1) bekezdéshez:
A munkaközi szünet 20 perc, amelyet a munkaidőn belül kell kiadni 1/2
12 és 14 óra között, kivéve a részfoglalkozású munkaköröket.
e/ A pihenőidő mértéke
Mt. 123.§ (1) és (2) bekezdéshez:
Az intézményben bentlakó gondnok pihenőideje 8 óra azokban az esetekben, amikor az intézmény nyitvatartása a szokásostól eltérő.
f/ Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés
Mt. 126.§ (3) bekezdéshez:
A pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzést, valamint a készenlétet írásban kell elrendelni.
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g/ Az elrendelhető túlmunka felső határa
Mt. 129.§ (1) bekezdéshez:
Valamennyi munkakörben az elrendelhető túlmunka felső határa naptári évenként 200 óra.
h/ Készenlétnek és ügyeletnek minősülő tevékenységek
Vhr. 16.§ (6) bekezdéshez:
A pedagógiai programban, éves feladattervben elrendelt tanulmányi
kiránduláson, valamint az erdei iskolában a 22 órától reggel 6 óráig tartó
időszak készenlétnek minősül.
Készenlétnek minősül továbbá az esetleges munkavégzés céljából történő berendelés, benntartózkodás is. Ha a munkavégzésre sor kerül, akkor
a túlmunka szabályai szerinti díjazás jár.
Ügyelet, a tanulmányi kiránduláshoz hasonlóan, az erdei iskolában a
teljes napi munkaidővel és a készenléti idővel csökkentett napi időtartam, vagyis a napi 8 óra.
Ügyeletnek minősül a reggeli ügyelet, valamint az ebédeltetés, ha az nem
számít be a kötelező óraszámba.
6. A közalkalmazott előmeneteli rendszere, a munka díjazása
a/ A várakozási idő kötelező csökkentése
Kjt. 65.§ (5) bek.-hez, Vhr. 14.§-ához:
A közalkalmazottnak a következő fizetési fokozatba lépéséhez szükséges
várakozási idejét 1 évvel kötelezően csökkenteni kell, ha doktori címet
szerzett.
Főtanácsosi, tanácsosi, illetve főmunkatársi, munkatársi cím adományozásával a várakozási idő csökkentése együtt jár.
A várakozási idő csökkenthető a kollektív szerződés III/4. b/ pontjában
meghatározott tartósan magas színvonalú munkavégzés, illetve kiemelkedő munkateljesítmény értékelésével.
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b/ A 13. havi illetmények kifizetése
Kjt. 68.§ (3) bekezdéshez:
A 13. havi illetményt a tárgyév december hónapjában, de legkésőbb az
azt követő január 5-ig kell kifizetni. Illetményen a besorolás szerinti
pótlékot és illetménykiegészítést nem tartalmazó illetményt kell érteni.
c/ Idegennyelvtudási pótlékra jogosító idegen nyelv és munkakör
Kjt. 74.§ (2) bekezdéséhez:
A pótlékra jogosító idegen nyelv a német. A pótlékra az a pedagógus
jogosult, aki az általa oktatott tárgyat német nyelven tanítja. Nem
jogosult a pótlékra a német nyelvet oktató pedagógus. Megilleti az
idegennyelvtudási pótlék a német nyelv használatáért a nemzetközi
kapcsolatokat intéző közalkalmazottat is.
d/ A pedagógusok részére kötelezően járó pótlékok mértéke
Kjt. 75.§, Vhr. 15.§ (6) bekezdéshez:
Kötelező pótlékok:
A fokozat %-a
Nemzetiségi pótlék
20 %
Osztályfőnöki pótlék
20 %
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Diákönkormányzatot segítő
pedagógus pótléka
15 %
Munkaközösség-vezetői pótlék
25 %
Ezeken kívül fizethető pótlék: Gyermekvédelmi pótlék a fenntartó engedélyével az általa meghatározott mértékben.
e/ Nem pedagógus munkakörben a helyettesítés díjazása
Mt. 105.§ (3) bekezdéshez:
A helyettesítési díj az ellátandó többletmunkával arányos. Ehhez a
helyettesített közalkalmazott teljes illetménye felhasználható, ha a helyettesítést többen látják el, és az teljes körű.
f/ Túlmunka ellenértékeként szabadidőre jogosító munkakörök
Mt. 147.§ (2) bekezdéshez:
A gazdasági csoport dolgozóit és az iskolatitkárt a túlmunka ellenértékeként a rendes illetményén felül bérpótlék helyett a végzett túlmunkával azonos értékű szabadidő illeti meg.
g/ A meghatározott helyen töltött készenlét díjazása
Mt. 149.§ (1) bekezdéshez:
A munkáltató által meghatározott helyen töltött készenlét esetén a
közalkalmazottat 30 %-os készenléti díj illeti meg (tanulmányi kirándulás, erdei iskola készenléti idejére).
Az iskolába történő berendelés esetén, ha a munkavégzésre nem kerül
sor, a készenléti díj 35 %.
7. Szociális juttatások
Mt. 165.§-hoz:
Munkáltatói segély
címen a munkáltató alapot képez (500,— Ft-os fejkvótával), melyet
évente egy esetben igényelhet az arra rászoruló közalkalmazott az alábbi
esetben:
• közeli hozzátartozója halálesete miatt
• 30 napon túl tartó betegállomány vagy kórházi kezelés
• nagycsaládos (3 vagy több gyerek) beiskolázási gondok enyhítésére
• hirtelen előre nem látható esemény (például betörés), ami a család
anyagi biztonságát megrengette
A segély elosztása a közalkalmazotti tanács jogköre.
8. Költségek megtérítése
Mt. 153.§-hoz:
a/ Munkába járás munkáltatói támogatása
1/1991.(I.31.) PM rendelettel módosított 8/1990.(IV.21.) PM rendelet 3.§
(2) és 5.§ (1) bekezdéshez:
A napi munkába járás és a hét végi hazautazás esetén a személyvonat
2. osztálya helyett a gyorsvonat 2. osztálya számolható el.
Különlegesen indokolt esetben a munkáltató — a közalkalmazott kérésére — engedélyt adhat egyéb közforgalmú jármű igénybevételére és
elszámolására.
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b/ Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő közalkalmazottak élelmezési költsége
71/1991.(VI.6.) Korm. r.-tel módosított 23/1988.(III.12.)Mt. r. 2.§ (2)
bekezdéséhez:
A napidíj mértéke számla bemutatása nélkül a jogszabályban meghatározott összeg. Amennyiben a kiküldetésben résztvevők 2. osztályú számlával igazolják az étkezést, a számla értéke, de legfeljebb 300,— Ft, kettő
vagy több napos kiküldetés esetén legfeljebb napi 500 forint számolható
el. Nem számolható el napidíj azoknál a kiküldetéseknél — tanfolyam,
tapasztalatcsere, továbbképzés —, amelyek esetében az intézmény által
fedezett részvételi díj az étkezési költségeket is tartalmazza. A kiküldetési
költségeket 3 napon belül kell elszámolni.
c/ A munkahelyi étkezés
A többször módosított 4/1985.(I.19.) PM rendelet 5.§ (5) bekezdéséhez
és a 4.§ (5) bekezdéséhez:
A munkáltatói hozzájárulás mértéke a térítési díj fölötti rezsiköltség. A
közalkalmazottak által fizetendő térítési díj — a mindenkori pénzmaradvány függvényében — a közalkalmazotti tanács egyetértésével csökkenthető. A csökkentés mértékét évente felül kell vizsgálni. A csökkentés
mértéke 1993. évben 15,— Ft/adag. A térítési díj csökkentése az étkezésre kötelezetteket is megilleti. Azok számára, akik az intézménynél
biztosított étkezést nem veszik igénybe, a munkáltató ............ Ft étkezési
hozzájárulást biztosít.
A kötelező étkezés igénybevétele alól kérelemre, orvosi igazolás alapján
a munkáltató felmentést ad.
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Munkaruha (formaruha) juttatása
Kjt. 79.§ (2)-(3) bekezdéséhez:
A munkaruha (formaruha) juttatására jogosító munkaköröket, a ruhafajtákat, a juttatási időket és az egyes ruhafajták átlagárait a ............
sz. melléklet tartalmazza. A munkaruha tisztítása és rendbentartása a
közalkalmazott kötelessége. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási
idő letelte előtt megszűnik, a munkaruha értékének arányos részét meg
kell téríteni. A juttatási időbe nem lehet beszámítani a munkavégzésnek
egy hónapot meghaladó szünetelését. A munkaruha beszerzése a közalkalmazott feladata. A számla szerinti összeg kerül kifizetésre, amely nem
lehet magasabb a mellékletben meghatározott összegnél.
Kártérítési felelősség
A munkavállaló közvetlen kártérítésre kötelezése
Mt. 173. § (2) bek. és Kjt. 82.§-hoz:
A közalkalmazott közvetlen kártérítésre kötelezhető, amennyiben az
okozott kár értéke a 20.000 Ft-ot nem haladja meg. A kártérítési összeg
kifizetésére 6 havi részletfizetési kedvezmény állapítható meg.

Munkahelyre bevitt dolgok bejelentése
Mt. 176.§ (2) bekezdéshez:
A munkába járáshoz és a munkavégzéshez nem szükséges dolgok
munkahelyre történő bevitelét a munkáltató engedélyezi.
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IV.
Záró rendelkezések
A kollektív szerződés kihirdetése az iskolában való kifüggesztéssel történik.
A kifüggesztés helye .......................................... .
A kollektív szerződést a munkáltató nevében az iskola igazgatója, a két
szakszervezet nevében azok titkárai írják alá.
Budapest, 1993. .................................

....................................
munkáltató

....................................
PSz Titkára
....................................
PDSz Titkára
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3. Szakközép- és szakmunkásképző iskola
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

mely létrejött a ........................................................................
....................................................................................................
Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában /címe: ................
.....................................................................................................
1993. ......................hó .......napján.

A kollektív szerződést kötő felek:
egyrészről az iskola igazgatója mint munkáltató;
másrészről az iskolában működő — az Mt. 33.§-ának (........) (........)
bekez dése
alapján
—
szerz ő déskötésre
jogosult
.......................................... szakszervezet(ek)

I. Rész
Bevezető rendelkezések
1. A kollektív szerződés hatálya
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a/ Személyi hatály
Mt. 36.§ (4) bekezdéshez:
A Kollektív Szerződés hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, függetlenül attól, hogy
kinevezésük határozott vagy határozatlan időre, teljes- vagy részmunkaidőre szól. A Kollektív Szerződést alkalmazni kell az intézmény vezetőjére, valamint azon közalkalmazottakra is, akik nem tagjai a Kollektív
Szerződést kötő szakszervezet(ek)-nek.
A Ptk. hatálya alá tartozó megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra csak a Kollektív Szerződés ilyen irányú, kifejezett rendelkezése
esetén lehet alkalmazni a Kollektív Szerződés előírásait.
b/ Időbeli hatály
Mt. 38.§ (1) bekezdéshez:
A Kollektív Szerződés a kihirdetést követő naptól lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
2. A jognyilatkozatok írásbelisége
Mt. 6.§ (1) bek., Kjt. 21.§ (1) és (3) bekezdéshez:
A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot írásba kell foglalni; ebbe a körbe tartozik a változó munkahelyre való
alkalmazás is.

Iskolavezetés 1993. november

Belső szabályzatok

II. Rész
Munkaügyi kapcsolatok
1. A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye
Mt. 25.§ (2) bekezdéshez, 22/1987.(XI.21.) MM rend. mellékletének a
138/1992.(X.8.) Korm. rend. 19.§ a/ pontjával módosított II/6. pontjához:
A szakszervezet a tantárgyfelosztást megelőzően közli a munkáltatóval
a taglétszámot, és egyezteti a havi munkaidő-kedvezmény mértékét,
továbbá azt, hogy a kötelező óraszám arányos csökkentését ki, illetve
kik (és milyen arányban) veszik igénybe. (A kötelező óraszám csökkentése esetén a tisztségviselő rendszeres túlmunkát nem végezhet.)
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott tisztségviselők a munkaidő-kedvezmény igénybevételét legalább 1 héttel előbb kötelesek közölni a munkáltatóval.
2. Információ, tájékoztatás
Mt. 21.§, 24.§, 30.§ b/ pontjához:
Az együttműködési, tájékoztatási, információátadási kötelezettség körében a munkáltató lehető teszi, hogy a szakszervezet képviselője a havi
feladatterv, munkaprogram összeállításánál az intézmény vezetőségi
értekezletén részt vegyen.
A munkáltató biztosítja, hogy a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységére a tanári szobát vagy előzetes egyeztetés után más helyiséget
tanítási időn kívül térítésmentesen használjon.
A szakszervezet nem köteles megtéríteni a telefon-telefax, sokszorosító
használati díját.
A felek megállapodnak abban, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást
a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben.

III. Rész
A közalkalmazotti jogviszony
Próbaidő
Mt. 81.§ (2) bekezdéséhez:
A kisegítő munkakörökben a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
1. Mentesítés a munkavégzés alól lemondás esetén
Kjt. 28.§ (2) bekezdéshez:
Lemondás esetén a közalkalmazott legfeljebb a lemondási idő felére
mentesíthető a munkavégzés alól. Nyugdíjazás címén történő lemondás
esetén a közalkalmazottat — kérelmére — a teljes lemondási időtartamára mentesíteni lehet a munkavégzés alól.
2. Munkavégzés alóli mentesítés felmentés esetén
Kjt. 33.§ (1)-(2) bekezdéshez:
Amennyiben a felmentésre öregségi nyugdíjjogosultság megszerzése címén kerül sor, és a közalkalmazott legalább 15 éve a munkáltatónál áll
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alkalmazásban, a kötelező mentesítési idő 2 hónappal meghosszabbodik.
Munkavégzés
1. Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedő munkateljesítmény meghatározásának irányadó szempontjai
Kjt. 39.§ (2), 63.§ (5), 65.§ (3) bekezdéshez és 77.§-ához:
• legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszony az intézményben
• magas színvonalú felkészültség, kimagasló szakmai munka
• innovatív képesség, nagyfokú pedagógiai önállóság
• példás munkafegyelem
• bemutató órák vállalása
• tanulók, szülők, nevelőtestület körében nagy tiszteletnek örvend
2. Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló további jogviszony
létesítésekor
Kjt. 41.§ (2) bekezdéshez:
A pedagógus saját tanítványának díjazásért nem adhat különórákat az
általa oktatott tantárgyakból.
3. Munkakörbe nem tartozó, illetőleg más munkahelyen történő
munkavégzés időtartama
Mt. 105.§ (1) és (4) bekezdéshez:
a/ A pedagógus más oktatási intézményhez is kirendelhető, ha a munkáltató nem tudja biztosítani a kötelező óraszámát, és részmunkaidős foglalkoztatásban nem állapodtak meg.
b/ A szakoktatók, valamint a tanszerviz szakmunkásaival közalkalmazotti jogviszony változó munkahelyre szól. Ezt a kinevezésben is
rögzíteni kell.
c/ A munkakörbe nem tartozó, valamint más munkahelyen történő
munkavégzés időtartama legfeljebb 1 tanév (szorgalmi idő).
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4. Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem iskolai rendszerű képzés esetén
Mt. 115.§ (5) bekezdéshez:
A pedagógus és az oktató-nevelő munkát segítő munkakörben alkalmazottakat közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére szervezett
tanfolyamon való részvétel esetén — legfeljebb 6 hónapos időtartamra
— heti 4 óra munkaidő-kedvezmény illeti meg. Pedagógusnál ez két
kötelező órát jelent. A résztvevőket távollétük időtartamára alapilletményük illeti meg.
A munkaidő és pihenőidő
Kjt. 55.§-ához és a Vhr. 7.§ (7) bek. a-b/ pontjához:
1. a/ A pedagógusok munkakörbe tartozó feladatai különösen:
•
•
•
•

a tanítási órákra való felkészülés
a tanulók munkájának értékelése
tanulmányi versenyekre való felkészítés
iskolai és iskolán kívüli kulturális- és sportprogramok szervezése
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szülői értekezletek, fogadóórák tartása
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, konferenciákon
bemutató foglalkozások szervezése, lebonyolítása
családlátogatás
tanulók felügyelete óraközi szünetekben
tanulmányi kirándulások megszervezése
nyári táborok előkészítése
iskolai ünnepségeken való részvétel
tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt munkavégzés
• kötelező, munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatok
• szertárrendezés, szakleltárok rendbentartása

•
•
•
•
•
•
•
•
•

b/ Kötelező óraszámba beszámítható feladatok
• szakkörök, diáksportkörök, énekkar vezetése
• tömegsportórák
• differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás)
• tanulók felügyelete (étkeztetés, reggeli, délutáni ügyelet)
• tanulószobai nevelőmunka
• tagozatvezetői, munkaközösség-vezetői feladatok
• gyermekek utaztatásával kapcsolatos felügyeleti idő
2. Pedagógusok évi szabadságidejéből történő igénybevétel
Kjt. 57.§ (3) bekezdéshez és Vhr. 10.§ (2) bekezdéshez:
A pedagógust évi szabadsága idejéből — legfeljebb tizenöt munkanapra
a következő esetekben kell igénybe venni:
• továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés
• az intézmény működési körébe tartozó nevelés-oktatás
• ha a szabadság kiadására részben vagy egészben a szorgalmi
időben kerül sor
3. Készenléti jellegű munkakörökben a napi munkaidő mértéke
Mt. 117.§ (2) bek. b/ pontjához:
Készenléti jellegű munkakörben a napi munkaidő mértéke a következő:
portás, éjjeliőr
12 óra
gépkocsivezető
10 óra
4. Munkaidőkeret a napi 8 órától eltérő munkaidő-beosztás esetén
Mt. 118.§ (2) bekezdéshez:
A 3. pontban említett nem pedagógus munkakörök kivételével az egyéb
nem pedagógus munkakörökben, továbbá a könyvtáros munkakörben
a heti munkaidőkeret 40 óra.
5. A munkarend meghatározása
Mt. 119.§-hoz:
a/ A heti 40 órás munkaidőkeretben, nem pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak munkaidő-beosztása:
hétfőtől-csütörtökig
8.00-16.30
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pénteken
8.00 - 14.00
A takarítók osztott munkaidőben
dolgoznak.
délelőtt
6.00 - 10.00
délután
16.00 - 20.00
b/ Többműszakos munkaidő-beosztású munkakörök:
fűtő
portás
6. Munkaközi szünet
Mt. 122.§ (1)-(2) bekezdéshez:
A munkáltató valamennyi munkakörben a munkaközi szünetet a munkaidőn belül biztosítja. Mértéke napi 20 perc. Nem jár munkaközi szünet
az osztott munkaidőben foglalkoztatottaknak.
7. Pihenőidő mértékének szabályozása
Mt. 123.§ (1)-(2) bekezdéshez:
A gépjárművezető részére napi munkájának befejezése és a másnapi
munkakezdés között legalább 10 óra pihenőidő jár.
8. Munkavégzés elrendelése rendkívüli munkaidőben
Mt. 126.§ (3) bekezdéshez:
A pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzést és a
készenléti szolgálatot írásban kell elrendelni.
9. Elrendelhető túlmunka
Mt. 129.§ (1) bekezdéshez:
Valamennyi munkakörben az elrendelhető túlmunka felső határa naptári évenként 200 óra.
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10. Készenlét, ügyelet
Mt. 128.§-ához, Kjt. 59.§ (2) bekezdés b/ pontjához, Vhr. 16.§ (6)
bekezdéshez:
Készenlétnek minősül:
a tanulmányi kiránduláson a 22 órától 6 óráig
teljesített felügyelet időtartama
Ügyeletnek minősül:
az iskolai rendezvényeken eltöltött idő tartama, amennyiben
az nem munkaköri feladat
A közalkalmazottak előmeneteli rendszere, a munka díjazása
1. A várakozási idő csökkentése
Kjt. 65.§ (5) bekezdéshez:
A Vhr. 14.§-ában meghatározott — kitüntetés vagy díj adományozásán
túl — a várakozási időt egy évvel csökkenteni kell a Kjt. 39.§-ának (3)-(4)
bekezdésében meghatározott cím adományozása esetén.
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2. Illetménykiegészítés
Kjt. 67.§ (2)-(3) bekezdéshez:
Illetménykiegészítésre a tanműhely, illetve a tanszerviz termelési tervének túlteljesítése esetén az eredmény 30 %-a fordítható. Ennek elosztása
a naptári év lezárását követően történik.
Ugyancsak illetménykiegészítésre fordítható az oktatási helyiségek és
eszközök bérbeadásából származó, ténylegesen kimutatható eredmény
20 %-a; ennek elosztása naptári negyedévenként történik.
Mindkét esetben csak az eredmény elérésében közvetlenül közreműködő
dolgozók részesíthetők illetménykiegészítésben. Annak személyenkénti
mértékét a munkáltató állapítja meg.
3. A 13. havi illetmény kifizetése
Kjt. 68.§ (3) bekezdéshez:
A 13. havi illetményt a tárgyév december hó 31. napjáig kell kifizetni.
4. Gépjárművezetési pótlékra jogosító munkakörök
Kjt. 73.§ (2) bekezdéshez:
Gépjárművezetési pótlékra jogosult az anyagbeszerző.
5. Idegennyelvtudási pótlékra jogosító idegen nyelvek és munkakörök
Kjt. 74.§ (2) bekezdéshez:
A nemzetközi kapcsolatokat intéző közalkalmazott az (angol) nyelv használatáért idegennyelvtudási pótlékra jogosult. Idegennyelvtudási pótlékre jogosult továbbá az a pedagógus is, aki az általa oktatott tantárgyat
idegen nyelven tanítja. Az idegen nyelvet oktató tanárnak azonban nem
jár idegennyelvtudási pótlék.
6. A pedagógusok részére kötelezően járó pótlékok mértéke
Kjt. 75.§-hoz és a Vhr. 15.§ (6) bekezdéshez:
A Vhr. 19.§-ának (2) bekezdésében meghatározott kötelező pótlékok
mértéke a közalkalmazotti fizetés A.1. fokozatának %-ában a következő:
a/ osztályfőnöki pótlék
20 %
b/ diákönkormányzatot segítő pedagógus pótlék
15 %
c/ munkaközösség-vezetői pótlék
25 %
7. Helyettesítés díjazása nem pedagógus munkakörben
Mt. 105.§ (3) bekezdéshez:
Amennyiben a nem pedagógus közalkalmazott munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni, és emellett eredeti munkakörét is ellátja,
illetményén felül helyettesítési díj illeti meg. A helyettesítési díj mértéke
az ellátandó munkakörre megállapított illetmény legalább 50 %-a. A
helyettesített közalkalmazott teljes illetménye szétosztható akkor, ha a
helyettesítést többen látják el, és az teljes körű. A díj a helyettesítés első
napjától jár.
8. A túlmunka ellenértékeként díjazás helyett szabadidőre jogosító
nem pedagógus munkakörök
Mt. 147.§ (2) bekezdéshez:
Az iskolatitkári munkakörben alkalmazottat — kérésére — a túlmunka
ellenértékeként — az 50 %-os bérpótlék helyett — a túlmunkának
megfelelő mértékű szabadidő illeti meg.
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9. Díjazás a munkáltató által meghatározott helyen eltöltött készenlét esetén
Mt. 149.§ (1) bekezdéshez:
Ha a közalkalmazott teljes munkaidejét meghaladóan a munkáltató által
meghatározott helyen a munkáltató rendelkezésére áll (készenlét), részére az illetménye 30 %-ának megfelelő díjazás jár.
Szociális juttatások
Mt. 165.§-hoz és a Kjt. 16.§ (1) bekezdéshez:
1. Munkáltatói segély
A munkáltató az e címen képzett alapból évente legfeljebb egy alkalommal munkáltatói segélyben részesíti — a közalkalmazotti tanáccsal
(képviselővel) egyetértésben — az arra rászoruló közalkalmazottakat. A
segély összegének minimális mértéke 2.000,— Ft.
2. Illeményelőleg
A közalkalmazottnak kérésére évente egy alkalommal illetményelőleg
adható, melynek összege nem haladhatja meg havi illetményét. Az összeg
visszafizetése legfeljebb 6 havi részletre engedélyezhető.
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Az iskola tanműhelye, tanszervize szolgáltatásainak, intézményi
tulajdonban álló eszközöknek, berendezéseknek igénybevétele
1. Az iskola dolgozói önköltség térítése mellett igénybe vehetik az iskola
tanműhelyének és tanszervizének termelő tevékenysége keretében
végezhető szolgáltatásokat. Ehhez az igazgató előzetes írásos engedélye szükséges.
2. A dolgozók, amennyiben az iskolai munka zavartalansága biztosítható, alkalmanként egyéni használatra lakóhelyükön is igénybe vehetnek iskolai tulajdonú eszközt vagy berendezési tárgyat.
Az igénybevétel feltétele az igazgató előzetes írásos engedélye. (Az engedélynek az igénybevétel teljes időtartamát és az állagmegóvásra, illetve
a teljes anyagi felelősségre vonatkozó dolgozói nyilatkozatot is tartalmaznia kell.)
Költségek megtérítése
Mt. 153.§ (2) bekezdéshez:
1. Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés
az 1/1991. (I.31.) PM rendelettel módosított 8/1990. (VI.21.) PM rendelet
3.§ (2) és 5.§ (1) bekezdéshez:
A munkáltató a napi munkába járás és a hétvégi hazautazás esetén a
II. osztályú menetjegy teljes költségét megtéríti a közigazgatási határon
kívülről történő munkába járás esetén.
A munkáltató saját gépkocsi használata után egyedi elbírálás alapjána közalkalmazotti tanáccsal (képviselővel) egyetértésben — térítést adhat.
Az anyagbeszerző az utazási bérlet 100 %-os megtérítésére jogosult,
mivel munkaköréhez a városban való utazás hozzátartozik.
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2. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítők élelmezési költségtérítése
A 71/1991.(VI.6.) Korm. rendelettel módosított 23/1989.(III.12.)Mt. rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez:
A napidíj mértéke számla bemutatása nélkül a jogszabályban meghatározott összeg. Amennyiben a kiküldetésben résztvevők másodosztályú
számlával igazolják az étkezést, a számla értéke, de legfeljebb ............Ft,
kettő vagy több napos kiküldetés esetén legfeljebb napi ............Ft
számolható el.
Nem számolható el napidíj azoknál a kiküldetéseknél — tanfolyam,
továbbképzés, tapasztalatcsere —, amelyek esetében az intézmény által
fedezett részvételi díj az étkezési költségeket is tartalmazza.
A kiküldetési költségeket a kiküldetést követő három napon belül kell
elszámolni.
3. A munkahelyi étkeztetés
A többször módosított 4/1985.(I.19.) PM rendelet 5.§ (5) bekezdéséhez
és a 4.§ (5) bekezdéséhez:
A munkáltatói hozzájárulás mértéke a térítési díj feletti rezsiköltség.
A közalkalmazottak által fizetendő térítési díj a mindenkori pénzmaradvány függvényében — a közalkalmazotti tanács (képviselő) egyetértésével
— csökkenthető. A csökkentés mértékét évente felül kell vizsgálni. A
csökkentés mértéke 1993. évben .......Ft/adag. A térítési díj csökkentése
az étkezésre kötelezetteket is megilleti.
Azok számára, akik az intézménynél biztosított étkezést nem veszik
igénybe, a munkáltató ...............Ft étkezési hozzájárulást biztosít.
A kötelező étkezés igénybevétele alól — kérelemre — orvosi igazolás
alapján a munkáltató felmentést ad.
Az étkezésre nem kötelezettek részére, amennyiben az intézményben
biztosított étkezést nem veszik igénybe, a munkáltató ................Ft
étkezési hozzájárulást biztosít.
Munkaruha (formaruha) juttatása
Kjt. 79.§ (2)-(3) bekezdéséhez:
A munkaruha (formaruha) juttatására jogosító munkaköröket, ruhafajtákat, juttatási időket és az egyes ruhafajták átlagárait a melléklet
tartalmazza. A munkaruha tisztítása és rendbentartása a közalkalmazott kötelessége. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte
előtt megszűnik, a munkaruha értékének arányos részét meg kell téríteni. A juttatási időbe nem lehet beszámítani a munkavégzésnek egy
hónapot meghaladó szünetelését.
A munkaruha beszerzése a közalkalmazott feladata. A számla szerinti
összeg kerül kifizetésre, de az nem lehet magasabb a mellékletben
meghatározott összegnél.
Kártérítési felelősség
1. Leltárhiányért való felelősség
Mt. 170.§-ához:
A leltárhiányért a raktáros teljes felelősséggel tartozik. A kártérítés
kiszabására az Mt. és az Kjt. általános szabályai vonatkoznak.
2. Munkavállaló közvetlen kártérítésre kötelezése
Mt. 173.§ (2) bek. és a Kjt. 82.§-ához:
A közalkalmazott közvetlen kártérítésre kötelezhető, amennyiben az
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okozott kár értéke nem haladja meg a 15.000 Ft-ot.
Munkahelyre bevitt dolgok elhelyezése, bejelentése
Mt. 176.§ (2) bekezdéséhez:
A munkavállalók az iskolába csak a munkába járáshoz és a munkavégzéshez szükséges ruházatot és személyi felszerelést vihetik be.
Az átlagosnál nagyobb értékű személyes vagyontárgyak csak az igazgató
vagy helyettesei előzetes engedélyével vihetők az intézmény területére. E
vagyontárgyak megőrzéséről a munkavállalónak magának kell gondoskodnia.

IV. Rész
Záró rendelkezések
Mt. 39.§ (1) és (5) bek. és a Kjt. 12.§ (4) bekezdéshez:
A kollektív szerződés kihirdetése az iskolában való kifüggesztéssel történik.
A kifüggesztés helye.....................................................
A pénzügyi kihatással is járó rendelkezéseket a szerződő felek évente
felülvizsgálják, és a költségvetésüktől függően szükség szerint módosítják. A kollektív szerződés módosításánál a megkötésére vonatkozó szabályok irányadóak.
A tanév zavartalan biztosítása érdekében a kollektív szerződést felmondani — csak a hatályba lépését követő hatodik hónapot meghaladóan —
legalább 2 hónapos felmondási idővel, és csak a tanév első vagy második
félévének végére lehet.
Dátum

G
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....................................
munkáltató részéről

....................................
....................................
szakszervezet(ek) részéről
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Melléklet: Munkaruha-juttatási jegyzék
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Melléklet

MUNKARUHA-JUTTATÁSI JEGYZÉK

A munkakör megnevezése
igazgató
igazgatóhelyettes
gyak.okt.vez. és h.
műszaki vezető
szervizvezető és h.
tanár
testnevelő tanár
szakoktató
ügyintéző, ügyviteli dolgozó
gondnok
szerviz szakmunkás
raktáros
portás
takarító
karbantartó szakmunkás
villanyszerelő
gépkocsivezető

kézbesítő

kertész, udvaros

A munkaruha fajtája

Juttatási idő

munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
tréning ruha
edzőcipő
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
munkaköpeny
magas szárú cipő
kétrészes munkaruha
kétrészes munkaruha
gumitalpú cipő
kétrészes munkaruha
bőrkabát
sapka
kesztyű
cipő
meleg kabát
esőköpeny
munkaköpeny
cipő
meleg munkakabát
kétrészes munkaruha
sapka
cipő
kesztyű

2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
1 év
1,5 év
1,5 év
2 év
2 év
5 év
3 év
2 év
1 év
4 év
4 év
2 év
1 év
4 év
1,5 év
3 év
2 év
2 év
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4. Kollégium, diákotthon
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

mely létrejött ................................................................... Kollégiumban /címe:...................................... 1993. ...............hó
.......... napján.
A kollektív szerződést kötő felek:
egyrészről a kollégium igazgatója mint munkáltató;
másrészről a ..............................................................................
.....................................................................................................
szakszervezet(ek)

I. Rész
Bevezető rendelkezések:
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1. A kollektív szerződés hatálya
a/ Személyi hatály
Mt. 36.§ (4) bekezdéshez:
A Kollektív Szerződés hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, függetlenül attól, hogy
kinevezésük határozott vagy határozatlan időre, teljes- vagy részmunkaidőre szól. A Kollektív Szerződést alkalmazni kell az intézmény vezetőjére, valamint azon közalkalmazottakra is, akik nem tagjai a Kollektív
Szerződést kötő szakszervezet(ek)-nek.
A Ptk. hatálya alá tartozó megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra csak a Kollektív Szerződés ilyen hatályú, kifejezett rendelkezése
esetén lehet alkalmazni a Kollektív Szerződés előírásait.
b/ Időbeli hatály
Mt. 38.§ (1) bekezdéshez:
A Kollektív Szerződés a kihirdetést követő naptól lép hatályba és határozatlan időre szól, azt bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel
mondhatja föl.
2. A jognyilatkozatok írásbelisége
Mt. 6.§ (1) bek., Kjt. 21.§ (1) és (3) bekezdéshez:
A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot írásba kell foglalni; ebbe a körbe tartozik a változó munkahelyre való
alkalmazás is.
A taglétszám alapján számított munkaidőkeretet havonta kell a munkáltatóval közösen megállapítani, és azt írásba kell foglalni. A keret a
következő hónapra átvihető.
Minden mértékű munkaidő-kedvezmény igénybevételét a munkáltatóval
legalább 5 nappal előbb írásban közölni kell.
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A rendkívüli fizetett szabadság igénybevételét 5 nappal előbb a munkáltatónak be kell jelenteni. A szakszervezeti képzés, oktatás idejét igazolni
kell.
3. Információ, tájékoztatás, működési feltételek biztosítása
Mt. 21.§ és 24.§, 30.§ b/ pontjához:
A felek megállapodnak abban, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást
az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben, egyetértésre törekszenek különösen a bérfejlesztés alapelvei, a munkafeltételek javítása,
a szociális juttatások tekintetében.
Az intézet a helyi szakszervezeti szerv működéséhez térítésmentesen
biztosítja:
• az iroda használatát
• a telefon, telefax használatát
• az irodaszereket

III. Rész
A közalkalmazotti jogviszony
Próbaidő
Mt. 81.§-ához:
A próbaidő mértéke kisegítő munkakörökben 3 hónap.
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
1. Mentesítés a munkavégzés alól lemondás esetén
Kjt. 28.§ (2) bekezdéshez:
Lemondás esetén valamennyi közalkalmazott a lemondási idő felére
mentesítendő a munkavégzés alól.
2. Munkavégzés alóli mentesítés felmentés esetén
Kjt. 33.§ (1)-(2) bekezdéshez:
Felmentés esetén a mentesítési idő a felmentés teljes időtartama valamennyi munkakörben.
Munkavégzés
Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló további jogviszony
létesítésekor
Kjt. 41.§ (2) bekezdéséhez:
• A rokoni kapcsolat fokára való tekintet nélkül tilos olyan munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése, melynek során a
rokoni kapcsolatban lévők között pénzügyi elszámolási kötelezettség alakulna ki.
• Az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban állók az intézmény
tanulóit az intézmény tevékenységi körén kívül még térítés ellenében sem foglalkoztathatják.
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A munkaidő és a pihenőidő:
Kjt. 55.§-ához és a Vhr. 7.§. (7) bek. a-b/ pontjához:
1. A pedagógusok munkakörbe tartozó feladatai:
a szolgálati beosztás teljes időtartama
hétvégi ügyeleti szolgálat
szakkörök, érdeklődési körök vezetése
munkaértekezleteken való részvétel
kollégiumi rendezvényeken való részvétel
a tanulók szünidei eltávozásának napja (szolgálati beosztástól
függetlenül)
• a tanulók szünidőről történő beérkezésének napja (szolgálati beosztástól függetlenül)
•
•
•
•
•
•

A fenti feladatokból a kötelező óraszámba beszámítandó a mindenkori
szolgálati munkabeosztás időtartama.
Az előzőekben felsoroltakból csak az az időtartam számítható be a
kötelező óraszámba, amely egyébként is a szolgálati időre esne. A
pedagógus munkaköréhez kapcsolódó további feladatok, melyek a kötelező óraszámon felül végzendők, de jellegüknél fogva az intézményben
történő jelenlétet csak részben indokolják:
• kapcsolattartás az iskolával, munkahellyel
• a tanulócsoport működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs tevékenység
• kapcsolattartás a szülői házzal
2. Pedagógusok igénybevétele az évi szabadság idejéből
Kjt. 57.§ (3) bek.-hez és Vhr. 10.§ (2) bek.-hez:
A pedagógusokat — legfeljebb 15 munkanapra — a következő esetekben
kell évi szabadságuk idejéből igénybe venni:
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• továbbképzés
• az intézmény működési körébe tartozó pedagógiai tevékenység
• ha a szabadságot részben vagy egészben a szorgalmi időben kell
kiadni
3. Munkarend meghatározása a nem pedagógus munkakörökben
Mt. 119.§-ához:
A heti munkaidő 40 óra, a napi munkaidő 8 óra.
Ügyviteli,ügyintéző és karbantartó munkakörben alkalmazottak munkaidő-beosztása:
hétfő, kedd, szerda
7.30-16.00
csütörtök
7.30-15.30
péntek
7.30-14.00
Takarítók:
hétfő, kedd, szerda
7.00-15.30
csütörtök
7.00-14.30
péntek
7.00-14.00
A gondnokok az ágyneműcsere napján annak teljes lebonyolításáig
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kötelesek a munkahelyen tartózkodni. Az esetleges többlet-munkaidőt
a hét másik munkanapján kapják meg.
Többműszakos munkaidő-beosztással járó munkakörök:
• fűtő
• portás
• ápolónő
4. Munkaközi szünet
Mt. 122.§ (1)-(2) bekezdéshez:
A 20 perces munkaközi szünet az intézmény valamennyi munkavállalóját a napi munkaidőn belül illeti meg.
5. Pihenőidő kiadása
Mt. 124.§-ához:
A többműszakos munkaidő-beosztásban dolgozók kivételével a heti két
pihenőnap egyikét vasárnap kell kiadni.
6. Túlmunka
Mt. 129.§ (1) bekezdéshez:
Az elrendelhető túlmunka felső határa éves szinten 200 óra.
7. Készenlét, ügyelet
Mt. 128.§-ához, Kjt. 59.§ (2) bek. b/ pontjához, Vhr. 16.§ (6) bekezdéshez:
Tanulmányi kirándulás esetén munkanapokon a teljes munkaidőn felüli
rész ügyeletnek minősül.
Előmeneteli rendszer, a munka díjazása
1. A várakozási idő csökkentése
Kjt. 65.§ (5) bekezdéshez:
A várakozási időt egy évvel csökkenteni kell, ha a közalkalmazott az
intézménynél folyamatos 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és munkája ellen kifogás nem merült fel.
2. Illetménykiegészítés
Kjt. 67.§ (2)-(3) bekezdéshez:
Az intézmény gazdálkodási bevételeinek illetménykiegészítésre fordítható hányadát és feltételeit a kollektív szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza.
3. A 13. havi illetmény kifizetése
Kjt. 68.§ (3) bekezdéshez:
A 13. havi illetmény december hónapban esedékes, amennyiben a
fenntartó pénzügyi fedezetet biztosít. Ennek hiányában a következő év
január hó 15. napja.
4. A pedagógusoknak kötelezően járó pótlékok mértéke
Kjt. 75.§-ához és Vhr. 15.§ (6) bekezdéshez:
tanulócsoport-vezetői pótlék
10 %
diákönkormányzatot segítő pedagógus pótléka
10 %
vezetői pótlék
100 %
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5. A túlmunka ellenértékeként díjazás helyett szabadidőre jogosító
nem pedagógus munkakörök
Mt. 147.§ (2) bekezdéshez:
Az intézménynél ügyviteli, ügyintézői munkakörben foglalkoztatottakat
a túlmunka ellenértékeként — az 50 %-os bérpótlék helyett — a túlmunkának megfelelő mértékű szabadidő illeti meg.
Szociális juttatások
Mt. 165.§-hoz és Kjt. 16.§ (1) bekezdéshez:
1. Munkáltatói segély
A munkáltató az e célra képzett alapból legfeljebb évi egy alkalommal
indokolt esetben munkáltatói segélyt biztosít a közalkalmazottnak,
melynek összege legfeljebb 5.000,— Ft.
2. Illetményelőleg
A munkavállalók részére évente egy (rendkívüli esetben kettő) alkalommal legfeljebb 5 havi — tárgyévi visszafizetésre —, legfeljebb 5.000,— Ft
adható illetményelőlegként, ez azonban nem haladhatja meg a besorolás
szerinti illetményt.
Költségek megtérítése
Kjt. 153.§ (2) bekezdéshez:
1. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés
8/1990.(VI.21.)PM rendelet 3.§ (2) és 5.§ (1) bekezdéshez:
Az intézmény a munkába járáshoz a helyközi költségtérítésre előírt
munkavállalói arányt biztosítja.
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2. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítők élelmezési költségtérítése
23/1989.(III.12.)Mt. rendelet 2.§ (2) bekezdéshez:
Az intézmény élelmezési költségtérítés címén a jogszabályban előírt
napidíjat biztosítja.
3. A munkahelyi étkeztetés
4/1985.(I.19.) PM rendelet 5.§ (5) és 4.§ (5) bekezdéséhez:
A munkáltató a szorgalmi időben kedvezményes térítés ellenében biztosít
étkeztetést minden alkalmazottjának, nyugdíjasnak és közvetlen hozzátartozójának.
Az étkezésre nem kötelezettek az étkezést a nyersanyagnorma térítése
ellenében vehetik igénybe.
A kötelező étkezés igénybevétele alól kérelemre — orvosi igazolás alapján
— a munkáltató felmentés ad.
Az étkezés térítési díját havonta, illetményfizetéskor kell a pénztárba
befizetni.
Munkaruha-juttatás
Kjt. 79.§ (2)-(3) bekezdéshez:
Munkaruha-juttatásra az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban
állók a 2. sz. melléklet szerint jogosultak.
A munkaruhát természetben kell biztosítani a munkába lépést követő
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30. nap után. Tisztítása, karbantartása a munkavállaló kötelessége.
Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő lejárta előtt megszűnik,
a munkaruha arányos árát meg kell téríteni.
Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló közvetlen kártérítésre kötelezése
Mt. 173.§ (2) bekezdéshez:
Az intézmény valamennyi alkalmazottja közvetlen kártérítésre kötelezhető, amennyiben az okozott kár értéke nem haladja meg az egyhavi
illetményének 75 %-át.
Munkahelyre bevitt dolgok elhelyezése
Mt. 176.§ (2) bekezdéshez:
A munkába járáshoz és a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak
az igazgató vagy helyettese engedélyével lehet a munkahelyre bevinni.

IV. Rész
Záró rendelkezések
Mt. 39.§ (1) és (5) bek.-hez, Kjt. 12.§ (4) bekezdéshez:
A kihirdetésről a munkáltató köteles gondoskodni az aláírásokat követő
15 napon belül.
A kollektív szerződés egy példányát az intézet irodájában kell elhelyezni,
oly módon, hogy azt bármelyik munkavállaló megtekinthesse.
Dátum
....................................
munkáltató részéről

....................................
szakszervezet részéről

Melléklet:
1/ Bevételekről és felhasználásukról
2/ Munkaruhára jogosító munkakörök és a munkaruhafélék jegyzéke

Iskolavezetés 1993. november

G
2.2
35

Belső szabályzatok

1. sz. melléklet

Bevételekről és felhasználásukról
Az intézet gazdasági feladatainak megnyugtató szintentartása érdekében fontos feladatként kell számontartani, hogy bevételeinket a lehetőségek felhasználásával növeljük. A bevételek két nagy csoportja a következő:
1. a működéssel összefüggő bevételek
2. az intézmény tevékenységével szorosan össze nem függő feladatok
vállalásából származó bevétel
A működéssel összefüggő bevételekhez tartoznak:
•
•
•
•

a tanulók által fizetett kollégiumi díjak (étkezéstérítés)
a felnőtt dolgozók étkezéstérítései
a konyhát üzemeltető vállalkozás szerződés szerinti térítése
az épületben helyet foglaló Rendelőintézet szerződés szerinti térítése
• a víz-csatorna-energia hálózatra rácsatlakozó társintézmények fogyasztás szerinti térítései
• a kártérítésből és selejtezésből származó bevételek
A felsoroltakból befolyó összegeket megbontás nélkül vissza kell forgatni
az intézeti költségvetésbe.
Az intézmény tevékenységével szorosan össze nem függő feladatok
vállalásából származó bevételek a következők:
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a/ A tulajdonunkban lévő 2 db autóbusz más intézményeknek történő
átadásából származó bevételek. Az ebből a tevékenységből befolyó
összegből minden, a gépjárművek működtetésével összefüggő költséget le kell vonni (üzemanyagköltség, javítási-karbantartási költségek, vizsgadíjak, biztosítási díjak, a gépkocsivezetők díjazása, esetleges fejlesztések, például tahográfóra beszerelése). Az ezek után
fennmaradó összeget felhalmozásra kell fordítani.
b/ A kollégium az üres férőhelyeit (elsősorban hétvégeken, illetve szüneti időszakban) szervezett és csoportos turistaforgalom fogadására
használja föl. Ugyancsak rendelkezésre tudjuk bocsátani — előzetes
egyeztetés és szerződés alapján — az éttermet, a színháztermet, az
olvasótermet. A felsoroltak igénybevétele tekintetében abszolút elsőbbséget élvez a diákturizmus.
A termek óránként fix díjtételért bocsáthatók az igénybevevők rendelkezésére. A szállásdíjaknál az alapdíjhoz energia térítési díj és mosatási díj
járul. E két utolsó díjtétel a tényleges költségek felszámítását jelentik,
és ezeket vissza kell forgatni a költségvetésbe. A terembérleti díjak,
valamint a szállásdíjak felhasználását a következőképpen kell bonyolítani:
• a befolyt összeg 20 %-a diákjóléti alapra fordítandó
• a befolyt összeg 20 %-a felhalmozásra kerül
• a befolyt összeg 41,66 %-a a programok lebonyolításában résztvevők munkadíjaként kerül elkülönítésre
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• a befolyt összeg 18,34 %-a a kifizetésre kerülő munkadíjak TB
járulékaként kezelendő
Az intézmény tevékenységével szorosan össze nem függő feladatok vállalásával kapcsolatos díjtételek — figyelembe véve a hazánkban lejátszódó inflációs folyamatot — nem állandóak.
Az autóbuszokra vonatkozóakat az üzemanyagárak változásától függően, az egyéb díjakat legalább évente egyszer (januárban) felül kell
vizsgálni, és az inflációs rátához, valamint a forgalomhoz kell igazítani.
E felülvizsgálatot a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal
együtt, véleményük meghallgatása mellett kell megejteni. A már megkötött megállapodást az időközben eldöntött árváltozás nem befolyásolhatja.

2. sz. melléklet
A munkaruhára jogosító munkakörök és munkaruhafélék jegyzéke
munkakör
pedagógus
gazdasági osztály
portások
karbantartók

fűtők
takarítók
rendész
hivatalsegéd
ápolónők

munkaruha megnevezése

juttatási idő/hó

köpeny
köpeny
köpeny
kétrészes munkaruha,
bakancs, védőkesztyű,
pufajka
kétrészes munkaruha,
bakancs, pufajka
köpeny, gumicsizma
kétrészes egyenruha,
cipő, esőköpeny, táska
papucs

18 hónap
18 hónap
12 hónap

12 hónap
18
12
24
18
12

hónap
hónap
hónap
hónap
hónap

A munkaruha használatának elmulasztásából eredő károkért az intézmény felelősséget nem vállal.
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5. Nevelőotthon
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS
A jelen kollektív szerződés létrejött egyrészről a ..................
.....................................................................................................
Nevelőotthon (.................................................. cím) igazgatója
mint munkáltató, másrészről .............................................. szakszervezet(ek) mint a Mt. 33.§-ának (.........) bekezdése alapján szerződéskötésre jogosult szakszervezet(ek) között az alulírott helyen
és napon.

I. Rész
Bevezető rendelkezések
1. A kollektív szerződés hatálya
1.1. Személyi hatály
M. 36.§ (4) bekezdéshez:
A kollektív szerződés hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra, függetlenül attól, hogy
kinevezésük határozott vagy határozatlan időre, teljes vagy részmunkaidőre szól. A kollektív szerződést alkalmazni kell az intézmény vezetőjére,
valamint azokra a közalkalmazottakra is, akik nem tagjai a kollektív
szerződést kötő szakszervezeteknek.
A kollektív szerződés nem érvényes a megbízási jogviszonyban és a
vállalkozás keretében foglalkoztatottakra.
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1.2. Időbeli hatály
Mt. 38.§ (1) bek., 39.§ (1) és (5) bek., Kjt. 12.§ (4) bekezdéshez:
A kollektív szerződést a felek határozatlan időre kötik, s az a kihirdetéssel
lép hatályba. A kihirdetés és a hatálybalépés napjának az aláírást követő
8. munkanapot kell tekinteni.
A kollektív szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja. A felmondás csak írásban kezdeményezhető.
1.3. Felülvizsgálat, módosítás
A felek vállalják, hogy a kollektív szerződést — különös tekintettel az
anyagi juttatásokra — évente április 30-áig felülvizsgálják, és azt szükség szerint módosítják.
A módosításra a szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
2. Jognyilatkozatok
Mt. 6.§ (1) bekezdéshez, Kjt. 21.§ (1) és (3) bek.-hez, Mt. 87.§ (2)
bekezdéshez:
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A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat a következő esetekben írásban kell megtenni:
•
•
•
•
•

a változó munkahely kikötése
a munkaköri leírás meghatározása
a munkakör, beosztás megváltoztatása
a munkakörbe nem tartozó munkavégzés
más munkáltatónál történő munkavégzés elrendelése

II. Rész
Munkaügyi kapcsolatok
1. Kapcsolatrendszer
Mt. 30.§-ának b/ pontjához:
A szerződő felek elfogadják, hogy a nevelőotthonnak az otthon funkciójából, az ide elhelyezett növendékek személyiségállapotából adódóan
olyan speciális feladatai vannak, amelyek széles körű ellátó munkát
követelnek meg. Az otthonosság követelményéből adódóan az érdekérvényesítések során figyelemmel vannak az otthon nevelőközössége által
kialakított és elfogadott szellemiségi, morális és szakmai értékekre, az
otthon elsődleges ellátási funkciójára. A felek együttműködnek az otthonra jellemző szokások, az otthon szellemiségének megtakarításában
és továbbfejlesztésében.
2. A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye
Mt. 25.§ (2) bek.-hez, a 22/1987.(XI.21.)MM rend. mellékletének a
138/1992. (X.8.) Korm. r. 19.§ a/ pontjával módosított II/6. pontjához:
2.1. A szakszervezet képviselői részére az Mt. 25.§ (2) bekezdésében
meghatározott mértékű munkaidő-kedvezmény jár, amelyet a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak a kötelező óraszám arányos
csökkentésével kell kiadni.
2.2. A tárgyév január 1-jei taglétszám alapján számított munkaidő-kedvezmény keretet — a felhasználás módját, mértékét, időpontját — a
munkáltató és a szakszervezet közösen írásba foglalt megállapodásban
rendezi. A taglétszámot a szakszervezet név nélkül közli.
2.3. Amennyiben egy-egy közalkalmazott a nevelőotthonban működő
több szakszervezetnek is tagja, a szakszervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkaidő-kedvezmény taglétszámra vetített kiszámításánál a tagot csak egyik szakszervezetnél veszik számításba.
3. Információ, tájékoztatás, együttműködés
Mt. 21.§, 24.§-ához:
3.1. A munkáltató az információátadási és tájékoztatási kötelezettsége
körében biztosítja, hogy a szakszervezet vezető tisztségviselője az intézményvezetőségi ülésen részt vegyen.
3.2. Biztosítja továbbá térítésmentesen:
• az irodahelyiség használatát
• a telefon, telefax használatát
• esetenként — az intézmény vezetőjével történő egyeztetés során —
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a gépkocsi használatát
• rendezvényekre — előzetes egyeztetés szerint — a teremhasználatot
3.3. A munkáltató — tekintettel a folyamatos munkarendre — a szakszervezeti gyűléseken való részvételt a munkaidő beosztásának módosításával alkalmanként elősegíti.

III. Rész
A közalkalmazotti jogviszony
1. A próbaidő
Mt. 81.§ (2) bekezdéshez:
A próbaidő mértéke minden munkakörben egységesen 3 hónap.
2. Mentesítés a munkavégzés alól lemondás esetén
Kjt. 28.§ (2) bekezdéshez:
Ha a közalkalmazott nyugdíjjogosultsága megszerzésére tekintettel
mond le közalkalmazotti jogviszonyáról, kérésére a munkáltató köteles
a teljes lemondási időre mentesíteni a munkavégzés alól.
3. Munkavégzés
3.1. Mt. 103.§-ához, Kjt. 29. § (2) bekezdéshez:
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• A közalkalmazott köteles a beosztása szerinti időben és helyen
munkára képes állapotban megjelenni és munkát végezni. A munkahelyen való megjelenés önmagában nem minősül munkavégzésnek.
• A pedagógus, nevelő munkakörben foglalkoztatottaknak az általuk
tartandó foglalkozásokra (csoportfoglalkozás, tanítási óra, tanulószoba) felkészülten kell megjelenni. Munkájukat heti tervüknek és
éves tervüknek megfelelően kötelesek végezni.
• Mulasztás vagy nem munkaképes állapot esetén a közalkalmazottat a munkától ideiglenesen el kell tiltani. Ebben az esetben a kieső
időre illetmény nem jár.
• Az iskolai és nevelőotthoni pedagógusok munkájuk során kötelesek a folyamatosan együttműködésre, szükség szerint közös fejlesztési terv kidolgozására és végrehajtására.
• A közalkalmazott köteles munkahelyén olyan magatartást tanúsítani, amely a növendék szellemi és erkölcsi fejlődését szolgálja.
Ennek a magatartásnak illeszkednie kell a pedagógus példaadó
szerepéhez, az otthonban kialakított szokásrendhez és morális
értékrendhez.
• A közalkalmazott munkahelyén kívül is köteles jogviszonyához és
beosztásához méltó magatartást tanúsítani. A rábízott növendékek
az otthonon kívül is növendékeinek számítanak, tőlük a munkahelyen kívül sem tűrhetők el az otthonban tiltott magatartásmódok, cselekedetek.
3.2. Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedő munkateljesítmény
Kjt. 29.§ (3) bek., 63.§ (5) bek., 65.§ (3) bek. és 77.§-ához:
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Tartósan magas színvonalú munkát végez az, aki:
• a továbbképzéseken tanultakat munkájában eredményesen alkalmazza
• szakmai tanulmányokat, cikkeket ír és publikál, szakmailag rendszeresen képezi magát
• a nevelőotthon életének szervezésében eredményesen dolgozik
• morális elkötelezettségében példamutató magatartású
3.3. Összeférhetetlenség a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére
Kjt. 41.§ (2) bekezdéshez:
A munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése összeférhetetlen,
ha az itt végzett tevékenység ellátása veszélyezteti a közalkalmazotti
jogviszonyból eredő feladatok maradéktalan, jó színvonalon történő
teljesítését.
3.4. A munkakörbe nem tartozó, illetve más munkahelyen történő
munkavégzés időtartama
Mt. 109.§ (4) bekezdéshez:
A közalkalmazott munkakörébe nem tartozó feladatok végzésére, illetőleg más munkahelyen való munkavégzésre naptári évenként legfeljebb
6 hónapra kötelezhető.
Az iskolában tanító pedagógusok a nyári, tavaszi és téli szünetben a
kötelező óraszámuk mértékében a nevelőotthoni gyermekcsoporthoz
szolgálatra beoszthatók.
3.5. Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem iskolai rendszerű képzés esetén
Mt. 115.§ (5) bekezdéshez:
A nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő közalkalmazottaknak
kérésükre tanulmányi munkaidő-kedvezményt kell biztosítani. A munkaidő-kedvezmény időtartamára átlagkereset akkor jár, ha a tanfolyamra vagy a továbbképzésre a közalkalmazottat a munkáltató kötelezte,
illetőleg vele tanulmányi szerződést kötött.
4. A munkaidő és a pihenőidő
4.1. A pedagógusok munkakörbe tartozó feladatai
Vhr. 7.§ (7) bekezdéshez:
a/

Kötelező óraszámba beszámítható, nevelő-oktató munkával
összefüggő feladatok
• nevelői munkakörben a gondozási feladatokon túl:
—fejlesztő csoportfoglalkozások szervezése
—korrepetálás, szakköri foglalkoztatások
—növendékekkel együtt végzett fizikai munka
—önkormányzati feladatok
—a gyermekek ellátásával kapcsolatos mindenfajta tevékenység
• az iskolában tanító pedagógusok esetében:
—korrepetálás
—tanulószobai foglalkozás
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— szakköri tevékenység
— tömegsport foglalkozások
• az otthon részlegben dolgozó igazgatóhelyettesek
— a kötelező óraszámukat a csoportfoglalkozások segítésével, önkormányzati referensi és szervezési feladatokkal, szakkörök vezetésével töltik ki
b/ Kötelező óraszámon felüli pedagógus munkakörbe tartozó és a
munkaidőben végzendő feladatok
• nevelői munkakörben:
— a növendékek körüli ügyintézés (a munkaköri leírásban foglalt
gondoskodási feladatok), értekezleteken, továbbképzéseken való
részvétel
— az otthon ünnepélyeinek, sportnapjainak, kulturális rendezvényeinek szervezésében, megvalósításában való részvétel, lakóterület rendezése
— csoportfoglalkozások előkészítése, adminisztratív feladatok ellátása (munkaköri leírás szerint), osztályozó értekezleteken, növendékek vizsgáin való részvétel, önkormányzati feladatok segítése, foglalkozásokra való felkészülés
• iskolai pedagógus munkakörben:
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— tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés
— kapcsolattartás szülőkkel, nevelőotthonnal, nevelőkkel
— szaktanári munkával kapcsolatos munkák (például tanulókisérleti óra előkészítése)
— növendékek teljesítményének értékelése, dolgozatjavítás
— tanulmányi versenyek, kulturális, sportrendezvények szervezése, az ezekre való felkészülés, az ezzel kapcsolatos felügyelet
ellátása nevelőotthonon belül, illetve kívül
— osztály- és szertárrendezés, szertárleltározásban való részvétel
— nevelési, osztályozó és egyéb nevelői, tanári értekezleten való
részvétel
— nevelőotthoni ünnepélyeken való részvétel
— tanítási idő alatti ügyeleti teendők ellátása
— családlátogatások, szülők fogadása
— továbbképzésen való részvétel
c/ Megállapodás alapján külön díjazásért végezhető feladat
• az üdültetés, a csoportkirándulás megszervezése
• az abban való részvétel
4.2. Az évi szabadság idejéből történő igénybevétel mértéke és
kötelező esetei
Kjt. 57.§ (3) bek.-hez és a Vhr. 10.§ (2) bekezdéshez:
A pedagógust az évi szabadság idejéből legfeljebb 15 munkanapra a
következő esetekben kell igénybe venni:
• továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés
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• az otthon működési körébe tartozó oktatási, nevelési feladatok
• ha a szabadságot részben vagy egészben a szorgalmi időben adják
ki
A nevelőotthonban igénybevehető szabadságnapok száma általában 10
nap.
A nevelőotthonban eltöltött 10 évet meghaladó jogviszony esetén az évi
40 munkanap szabadság kiadását lehetőség szerint biztosítani kell.
4.3. A munkaidőkeret meghatározása, munkarend, munkaidő beosztása
Mt. 117.§ (2) bek., 118.§ (2) bek., 119.§, 124.§ (4) bekezdéshez:
• Készenléti jellegű munkakörökben az átlagos napi munkaidő:
gépkocsivezető
napi 9 óra
portás
napi 12 óra
• A gépkocsivezető havi munkaidőkerete havi 196 óra
• a portás havi munkaidőkerete havi 204 óra
• Heti 40 órás munkaidőkeretben dolgoznak a gyermekfelügyelők,
valamint a 138/1992.(X.8.) Korm. r. melléklete szerinti egyéb
munkakörökbe besorolt közalkalmazottak. A gyermekfelügyelők
munkaidejét meg lehet osztani úgy, hogy abból heti 30 óra a
gyermekcsoporttal eltöltendő idő és 10 óra a csoporttal kapcsolatos
ügyintézésre szolgáló idő (engedély nélkül távollévő növendékek
felkutatása, növendék kísérése, hivatalos iratok intézése).
• Az egyéb munkakörben dolgozó közalkalmazottak munkaidő-beosztása a következő:
hétfőtől csütörtökig
7.30 - 16.00
pénteken
7.00 - 15.00
Az eltérő munkaidő-beosztásokat a kollektív szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A nevelőtanárok és gyermekfelügyelők szombaton is
munkát végeznek. Helyette a pihenőnapot a hét másik napján kapják
meg.
4.4. A munkaközi szünet
Mt. 122.§ (1)-(2) bekezdéshez:
A munkaközi szünet időtartama 20 perc, amelyet a munkaidő megszakításával, azon kívül kell kiadni az egyéb munkakörbe sorolt közalkalmazottak részére, kivéve a konyhai dolgozókat, portásokat, a gépkocsivezetőt, akik munkaidőn belül is étkezhetnek. Munkaidőn belül
biztosított a munkaközi szünet a gyermekfelügyelők részére is.
4.5. A pihenőidő mértékének megállapítása
Mt. 123.§ (1) és (2) bekezdéséhez:
A közalkalmazott pihenőideje napi munkájának befejezése és másnapi
munkakezdése között 11 óra, amely azonban indokolt esetben 8 órára
korlátozható.
4.6. Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelése
Mt. 126.§ (3) bekezdéshez:
A pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzést, valamint a készenlétet írásban kell elrendelni.
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4.7. Az elrendelhető túlmunka felső határa
Mt. 129.§ (1) bekezdéshez:
Az elrendelhető túlmunka felső határa naptári évenként 200 óra.
4.8. Ügyelet és készenlét
Mt. 128.§-ához, Kjt. 59.§ (2) bek. b/ pontjához és a Vhr. 16.§ (6)
bekezdéshez:
Készenlét az az időtartam, amely alatt a közalkalmazott a rendes napi
munkaidején felül lakásán vagy meghatározott helyen és időben munkavégzésre köteles készen állni.
Az ügyelet a készenlét egy sajátos formája. Tartama alatt felmerülhetnek
a feladatokból adódó kisebb munkák, amelyeket el kell végezni.
Ügyeleti díjak az ügyeleti szolgálatok után fizethetők.
Ügyeleti díj fizethető:
• a nevelőotthonban eltöltött éjszakai ügyeletért (23 órától 04 óráig)
• a rendezvényen való ügyeletért, ha az nem a nevelőotthonon belül
zajlik, és ha kötelező óraszámon felül van
• az iskola pedagógiai programjában szereplő tanulmányi kiránduláson, a napi teljes munkaidő és a készenléti idő levonása utáni
időtartamra
Készenlétnek minősül a tanulmányi kiránduláson a 22 órától reggel 6
óráig tartó idő.
A munkáltató által meghatározott helyen töltött készenlétért a közalkalmazottat 30 %-os készenléti díj illeti meg.
5. A közalkalmazottak előmeneteli rendszere, a munka díjazása
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5.1. Kjt. 39.§ (3) bekezdéséhez:
Főtanácsosi, tanácsosi címet az kaphat, aki a III/3.2. pontban írt
feltételeknek mindenben megfelel. A főmunkatársi, illetve munkatársi
cím adományozásánál a III/4.2. pontban írt szakmai publikációtól el
lehet, illetve el kell tekinteni.
5.2. Kjt. 63.§ (5) bekezdéséhez:
Az „F” fizetési osztályba a jogszabályi feltételek megléte esetén azt a
közalkalmazottat lehet átsorolni, aki a kollektív szerződés III/3.2. pontjában meghatározott tartósan magas színvonalú munka kritériumainak
mindenben megfelel.
5.3. Kjt. 65.§ (3) bekezdéshez:
A fizetési fokozat közötti várakozási idő csökkenthető, ha a közalkalmazott a III/3.2. pontban írt feltételek közül legalább egynek megfelel.
A várakozási idő csökkenthető akkor is, ha a közalkalmazott az intézménynél folyamatosan eltöltött 8, 15, illetve 20 év közalkalmazotti
jogviszonnyal rendelkezik, feltéve, ha vele szemben fegyelmi büntetést
egy-egy időszak alatt nem szabtak ki.
5.4. Kjt. 77.§-ához:
Jutalomban részesíthető a közalkalmazott, ha a III/3.2. pontban írt
feltételek közül legalább egynek megfelel.
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Nem kaphat jutalmat az, aki:
• az otthonban 6 hónapnál kevesebb közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkezik
• a jutalmazási időszakban fegyelmi büntetésben vagy egynél több
írásbeli figyelmeztetésben részesült
Az intézményben kifizethető legkisebb jutalom összege 2.500,— Ft.
A munkáltató előre meghatározott célfeladatok megoldására céljutalmat
tűzhet ki.
5.5. A gazdálkodás eredményének felhasználása
Az intézmény önálló költségvetési szervként érdekelt a bevételek növelésében (tanfolyamok szervezése, gyümölcstermesztés, sertéshízlalda).
A közvetlen költségek levonása után fennmaradó többletbevétel 20 %-át
a bevétel elérésében aktívan közreműködő dolgozók között elosztva
illetménykiegészítésre lehet fordítani.
5.6. Az illetmény és a 13. havi illetmény kifizetésének esedékessége
Mt. 105.§ (1) bekezdéséhez és a Kjt. 68.§ (3) bekezdéshez:
Az illetmény kifizetésének napja a tárgyhónapot követő hó 3. napja.
A 13. havi illetményt a tárgyév decemberében, legkésőbb az azt követő
év január 3-áig kell kifizetni.

5.7. A pedagógusok részére kötelezően járó pótlékok mértéke
Kjt. 75.§-ához és a Vhr. 15.§ (6) bekezdéshez:
illetménypótlék
A fokozat %-a:
osztályfőnöki
10 %
diákönkormányzatot segítő
10 %
munkaközösség-vezetői
25 %
5.8. A nem pedagógus munkakörökben a helyettesítés díjazása
Mt. 105.§ (3) bekezdéshez:
A helyettesítési díjat ellátandó többletmunkával arányosan kell megállapítani. A helyettesített közalkalmazott teljes illetménye szétosztható
akkor, ha a helyettesítést többen látják el, s ha az teljes körű. Ha a
helyettesítésre egy közalkalmazott kap megbízást, a helyettesítési díjat
feladatarányosan, de azt legalább a helyettesített illetményének 50 %
-ában kell megállapítani.
5.9. Túlmunka ellenértékeként szabadidőre jogosító nem pedagógus
munkakörök
Mt. 147.§ (2) bekezdéshez:
A nem pedagógus munkakörökben a közalkalmazottat — gyermekfelügyelő kívételével — a túlmunka ellenértékeként, a rendes illetményén
felül bérpótlék helyett a végzett túlmunkával azonos mértékű szabadidő
illeti meg.
6. Szociális juttatás
Mt. 165.§-ához, Kjt. 16.§ (1) bekezdéshez:
6.1. Jóléti, szociális, kulturális célokra az intézmény elkülönített keretet
nem biztosít. A pénzügyi lehetőségek függvényében a szakszervezet
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véleménye alapján, a közalkalmazotti tanács egyetértésével azonban
támogatást adhat.
6.2. Munkáltatói lakásépítési (vásárlási) támogatás
Lakásépítési támogatást a nevelőotthon csak akkor tud biztosítani, ha
az erre fordítandó keretet a fenntartó biztosítja. A munkáltató a közalkalmazotti tanáccsal egyetértésben dönt a keret felhasználásáról. A
lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeit a kollektív szerződés 2. sz.
melléklete tartalmazza.
6.3. Szolgálati elhelyezés
Szolgálati szoba az az egy szobából és esetleg mellékhelyiségekből álló
lakrész, amelyet a közalkalmazott egyedül vagy családtagjaival együtt
használ.
Szolgálati férőhely az a lakószoba, amely egyidejűleg több közalkalmazott elhelyezésére szolgál.
Állandó munkásszállásnak minősül a munkáltató által fenntartott,
előzőekben meghatározott szolgálati szobában vagy szolgálati férőhelyen
való elhelyezés.
A szolgálati férőhelyre való elhelyezés szempontjai:
• rászorultság mértéke
• az állandó lakhely és a nevelőotthon székhelyétől való távolság
• előnyben részesül az, akinek elhelyezése az otthon folyamatos
működését segíti
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Kivételes esetben a közalkalmazott közvetlen családtagja (házastárs,
gyermek) is elhelyezést nyerhet a szolgálati szobában.
A szolgálati szoba, férőhely juttatása a közalkalmazotti tanács egyetértésével történik.
Az elhelyezés kizárólag a közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartamára szól. A közalkalmazotti jogviszony bármelyik fél által történő
megszüntetése esetén a szolgálati lakóhelyet 48 órán belül el kell hagyni.
A szolgálati elhelyezést igénybe vevő közalkalmazottal bérleti szerződést
kell kötni, amely tartalmazza a szolgáltatások díjait, valamint a jogokat
és kötelezettségeket.
6.4. Illetményelőleg
A munkáltató a közalkalmazott kérésére illetményelőleget adhat. Az
illetményelőleget egy naptári évben kétszer lehet igénybe venni, alkalmanként 15.000 Ft-os mértékben. Az illetményelőleg törlesztését legfeljebb 6 havi egyenlő részletben lehet engedélyezni.
Az egyszerre kiadott illetményelőleg összege nem haladhatja meg az
otthon éves illetményösszegének 0,5 százalékát.
Nem vehet fel illetményelőleget az, aki az előző előleget nem törlesztette
le.
7. Költségek megtérítése
Mt. 153.§-ához:
7.1. Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés
1/1991.(I.31.)PM rendelettel módosított 8/1990.(IV.21.)PM r. 3.§ (2)
bekezdéséhez és 5.§ (1) bekezdéséhez:
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A munkáltató a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába
járás és a hétvégi hazautazás esetén a jogszabályban meghatározott
költségtérítést biztosítja.
Az utógondozó, a családgondozó — mivel a munkakörhöz a városban
való utazás hozzátartozik — a BKV bérlet 100 %-os megtérítésére
jogosult.
Saját személygépkocsi használata akkor indokolt, ha a munkarend nem
igazodik jól a tömegközlekedéshez.
7.2. Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítők élelmezési költségtérítése
A 71/1991.(VI.6.) Korm. r.-tel módosított 23/1989.(III.12.) Mt. rendelet
2.§ (2) bekezdéséhez:
A napidíj mértéke számla bemutatása nélkül a jogszabályban meghatározott összeg. Amennyiben a kiküldetésben résztvevők 2. osztályú számlával igazolják az étkezést, a számla értéke, de legfeljebb 300,— Ft, kettő
vagy több napos kiküldetés esetén legfeljebb napi 500 forint számolható
el. Nem számolható el napidíj azoknál a kiküldetéseknél - tanfolyam,
tapasztalatcsere, továbbképzés — amelyek esetében az intézmény által
fedezett részvételi díj az étkezési költségeket is tartalmazza. A kiküldetési
költségeket három napon belül kell elszámolni.
8. A munkahelyi étkezés
A többször módosított 4/1985.(I.19.) PM rendelet 5.§ (5) bekezdéséhez
és a 4.§ (5) bekezdéséhez:
Az otthon valamennyi dolgozója térítés ellenében jogosult az étkezésre.
Az intézmény dolgozói indokolt esetben vezetői engedéllyel az ételt el is
vihetik. Az étkezést 24 órával előbb lehet lemondani. Nyugdíjas pedagógus is részesülhet a munkahelyi étkeztetésben. Ebben az esetben a nem
kötelezett étkezők díját kell fizetni.
Az étkezésre kötelezettek az étkezés alóli felmentést csak szakorvosi
igazolással kérhetik. Az étkezésre nem kötelezett étkezők a nyersanyagköltség 100 %-át fizetik.
9. Munkaruha-juttatás
Kjt. 79.§ (2)-(3) bekezdéséhez:
A munkaruha juttatására jogosító munkaköröket, a ruhafajtákat a
juttatási időket és az egyes ruhafajták átlagárait a 3. sz. melléklet
tartalmazza. A munkaruha tisztítása és rendbentartása a közalkalmazott kötelessége. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte
előtt megszűnik, a munkaruha értékének arányos részét meg kell téríteni. A juttatási időbe nem lehet beszámítani a munkavégzésnek egy
hónapot meghaladó szünetelését. A munkaruha beszerzése a közalkalmazott feladata. A számla szerinti összeg kerül kifizetésre, amely nem
lehet magasabb a mellékletben meghatározott összegnél.
10. Kártérítési felelősség
10.1. Leltárhiányért való felelősség
Mt. 170.§-hoz:
A leltárhiányért a raktáros teljes felelősséggel tartozik. A kártérítés
kiszabására az Mt. és a Kjt. általános szabályai vonatkoznak.
10.2. A munkavállaló közvetlen kártérítésre kötelezése
Mt. 173.§ (2) bek. és a Kjt. 82.§-ához:
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A közalkalmazott közvetlen kártérítésre kötelezhető, amennyiben az
okozott kár értéke nem haladja meg a 20.000,— Ft-ot.
11. Munkahelyre bevitt dolgok bejelentése
Mt. 176.§ (2) bekezdéshez:
A munkába járáshoz és a munkavégzéshez nem szükséges dolgok
munkahelyre történő bevitelét a munkáltató engedélyezi.

IV.
Záró rendelkezések
A kollektív szerződést legalább 30 példányban kell elkészíteni. Ebből ki
kell függeszteni egy-egy példányt a nevelői szobákban, az iskolai tanári
szobában, valamint az intézmény titkárságán. A kollektív szerződés egy
példányát megkapja az intézmény igazgatója, igazgatóhelyettesei, a gazdasági vezető, a gondnok, az élelmezésvezető, a könyvelési csoportvezető,
valamint a szakszervezeti tisztségviselők és a közalkalmazotti tanács
tagjai.
A kollektív szerződés kihirdetése az aláírást követő 8 napon belül a
titkárságon való kifüggesztéssel történik. Erről az otthon dolgozóit értesíteni kell.
A kollektív szerződést a nevelőotthon igazgatója, másrészről a kollektív
szerződés megkötésére jogosult szakszervezetek vezetői egyetértőleg aláírják.

Budapest, 1993. ....................................
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....................................
munkáltató részéről
a nevelőotthon igazgatója
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Veszélyforrások leltára
Munkahelyi kockázatértékelési szabályzat

Petróczi Gábor

Szép csöndben, anélkül, hogy bárki is észrevette volna, érvénybe
lépett egy elõírás, amely szerint minden munkahelyen kockázatértékelési szabályzatot kell készíteni. Ön tudta? És megcsinálta
már? Ha még nem, akkor most segítünk elkészíteni!
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1. A kockázatértékelés fogalma és fõ céljai
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1998. január 1-jétõl hatályos módosítása1 kimondja,
hogy „a munkáltató köteles minõségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat”.

1.1 A kockázatértékelés fogalma
A „kockázat” és értékelésének fogalma az Európai Unió alapvetõ
munkavédelmi jogforrásából, a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönzõ intézkedések
bevezetésérõl szóló 89/391/EGK irányelvbõl került át a magyar
munkavédelmi szabályozásba. Ez a fogalom bizonyos mértékben
rokon a korábban használt „veszély”, „veszélyforrás”, „ártalom” fogalmakkal. A kockázatértékelés fogalma nem jelent alapvetõ tartalmi változást a munkáltatóra háruló munkavédelmi követelményekben, hanem elsõsorban rendszerbe, egységes keretbe foglalja
a munkáltató munkavédelmi tevékenységét.
A munkáltatónak eddig is
· értékelnie kellett a veszélyeket, illetve azt, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a tételes elõírásoknak, különben nem
tehette volna meg a munkavállalók egészségét és biztonságát
szolgáló intézkedéseket,
· kötelezettsége volt, hogy áttekintse, milyen veszélyek fenyegethetik a munkavállalóit, mennyire súlyosak a veszélylehetõségek, és hány munkavállalót fenyegethetnek,
· kötelezettsége volt, hogy felmérje, milyen intézkedésekkel lehet a veszélyeket elhárítani vagy minimálisra csökkenteni, és
kötelezettsége volt megtenni ezeket az intézkedéseket,
· szüksége volt az ésszerû munkához arra, hogy megállapítsa az
intézkedések fontossági sorrendjét, ellenõrizze a megtett intézkedések eredményességét, és dokumentálni, bizonyítani tudja, hogy eleget tett ilyen irányú kötelezettségeinek.
A kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése
annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a dolgozókat, és milyen óvintézkedések szükségesek a baj megelõzésére.

1

54. § (2) bekezdés
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Az esetek legnagyobb részében a kockázatértékelés az eddig is
meglevõ munkavédelmi követelmények szisztematikus teljesítését jelenti, amelyben a legfõbb eszköz a józan ész.
A kockázatértékelés fogalmát és teendõit az Mvt. határozza
meg, és a munkáltatók kockázatértékelési kötelezettségei
ehhez igazodnak. A kémiai biztonság területén bevezetett „kockázatanalízis” (kockázatbecslés, -kezelés, -közlés) fogalma ezzel
nagy részben átfedésben van. A „kockázatanalízis” akkor egyenértékû a kockázatértékeléssel, ha annak minden tartalmi követelményét teljesíti, és fordítva. Ennek mérlegelése a munkáltató
felelõssége, és ehhez kíván segítséget nyújtani ez az útmutatás
is. A munkáltató akkor jár el ésszerûen, ha a kockázatértékelést
és a kockázatanalízist egységben vagy összehangoltan szervezi
meg azokon a területeken, amelyekre mindkét követelményrendszer vonatkozik, hiszen így nemcsak kisebb ráfordítással és nagyobb hatékonysággal végezheti el a feladatait, hanem maradéktalanul és összehangoltan elégítheti ki az ellenõrzõ hatóságok
által számon kért követelményeket is.

1.2 A kockázatértékelés fõ céljai
A kockázatértékelés fõ céljai ezért:
· A kockázatok elhárítása, illetve minimálisra csökkentése.
· A megteendõ intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történõ rangsorolása.
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A kockázatértékelés után a munkáltatónak képesnek kell lennie
annak bizonyítására a hatóságok, a munkavállalók vagy képviselõik, illetve más érdekelt felek elõtt, hogy megtett minden szükséges intézkedést a kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve
minimálisra csökkentésére. Ezért a kockázatértékeléshez hozzátartozik a folyamat és az eredmények megfelelõ dokumentálása is.

2. Jogszabályi követelmények
Az Mvt. szerint:
54. § (1) bekezdés: „Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következõ általános követelményeket.
a) a veszélyek elkerülése
b) az el nem kerülhetõ veszélyek értékelése
c) a veszélyek keletkezési helyükön történõ leküzdése
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d) az emberi tényezõ figyelembevétele a munkahely kialakításánál,
a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemû munkavégzés idõtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidõ beosztására
e) a mûszaki fejlõdés eredményeinek alkalmazása
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbe veszélyessel
g) egységes és átfogó megelõzési stratégia kialakítása, amely kiterjed
a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezõk hatására
h) a kollektív mûszaki védelem elsõbbsége az egyéni védelemhez képest
i) a munkavállalók megfelelõ utasításokkal történõ ellátása
(2) A munkáltató köteles minõségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érõ terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján
olyan megelõzõ intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják
a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi
irányítási szintjén végzett tevékenységbe.
A kockázatok értékelése szervesen összefügg a veszélyek megelõzésével,
amelynek a kockázatok felismerésén és értékelésén kell alapulnia.
Ezért a kockázatértékelés a munkáltató munkavédelmi tevékenységének központi és alapvetõ meghatározó fontosságú eleme, a veszélyek,
ártalmak megelõzésének alapja.”

Egyes szakmai részterületeken a kockázatértékelés (a kémiai biztonsággal kapcsolatos kérdésekben pedig a kockázatanalízis) megalapozásához, végrehajtásához vagy az intézkedésekhez támpontokat adnak például a következõ jogszabályok:
· 2001. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
· 25/1998. (XII. 27.) EüM-rendelet az elsõsorban hátsérülések
kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és
biztonsági követelményeirõl
· 44/2000. (XII. 27.) EüM-rendelet a veszélyes anyagokkal és
a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
· 50/1999. (XI. 3.) EüM-rendelet a képernyõ elõtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl
· 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
· 12/2001. (V. 4.) KöM–EüM együttes rendelet a vegyi anyagok
kockázatának becslésérõl és a kockázat csökkentésérõl
· 18/2001. (IV. 28.) EüM-rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelmérõl
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3. A kockázatértékelés legfontosabb adatai
3.1 A kockázatértékelés helye
Ságvári Endre Gimnázium
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2.
Az iskola teljes területe, úgymint:
· tantermei és oktatás céljából használt helyiségei
· a tanulók által használt folyosók, tornaterem, öltözõk és egyéb
helyiségek
· a tanári szoba
· az adminisztrációs iroda, iskolatitkári szoba
· a vezetõi irodák és helyiségek
· a konyha és ebédlõ területe
· a karbantartói mûhely, a takarítói és konyhai öltözõ
· a portaszolgálat helyisége

3.2 A kockázatértékelés ideje
· A kockázatértékelés elvégzésének ideje: 2002. december hónap.
· A kockázatértékelési szabályzat életbe léptetése: 2003. január 1.

3.3 A következõ felülvizsgálat tervezett ideje
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A soron következõ kockázatértékelésre, illetve a kockázatértékelés felülvizsgálatára 2004. január hónapban kerül sor, kivéve, ha
a kockázatértékelési feladatokat érintõ lényeges változás következik be (például a munkakörülményekben, a technológiában,
a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a munkavédelmi követelményekben, a mûszaki fejlõdésben vagy a rendelkezésre álló
ismeretekben), amely szükségessé teszi a kockázatértékelés tervezettnél korábbi elvégzését vagy felülvizsgálatát.
Ez az évenkénti felülvizsgálat nem feltétlenül a kockázatértékelés megismétlését jelenti, hanem elsõsorban annak vizsgálatát,
hogy a kockázatértékelés elvégzése óta nem történt-e olyan lényeges változás az alapul vett munkakörnyezeti tényezõkben,
amely indokolja az újabb kockázatértékelést. Ha ilyen változás
nem történt is, a felülvizsgálat másik célja annak ellenõrzése,
hogy a kockázatcsökkentõ intézkedések megfelelõek, hatásosak
voltak-e, és eredményükként csökkentek-e a kockázatok.
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3.4 A kockázat által érintett személyek
A kockázat által érintett
személyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

az iskola tanulói
az iskola tanárai
az adminisztratív dolgozók
a konyhai személyzet
a takarítói személyzet
a karbantartó (kertész)
személyzet
7. a portai személyzet
8. az iskola látogatói, szülõk
9. az ebédet igénybe vevõ
külsõ személyek
10. az iskola hivatalos
látogatói

A kockázat által
érintett személyek száma
610 fõ
44 fõ
5 fõ
7 fõ
7 fõ
2 fõ

Rendszeres
vagy alkalmi
veszélyeztetés
alkalmi
alkalmi
alkalmi
rendszeres
rendszeres
rendszeres

2 fõ
600 fõ
50 fõ

alkalmi
rendszeres
alkalmi

nem határozható alkalmi
meg

4. Kockázatértékelési szabályok az intézményben
Dokumentálni kell, hogy a kockázatértékelés tapasztalatai szerint az adott kockázattal kapcsolatos körülmények – ideértve például a technológiát, a munkaeszközöket, a felhasznált anyagokat, a munkaszervezést, a munkavállalók tájékoztatását, képzését, oktatását, ellenõrzését, a védõeszközöket – megfelelnek-e
a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeinek.
A kockázatértékelés során tekintettel kell lenni arra is,
hogy a munkavédelmi szempontból jelenleg megfelelõnek
ítélt helyzet stabil-e. Ennek során értékelni kell, hogy
megfelelõ-e a jelenlegi helyzet a kockázat kellõen alacsony
szinten tartására? Ha nem, milyen intézkedésekre van
szükség? Mi az intézkedések határideje és ki a felelõse?
Akkor nincs szükség intézkedésre, ha
· egyrészt a jelenlegi helyzetben a kockázat megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeinek,
· másfelõl tartósan, stabilan alacsony szinten tartható.
Ebben az esetben azt kell rögzíteni, hogy intézkedésre nincs
szükség. Minden más esetben dokumentálni kell a szükséges intézkedéseket, a fontosságuknak és sürgõsségüknek megfelelõ
határidõ és a felelõs feltüntetésével.
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Belsõ szabályzatok

A munkavédelmi felelõs e szabályzat és az abban szereplõ
táblázatok figyelembevételével köteles minden évben megtartani a dolgozók munkavédelmi oktatását, és minden
munkakörben külön föl kell hívnia a dolgozók figyelmét az
e szabályzatban megjelölt kockázatokra.
A munkavédelmi oktatást – az intézmény szabályzatainak megfelelõen – dokumentálni kell.
A kockázatértékelés elemei
Intézményünkben a kockázatértékelés elemei az alábbiak:
·
·
·
·

A veszélyek azonosítása
A veszélyeztetettek azonosítása
A kockázatok minõségi, illetõleg mennyiségi értékelése
A teendõk meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele
· Az eredményesség ellenõrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata
· A kockázatértékelés és a teendõk, valamint a felülvizsgálat
írásba foglalása

Kockázatértékelési szabályzatunkban az intézményben elõforduló különbözõ munkavállalói csoportokban és az ezekkel adekvát
munkaterületeken, azaz:

G
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·
·
·
·

a tanulók csoportjában ð 5.1
a pedagógusok csoportjában ð 5.2
az adminisztratív állomány csoportjában ð 5.3
a technikai dolgozók csoportján belül
— a karbantartók (kertész) csoportjában ð 5.4
— a takarítók csoportjában ð 5.5
— a konyhai dolgozók csoportjában ð 5.6
· az intézményben tartózkodó szülõk, látogatók és vendégek
csoportjában ð 5.7
Szabályzatunkban ezeknek az elemeknek a figyelembevételével
értékeljük a kockázatokat, valamint határozzuk meg a szükséges
teendõket és az ellenõrzés, illetõleg felülvizsgálat teendõit.

Iskolavezetés 2003. szeptember

Belsõ szabályzatok

5. Az egyes munkahelyek kockázatainak elemzése
A következõ oldalakon található táblázatok 6. oszlopával kapcsolatban megjegyzendõ:
Dokumentálni kell, hogy a kockázatértékelés tapasztalatai szerint az adott kockázattal kapcsolatos körülmények – ideértve például a technológiát, a munkaeszközöket, a felhasznált anyagokat, a munkaszervezést, a munkavállalók tájékoztatását, képzését, oktatását, ellenõrzését, a védõeszközöket – megfelelnek-e
a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak. Nem általánosságban kell tehát vizsgálni és dokumentálni ezt, hanem a konkrét kockázattal kapcsolatban.
Arra is tekintettel kell lenni, hogy a munkavédelmi szempontból
jelenleg megfelelõnek ítélt helyzet stabil-e. (7. oszlop.)
Ha a kockázat nem stabil és alacsony szintû, akkor részletezni kell, hogy milyen intézkedésekre van szükség, mi az
intézkedések határideje és ki a felelõse!
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Tûz- és robbanásveszélyes anyagok

Forró eszközök megérintése, forró gõz
Veszélyes felületek,
szélek és sarkok
Botlás hibás kövezeten vagy padlóburkolatokon
Krétapor belélegzése,
beszívódása
Megbotlás a teremben, folyosón, megcsúszás
Orvosi rendelõben
való közlekedés
Fertõzött, beteg diákok között végzett
munka

2.

3.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

minden tanuló

Elektromos eszközök
veszélyei, zárlat

1.

minden tanuló

minden tanuló

kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

súlyos vagy életveszélyes baleset,
egészségkárosodás
kémia-, fizikaórán súlyos vagy életverésztvevõk
szélyes baleset vagy
egészségkárosodás
kémia-, fizikaórán kisebb vagy súlyos
résztvevõk
személyi károsodás
minden tanuló
kisebb személyi
károsodás
minden tanuló
kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás
minden tanuló
kisebb személyi
károsodás
minden tanuló
kisebb személyi
károsodás

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

lehetséges, de
nem valószínû
valószínû

szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen

szinte elkerülhetetlen
valószínû

valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

évente biztonsági
felülvizsgálat

évente biztonsági
felülvizsgálat

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
alacsony, stabil
rendszeres karbantartás
alacsony, instabil munkavédelmi
oktatás

alacsony, stabil

alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

5.1 A munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítása a tanulói munkahelyeken

Belsõ szabályzatok

tanulók

tanulók

tanulók

tanulók

tanulók

az órán segítõ
tanulók

megfelelnek

megfelelnek

lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû

kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás
kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás

alacsony, stabil
alacsony, stabil
alacsony, stabil

megfelelnek
megfelelnek
megfelelnek

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

megfelelnek

megfelelnek

valószínûtlen

kisebb személyi
károsodás

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás, rendszeres karbantartás
munkavédelmi
oktatás

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

Az 5. kockázat instabil értékelést kapott. Ennek oka a tantermek 60%-ában az elhasználódott linóleumburkolat és a folyosókon felválóban lévõ
csempeburkolat rossz állapota. Folyamatos teendõ a burkolatoknak a lehetõségek szerinti karbantartása. A balesetveszélyt a fenntartónak jelezni kell,
a felújítás kezdeményezése megtörtént.

17. Iskolai szervezésû
tanulók
rendezvényekre való
utazás közben baleset

11. Szállítás közben történõ ütközés, megcsúszás
12. Folyosókon más tanulókkal való ütközés
13. A menzára szaladó diákok ütközési balesete
14. Porallergia, tornatermi por veszélyei
15. Tornatermi eszközök
használatakor fellépõ
sérülések, balesetek
16. Testi fenyegetettség, fizikai erõszak veszélye

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

lehetséges, de
nem valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

kisebb személyi
károsodás

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

10. Demonstrációs eszkö- az órán segítõ
zök hibája
tanulók

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

Belsõ szabályzatok
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

kémia-, fizikatanárok

kisebb személyi
károsodás

Veszélyes felületek,
szélek és sarkok
Krétapor belélegzése,
beszívódása
Megbotlás (például
dobogó), megcsúszás
Botlás hibás kövezeten vagy padlóburkolatokon
Folyosókon tanulókkal való ütközés
Fertõzött, beteg diákok között végzett
munka
Demonstrációs eszkö- minden pedagógus kisebb személyi
zök hibája
károsodás

2.

Egyéni védõeszköz
korlátozó hatása

minden pedagógus súlyos vagy életveszélyes baleset,
egészségkárosodás
minden pedagógus kisebb személyi
károsodás
minden pedagógus kisebb személyi
károsodás
minden pedagógus kisebb személyi
károsodás
minden pedagógus kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás
minden pedagógus kisebb személyi
károsodás
minden pedagógus kisebb személyi
károsodás

Elektromos eszközök
veszélyei, zárlat

1.

3.

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

lehetséges, de
nem valószínû
valószínû

szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen
valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

évente biztonsági
felülvizsgálat

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás, rendszeres karbantartás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

rendszeres karbantartás
alacsony, stabil
munkavédelmi
oktatás
alacsony, stabil
munkavédelmi
oktatás
alacsony, instabil munkavédelmi
oktatás

alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

5.2 A munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítása a pedagógus-munkahelyeken
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megfelelnek

lehetséges, de
nem valószínû
szinte elkerülhetetlen

minden pedagógus kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás
minden pedagógus kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás

alacsony, stabil

alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

évente biztonsági
felülvizsgálat

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

Az 5. kockázat instabil értékelést kapott. Ennek oka a tantermek 60%-ában az elhasználódott linóleumburkolat és a folyosókon felválóban lévõ
csempeburkolat rossz állapota. Folyamatos teendõ a burkolatoknak a lehetõségek szerinti karbantartása. A balesetveszélyt a fenntartónak jelezni kell,
a felújítás kezdeményezése megtörtént.

17. Pedagógusok kiégése
(pedagógus burnout)

megfelelnek

lehetséges, de
nem valószínû

alacsony, stabil

alacsony, stabil

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

megfelelnek

szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen

alacsony, stabil

megfelelnek

lehetséges, de
nem valószínû

minden pedagógus kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás

testnevelõk

testnevelõk

súlyos vagy életveszélyes baleset vagy
egészségkárosodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

valószínûtlen

kémia-, fizikatanárok

megfelelnek

valószínû

kémia-, fizikakisebb vagy súlyos
tanárok
személyi károsodás
minden pedagógus kisebb személyi
károsodás

10. Forró eszközök megérintése, forró gõz
Szállítás közben tör11. ténõ ütközés, megcsúszás
12. Tûz- és robbanásveszélyes anyagok,
eszközök
13. Porallergia, tornatermi por veszélyei
14. Tornatermi eszközök
használatakor fellépõ
sérülések, balesetek
15. Iskolai szervezésû
rendezvényekre való
utazás közbeni baleset
16. Testi fenyegetettség, fizikai erõszak veszélye
alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

A bekövetkezés
valószínûsége

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

Belsõ szabályzatok
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

súlyos vagy életveszélyes baleset,
egészségkárosodás
Számítógép monitorá- iskolatitkár, gazkisebb vagy súlyos
nak káros sugárzása dasági ügyintézõk személyi károsodás
Kézbesítõ úti balesete kézbesítõ
kisebb személyi
károsodás
Megbotlás,
minden admikisebb személyi
megcsúszás
nisztratív dolgozó károsodás
Éles papírszélek vágó minden admikisebb személyi
hatása
nisztratív dolgozó károsodás
Veszélyes felületek,
minden admikisebb személyi
szélek és sarkok
nisztratív dolgozó károsodás
Szállítás közben törszállítók, admikisebb személyi
ténõ ütközés, megnisztratív dolgozók károsodás
csúszás
Pénzkezelés közbeni
pénztáros, menza- kisebb személyi
szennyezõdés
felelõs
károsodás
Pénzszállítás közben
pénztáros,
kisebb vagy súlyos
bekövetkezõ baleset,
kézbesítõ
személyi károsodás
támadás

minden adminisztratív dolgozó

1.

Elektromos eszközök
veszélyei, zárlat

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

valószínûtlen

valószínû

szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen

szinte elkerülhetetlen
valószínû

lehetséges, de
nem valószínû
valószínûtlen

lehetséges, de
nem valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás, higiénia
munkavédelmi
oktatás

évente orvosi
felülvizsgálat
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
rendszeres
karbantartás
munkavédelmi
oktatás

évente biztonsági
felülvizsgálat

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

5.3 A munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítása az adminisztációs iroda, iskolatitkári iroda munkahelyeken
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szinte elkerülhetetlen
valószínûtlen

kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

gondnoki teendõket ellátó

minden adminisztratív dolgozó

Tisztító- és vegyszerek
10. kezelésébõl adódó
szennyezõdés, baleset
A zsúfoltságból adódó
11. sérülések

A bekövetkezés
valószínûsége

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

megfelelnek

alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás, higiénia

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

Belsõ szabályzatok
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Veszélyes anyagokkal karbantartó
való munka (festékek,
ragasztók, vegyszerek
és gõzeik)

8.

7.

6.

5.

4.

karbantartó,
kertész
karbantartó,
kertész

karbantartó,
kertész
karbantartó,
kertész
karbantartó,
kertész

Veszélyes felületek,
szélek és sarkok
Egyéni védõeszköz
korlátozó hatása
Kényelmetlen testhelyzetben végzett
nehéz testi munka,
szûk munkahely
Megbotlás,
megcsúszás
Elektromos eszközök
veszélyei, zárlat,
elektromos baleset

3.

2.

A forró eszközök meg- karbantartó
érintése, forró gõz
Tûz- és robbanáskarbantartó
veszélyes anyagok

kisebb személyi
károsodás
súlyos vagy halálos
(életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás

kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
súlyos vagy halálos
(életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

1.

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

lehetséges, de
nem valószínû

szinte elkerülhetetlen
valószínû

szinte elkerülhetetlen

szinte elkerülhetetlen
valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
évente biztonsági
felülvizsgálat

rendszeres
karbantartás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

A körülmények A kockázat stabi- Megelõzés, felülmegfelelése a
litása
vizsgálat rendje
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil
munkavédelmi
oktatás
megfelelnek
alacsony, stabil
évente biztonsági
felülvizsgálat

5.4 A munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítása a karbantartó, kertész munkahelyen

Belsõ szabályzatok

12. Forgó gépek, alkatrészek megérintése
13. Fûnyíró elektromos
balesete, kábel elvágása
14. Kéziszerszámok használata közben elõforduló sérülések
15. Megmunkált anyagból
származó sérülések

karbantartó

karbantartó

kertész

karbantartó

karbantartó

szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû

kisebb személyi
károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás

A bekövetkezés
valószínûsége

kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

karbantartó,
kertész
karbantartó

9.

Kedvezõtlen munkahelyi klíma veszélyei
10. Szállítás közben történõ ütközés, megcsúszás
11. Létrával való eldõlés

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

alacsony, stabil

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

megfelelnek

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

A körülmények A kockázat stabi- Megelõzés, felülmegfelelése a
litása
vizsgálat rendje
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil
munkavédelmi
oktatás
megfelelnek
alacsony, stabil
munkavédelmi
oktatás

Belsõ szabályzatok
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9.

8.

7.

6.

5.

Veszélyes felületek,
szélek és sarkok

Vegyszerekkel való
takarítók
munka
Megbotlás, megcsúszás takarítók,
portások
Létra használatából
takarítók
adódó baleset
Fertõzés lehetõségétakarítók
nek veszélye (WC,
padok)
Hosszabb ideig meleg, takarítók
hideg vízzel érintkezés
Kedvezõtlen munkatakarítók,
helyi klíma
portások

3.

4.

Tûz- és robbanásveszélyes anyagok

2.

takarítók

takarítók

takarítók,
portások

Elektromos eszközök
veszélyei, zárlat

1.

kisebb személyi
károsodás

kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb személyi
károsodás

súlyos, életveszélyes
baleset vagy egészségkárosodás
súlyos, életveszélyes
baleset vagy egészségkárosodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

szinte elkerülhetetlen

szinte elkerülhetetlen
lehetséges, de
nem valószínû

lehetséges, de
nem valószínû
szinte elkerülhetetlen
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

5.5 A munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítása a takarító, portás munkahelyen

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás, védõruha
ellenõrzése
rendszeres karbantartás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

évente biztonsági
felülvizsgálat

évente biztonsági
felülvizsgálat

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

Belsõ szabályzatok

portások

takarítók

takarítók

takarítók

takarítók

takarítók

takarítók
megfelelnek

lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû

kisebb személyi
károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb személyi
károsodás

alacsony, stabil
alacsony, stabil

megfelelnek

alacsony, stabil

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

valószínû

kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

szinte elkerülhetetlen

takarítók

10. Kényelmetlen testhelyzetben végzett
nehéz testi munka
11. Egyéni védõeszköz
korlátozó hatása
12. Szállítás közben
történõ ütközés,
megcsúszás
13. Ablaküvegek tisztítása közben sérülés,
vágás
14. Porallergia, tornatermi por veszélyei
15. Kéziszerszámok
használatából adódó
balesetek
16. Mosógép-, centrifugahasználat balesetei
17. Ajtó, kapu nyitása
közben történõ sérülések

A bekövetkezés
valószínûsége

kisebb személyi
károsodás

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

Belsõ szabályzatok
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Veszélyes felületek,
szélek és sarkok
Egyéni védõeszköz
korlátozó hatása
Kényelmetlen testhelyzetben végzett,
nehéz testi munka,
szûk munkahely
Megbotlás, megcsúszás anyagmozgatás
közben
Elektromos eszközök
veszélyei, zárlat

Meleg edények, ételek minden konyhai
rakodása
dolgozó

3.

8.

7.

6.

5.

4.

Tûz- és robbanásveszélyes berendezések kezelése

2.

minden konyhai
dolgozó

minden konyhai
dolgozó

minden konyhai
dolgozó
minden konyhai
dolgozó
minden konyhai
dolgozó

szakács, konyhalányok

szakács, konyhalányok

Forró eszközökkel,
gõzzel való érintkezés

1.

súlyos vagy halálos
(életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás

kisebb személyi
károsodás

súlyos vagy halálos
(életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

kisebb vagy súlyos
személyi károsodás

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

szinte elkerülhetetlen

valószínû

szinte elkerülhetetlen

szinte elkerülhetetlen

szinte elkerülhetetlen
valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

rendszeres
karbantartás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás, napi
ellenõrzés
évente biztonsági
felülvizsgálat

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás

instabil, alacsony munkavédelmi
oktatás, folyamatos ellenõrzés
alacsony, stabil
évente biztonsági
felülvizsgálat

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

5.6 A munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítása a konyha munkahelyen

Belsõ szabályzatok

lehetséges, de
nem valószínû
lehetséges, de
nem valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

kisebb személyi
károsodás
kisebb vagy súlyos
személyi károsodás

kisebb vagy súlyos
személyi károsodás

élelmezésvezetõ

szakács,
konyhalányok

szakács,
konyhalányok

lehetséges, de
nem valószínû

étkezõk, vendégek kisebb személyi
károsodás

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

alacsony, stabil

megfelelnek

megfelelnek

alacsony, stabil

megfelelnek

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

évente orvosi
felülvizsgálat

munkavédelmi
oktatás, napi
ellenõrzés

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

A 6. kockázat instabil értékelést kapott. Ennek oka a dolgozók nem megfelelõ gumicsizmája, a csizma – kényelem érdekében történõ – felhasítása,
amely a balesetveszélyt növeli. E védõeszköz használatát, minõségét, állapotát 2 havi gyakorisággal ellenõrizze az élelmezésvezetõ és az igazgató!

15.

14.

13.

12.

11.

10.

lehetséges, de
nem valószínû
szinte elkerülhetetlen
szinte elkerülhetetlen

kisebb vagy súlyos
személyi károsodás
kisebb személyi
károsodás
kisebb személyi
károsodás

minden konyhai
dolgozó
minden konyhai
dolgozó
szakács,
konyhalányok

9.

Veszélyes anyagokkal
való munka
Kedvezõtlen munkahelyi klíma veszélyei
Szeletelés, darabolás,
pucolás közben késsel történõ sérülés
Mosogatás, kiszolgálás közben vágási sérülés
Konzerv, befõttbontás
közben fém- és üvegszilánk-sérülés
Konyhagépek (daráló,
dagasztó, burgonyakoptató) helytelen
használata
Számítógép monitorának káros sugárzása

A bekövetkezés
valószínûsége

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

Belsõ szabályzatok
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Tûz- és robbanásveszélyes anyagok

Veszélyes felületek,
szélek és sarkok
Botlás hibás kövezeten vagy padlóburkolatokon
Megbotlás,
megcsúszás
Étel kiszolgálása közben forrázás, törés,
sérülés

2.

3.

szinte elkerülhetetlen
lehetséges, de
nem valószínû

szinte elkerülhetetlen
valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

lehetséges, de
nem valószínû

A bekövetkezés
valószínûsége

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

megfelelnek

évente biztonsági
felülvizsgálat

évente biztonsági
felülvizsgálat

Megelõzés, felülvizsgálat rendje

alacsony, stabil

alacsony, stabil

munkavédelmi
oktatás
munkavédelmi
oktatás

rendszeres
karbantartás
alacsony, instabil munkavédelmi
oktatás

alacsony, stabil

alacsony, stabil

A körülmények A kockázat
megfelelése a
stabilitása
munkavédelmi
követelményeknek
megfelelnek
alacsony, stabil

A 4. kockázat instabil értékelést kapott. Ennek oka a tantermek 60%-ában elhasználódott linóleumburkolat és a folyosókon felválóban lévõ csempeburkolat rossz állapota. Folyamatos teendõ a burkolatoknak a lehetõségek szerinti karbantartása. A balesetveszélyt a fenntartónak jelezni kell,
a felújítás kezdeményezése megtörtént.

6.

5.

4.

szülõk, látogatók,
vendégek

Elektromos eszközök
veszélyei, zárlat

1.

súlyos vagy halálos
(életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás
szülõk, látogatók, súlyos vagy halálos
vendégek
(életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás
szülõk, látogatók kisebb személyi károsodás
minden tanuló
kisebb vagy súlyosabb személyi károsodás
szülõk, látogatók kisebb személyi
károsodás
étkezõk, vendégek kisebb személyi
károsodás

Veszélyeztetettek A kockázat minõségi, mennyiségi
értékelése

S. A kockázat, veszély
sz. azonosítása

5.7 A munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítása a szülõk, látogatók és vendégek számára

Belsõ szabályzatok

Belsõ szabályzatok

6. Az eredményesség ellenõrzése és az értékelés
rendszeres felülvizsgálata
6.1 A munkáltató ellenõrzési kötelezettsége
A munkáltatónak ellenõriznie kell, hogy a kockázatértékelés következményeként, a kockázatok csökkentése érdekében meghatározott és végrehajtott intézkedések valóban hatásosan és stabilan csökkentették-e a kockázatokat.
A kockázatértékelést legalább évente felül kell vizsgálni
akkor is, ha nem történik különösebb változás.
Ha azonban jelentõsebb változás következik be (például a munkakörülményekben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkaszervezésben, a munkavállalói
állományban, a munkavédelmi követelményekben, a mûszaki
fejlõdésben vagy a rendelkezésre álló ismeretekben), akkor 30 napon belül szükségessé válik a kockázatértékelés ismételt elvégzése, illetõleg felülvizsgálata. Erre nem lehet általános,
minden körülményre érvényes szabályt meghatározni, ezért a munkáltatónak az adott munkahely konkrét körülményei alapján
kell megállapítania, hogy melyek azok a változások, amelyeknek
jelentõs kihatásuk van a kockázatokra.

6.2 A kockázatértékelés és a teendõk, valamint
a felülvizsgálat írásba foglalása

Figyelem!
A Mvt. elõírásai szerint a munkáltató köteles tájékoztatni a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól az alábbi személyeket:
ß az intézményben munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt
ß az intézményben foglalkoztatott, munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személyt
ß a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot
ß az intézmény munkavédelmi felelõsét
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A teendõk meghatározása és a szükséges intézkedések
megtétele
A kockázatértékelés alkalmával, majd ezt követõen minden felülvizsgálatkor a munkáltatónak konkrét intézkedési tervet kell
készítenie a kockázatok megelõzése vagy csökkentése érdekében. A Mvt. 54. § (2) bekezdése szerint „az értékelés alapján olyan
megelõzõ intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják
a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe”.
A munkáltatónak ehhez minden felülvizsgálat alkalmával át kell
tekintenie, hogy
· meg lehet-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot,
· hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat,
technológiát, anyagokat, munkaeszközöket,
· milyen munkavédelmi intézkedésekre van szükség a kockázat
alacsony szinten tartásához.
Az intézkedéseknek mindig az adott munkahelyhez, munkavállalókhoz és munkakörülményekhez kell igazodniuk. Általános
meghatározásuk ezért nem lehetséges, de a kockázat csökkentésének vagy kezelésének néhány általános módszertani elve a következõ:

G
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· A veszély keletkezési helyén történõ felszámolása, például zárt
technológia alkalmazásával, elszívással, hõszigeteléssel, zajcsökkentéssel.
· A munkafolyamat, technológia elkülönítése, elszigetelése.
· A munkavállaló eltávolítása a munkafolyamattól.
· A munkaeszközök ellátása biztonsági berendezéssel, például
védõburkolattal, biztonsági indítással, vészleállítóval.
· Megfelelõ mozgástér biztosítása.
· Tiszta, rendes munkahely kialakítása, a keletkezõ anyagok,
szennyvíz, hulladék megfelelõ eltávolítása.
· A munkavállalók megfelelõ tájékoztatása, képzése, oktatása,
ellenõrzése.
· Megfelelõ szakképzettségû és számú munkavállaló alkalmazása.
· A munka összehangolása.
· A munkaszervezés megváltoztatása.
· Megfelelõ jelzõ- és riasztóberendezések, mentési tervek, menekülési útvonalak és elsõsegély biztosítása.
· Egyes munkafolyamatok elvégzésének képesítéshez vagy elõzetes engedélyhez kötése.
· Rendszeres, tervezett karbantartás megszervezése.
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· Veszélyes technológiák és munkaeszközök idõszakos biztonsági felülvizsgálata.
· Egyéni védõeszközök biztosítása. (Mint már hangsúlyoztuk, az
egyéni védõeszközök alkalmazását mindig csak végsõ lehetõségként szabad számításba venni, ha a kockázat kiküszöbölése
más mûszaki és szervezési intézkedésekkel nem oldható meg.)
· Megfelelõ elõzetes és idõszakos orvosi vizsgálatok megszervezése.
· A munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelõ bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása.
· Megfelelõ öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetõségek biztosítása.
A szükséges intézkedéseket célszerû sürgõsségi sorrendbe állítani:
· azonnali
· rövid vagy középtávú
· hosszú távú
Ehhez a kockázatértékelés megállapításait kell alapul venni, különösen azt, hogy menynyire súlyos az adott kockázat (milyen jellegû károsodást okozhat, hány személyt érinthet, illetve milyen
valószínûséggel következhet be a baj).
Emellett át kell tekinteni azt is, hogy milyen gyorsan lehet megtenni az intézkedést, valamint milyen mûszaki, személyi, szervezési
feltételeket kell biztosítani hozzá. Azonnal intézkedni kell a súlyos
kockázatok felszámolása érdekében, ugyanakkor a gyorsan megtehetõ intézkedéseket akkor is célszerû minél hamarabb végrehajtani, ha kevésbé súlyos kockázatot szüntetnek meg.
A kockázatértékelés során észlelt közvetlen veszélyt azonnal meg kell szüntetni, tehát a közvetlen veszélyt jelentõ
munkavégzést vagy munkaeszközt technológiát azonnal le
kell állítani!
A fentiekben részletezett kockázatértékelési szabályzatot az intézmény igazgatója állította össze a gazdaságvezetõ, a munkavédelmi felelõs, valamint az egyes részlegek vezetõinek közremûködésével. Hatálya az intézmény teljes mûködési ideje alatt annak
teljes területére kiterjed.
Kazincbarcika, 2002. december 20.

Petróczi Gábor
igazgató

Sáfrányos Józsefné
gazdaságvezetõ

Vajda Gyuláné
munkavédelmi felelõs
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Felhasznált irodalom
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség kockázatértékelésrõl készített anyaga
Forrás: www.munkavedelem.hu
A Ságvári Endre Gimnázium Munkavédelmi szabályzata, 2002.
A Ságvári Endre Gimnázium munkaköri leírásai, 2002
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Minta a közalkalmazotti szabályzat
elkészítéséhez

dr. Tiszavölgyi Kinga, dr. Fejér Lászlóné

A közalkalmzotti szabályzatot (KSZ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. 17.§-ának rendelkezése alapján
kötelező elkészíteni. A szabályzatmintában a kipontozott sorok
önálló — az intézményi feladatokat, adottságokat és igényeket
szem előtt tartó — megfogalmazása széles körű és sokoldalú
részvételi jogokat biztosít az intézmény közalkalmazottainak a
munkáltatóval való eredményes együttműködéshez.
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KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT
I. Rész
Általános rendelkezések
1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek
A ................................ közoktatási intézmény vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény közalkalmazotti tanácsa (a továbbiakban KT) — az 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
17.§-a alapján biztosított jogkörüknél fogva — alkotják meg az alábbi
szabályzatot.
(A szabályzat tervezetéről a közalkalmazotti tanács köteles kikérni a helyi
közalkalmazotti közösség véleményét.)
2. A közalkalmazotti szabályzat célja, tárgyköre
Jelen szabályzat rendeltetése, hogy átfogóan rendezze a munkáltató és
a közalkalmazottak részvételi jogaival, illetve a kapcsolatrendszerükkel
összefüggő legalapvetőbb kérdéseket.
A közalkalmazotti szabályzat a kollektív szerződés tárgykörébe tartozó
kérdéseket csak abban az esetben rendezheti, ha nincs a munkáltatónál
a kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezet.
3. A szabályzat személyi és időbeli hatálya
A Közalkalmazotti Szabályzat személyi hatálya a Kjt. 2.§-a (1) bekezdése
alapján kiterjed az oktató-nevelő intézmény valamennyi közalkalmazottjára, így az intézmény vezetőjére is.
A szabályzat ....... év ............. hónap .... napján lép hatályba, érvényessége határozatlan ideig, illetve felmondásig tart.
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A szabályzat hatályát veszti a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével.
A szabályzatnak csak azon rendelkezései hatályosak, melyek nem ütköznek magasabb rendű jogszabályba.
4. A szabályzat felmondása, módosítása
A szabályzatot bármelyik fél ....... hónapos határidővel felmondhatja. A felmondási jogot a szabályzat megkötésétől számított ........ hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja.
A szabályzatot az a szakszervezet is felmondhatja (Kjt. 18.§ (2)), amely
az újabb közalkalmazotti tanácsi választáson, illetőleg taglétszámának
növekedése alapján a Kjt. 12.§-a szerint a kollektív szerződés megkötésére jogosulttá vált.
A módosítást az aláíró felek bármelyike kezdeményezheti. A szabályzat
módosításával kapcsolatos vitapontok rendezésére egyeztető bizottságot
kell létrehozni, amely a kérdést soron kívül megvizsgálja, és 8 napon belül
javaslatot terjeszt elő az aláírásra jogosult feleknek a megoldásra.
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II. Rész
A közalkalmazottak képviseleti rendje
1. A közalkalmazotti tanács (KT)

a/

Az intézményben a közalkalmazottakat — a jogszerűen lefolytatott
közalkalmazotti tanácsi választásokon — közvetlenül választott
közalkalmazotti tanács (a továbbiakban KT) képviseli (Kjt. 1415.§)
A közalkalmazotti tanács tagjainak száma: ..................
A közalkalmazotti tanács elnöke: .................................

b/ A KT működésének részletes szabályait, üléseinek időpontjait saját
ügyrendje határozza meg, mely a közalkalmazottak magas színvonalú képviseletét tartja szem előtt.
c/

A KT jogosítványait, azaz az egyetértési, a véleményezési, a javaslattételi jogokat, a közalkalmazotti tanács egésze gyakorolja. A KT
meghatározott ügyeiben az elnök vagy a tanács megbízott tagja jár
el.

d/ .....................................................................................................
2. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató együttműködése
a/

A közalkalmazottak jogainak érvényesítése, valamint kötelezettségeinek teljesítése során a KT és a munkáltató kötelesek együttműködni (Mt. 3.§ (1)).

b/ Az együttműködés céljai:
• a közalkalmazottak jogai és kötelességei közötti munkahelyi
összhang megteremtése
• az intézményi feladatok magasabb szinten való ellátásának biztosítása
• a közalkalmazottak munkakörülményeinek, szociális helyzetének javítása érdekében a lehetőségek feltárása
• .................................................................................................
3. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerének
formái
a/

évente legalább ..... alkalommal tanácskozáson áttekintik az intézmény helyzetét, a feladatok megoldásához szükséges anyagi lehetőségeket és a lehetséges munkáltatói intézkedéseket

b/ soron kívül megbeszélést tartanak az intézmény közalkalmazottait érintő váratlan, de lényeges problémákról
c/

esetenként kölcsönösen informálják egymást a közalkalmazottakat érintő kérdésekben, így
a munkáltató:
• eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének mindazon témákban,
amelyek a KT egyetértési és véleményezési jogkörébe tartoznak
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• ismerteti az intézményi működés terveit, a várható változásokat
• tényeket, adatokat közöl az együttműködéshez

• biztosítja a KT megbízott tagjainak az intézmény vezetőségi
értekezletein való részvételt
• .................................................................................................
a közalkalmazotti tanács:
• jelzi a munkahelyi konfliktusokat és azok lehetséges feloldási
módját
• írásos állásfoglalást, javalatot nyújt be a munkáltatóhoz a
közalkalmazottak véleményének megfelelően
• a munkáltató tudomására hozza a közalkalmazottak tervezett
rendezvényeit (időpontegyeztetés miatt)
• .................................................................................................
d/ a munkáltató és a KT között felmerülő vitás kérdésekben egyeztetési eljárást folytatnak le
e/

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

III. Rész
A közalkalmazotti tanács jogai
1. A közalkalmazotti tanács egyetértési jogai
a/
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A Kjt. 16.§-a (1) bekezdése alapján egyetértési jog illeti meg a KT-t
a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök
felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok
hasznosítása tekintetében.

b/ A fent említett jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok felhasználása
a közalkalmazottak munkáltatóhoz benyújtott írásos kérelmei alapján rangsorolhatók — a KT egyetértésével.
c/

4

Segélyezéseknél előnyben kell részesíteni — az egy főre jutó nettó
jövedelemtől függően
• a többgyermekes családokat,

• ............................................
d/ A lakásépítés munkáltatói támogatásának odaítélésében az alábbi elveknek kell érvényesülni:
e/

• .................................................................................................
Az üdülési hozzájárulásnál fontos szempontok:

f/

• .................................................................................................
Egyéb egyetértési jogok
• .................................................................................................
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2. A KT véleményezési jogai
A munkáltató tervezett döntése előtt a KT-val a következőket véleményezteti.
a/

A gazdálkodásból származó bevétel felhasználásának tervezetét:
• az iskola tantermeinek berendezéseinek bérbeadásából származó
jövedelem felhasználásának tervét

• .................................................................................................
b/ A következő belső szabályzatok tervezetét:
• munkavédelmi szabályzat
• pénzkezelési szabályzat
• leltározási szabályzat
• selejtezési szabályzat
c/

• ....................................
A közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét:
• a bérintézkedések végrehajtásának elveit
• a jutalmazás elveit
• az iskolai költségvetés összeállításának elveit
• az iskola fejlesztésével, munkájának átszervezésével kapcsolatos
terveket

• az iskola fenntartójának megváltozásával együtt járó munkáltatói
intézkedéseket
d/ a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket
e/

a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervet
• előnyben részesülnek az intézménynél már több éve foglalkoztatott — továbbtanulni szándékozó — közalkalmazottak

f/

• .................................................................................................
a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet, melyeknél alapelv:
• az intézmény zavartalan működésének biztosítása

g/

• .................................................................................................
Egyéb véleményezési jogok:
• .................................................................................................

3. A javaslattételi és egyéb részvételi jogosultság
Az oktatási-nevelési intézmény közalkalmazotti tanácsa — a helyi sajátosságoknak megfelelően — a további jogokkal rendelkezik:
a/

javaslattételi jogok

• ...........................................................
b/ egyéb részvételi jogok
• .........................................................
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IV. Rész
A közalkalmazotti tanács joggyakorlásának valamint a vitás kérdések egyeztetésének eljárási rendje
1. A munkáltató joggyakorlata
a/

A munkáltató köteles a közalkalmazotti tanácsot tájékoztatni a KT
egyetértési, illetve véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben legalább 15 nappal a tervezett intézkedés előtt. Az Mt. 67.§-a szerint
a Kjt. 16.§-a (1) és (2) bekezdésében foglaltakat sértő munkáltatói
intézkedés érvénytelen. Ennek megállapítása iránt a KT bírósághoz fordulhat.

b/ A munkáltató vállalja, hogy a KT véleményezési jogkörébe tartozó
kérdésekben, az eltérő és indokolt vélemények egyeztető megvitatása után elutasító döntéseit indoklással közli a közalkalmazotti
tanáccsal.
c/

A munkáltató írásos tájékoztatásait, valamint a KT írásos előterjesztéseit az intézmény hivatalos iratállományába iktatni kell (a
tartalom és az időpontok nyomon követhetősége érdekében).

d/ .....................................................................................................
2. A közalkalmazotti tanács joggyakorlata
a/

A KT köteles a jogait az intézkedés-tervezetről való tudomásszerzést követően 15 napon belül gyakorolni, álláspontjáról a munkáltatót tájékoztatni. Véleménykülönbség esetén a KT — a szükséges
egyeztetés érdekében — a munkáltatóval köteles határidőn belül
megbeszélést folytatni.

b/ A KT köteles állásfoglalásainak kialakítása előtt — a jelzett határidőn belül — közalkalmazottak érintett közösségének véleményéről tájékozódni és azt képviselni.
c/
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Ha a KT álláspontját határidőn belül nem közli a munkáltatóval,
úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene.

d/ A KT jogosult a munkáltató nyilvántartásaiba betekinteni (Mt. 68.§),
melyre való igényét és annak célját a KT elnöke közli a munkáltatóval. A nyilvántartást kezelő közalkalmazottat a munkáltató utasítja a betekintés biztosítására.
e/

A KT a működése során a tudomására jutott adatokat, tényeket az
Mt. 69.§-a szerint kezeli. Ezen túlmenően az intézmény működésére
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala előtt a KT köteles a
munkáltatóval konzultálni.

f/

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

3. Az egyeztetési eljárás szabályozása
A munkáltató és a közalkalmazotti tanács közötti vitás kérdések rendezésére az egyeztetési eljárás szolgál. Az egyeztetésen a munkáltató és a
KT egyeztetéssel megbízott tagja vesz részt, előre megállapított időpontban.
Az egyeztetési eljárás jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az alábbiakat:
• az egyeztetés helyét, idejét, a részt vevő személyeket
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• a kifogásolt intézkedést és a munkáltatói észrevétel lényegét
• az egyeztetési eljárás során elhangzott nyilatkozatokat
• a megkötött egyezség pontos szövegét, a kifogás visszavonását
• az eredménytelenséget megállapító közös nyilatkozatot
• az egyeztetésben részt vevő felek jegyzőkönyvi aláírását és bélyegzőjét
Az egyeztetési eljárás során a kifogásolt jogellenes munkáltatói intézkedés tényállását fel kell tárni. Meg kell kísérelni az egyeztetés során az
egyezség létrehozását, a feleknek ennek érdekében együtt kell működniük.

V. Rész
Záró rendelkezések
1. A közalkalmazotti tanács tevékenységének támogatása
A munkáltató széleskörűen támogatja a közalkalmazottak részvételi
jogaihoz kapcsolódó tevékenységet, elősegíti a közalkalmazotti tanács
működésének feltételeit.
Biztosítja:
• a szükséges közlönyöket, szakkönyveket, jogi segédleteket
• a felhívások, közlemények közzétételi feltételeit
• a rendszeres működéshez kapcsolódó ügyviteli feltételeket
• a szükséges helyiségeket
• a KT tagjainak a törvényes munkaidő-kedvezményt
• ......................................................................................
2. A szabályzat közalkalmazottakkal történő megismertetése
A munkáltató gondoskodik arról, hogy a közalkalmazotti szabályzatot
valamennyi közalkalmazott megismerhesse. Ennek érdekében a szabályzat másolati példányát az alábbi, mindenki számára jól hozzáférhető helyeken kell elhelyezni:
............................................................................................................
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3. A közalkalmazotti szabályzat érvényessége
Jelen szabályzat olyan intézményben készült, amely rendelkezik kollektív szerződéssel1, ezért nem szabályozza azon kérdéseket, amelyeket a kollektív szerződésben kell rendezni. Amennyiben az intézményben
megszűnik a kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezet, a
közalkalmazotti szabályzatot jelentősen ki kell bővíteni a Kjt. előírásai
alapján.

................................., ........... év ............. hónap ..... nap

................................................
................................................
................................................
a közalkalmazotti tanács tagjai

.............................................
munkáltató

P.H.
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1

A kollektív szerződéshez magyarázat és minta a G 2.1 és a G 2.2
fejezetben található.
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Alapfokú művészetoktatási
intézmények
Feladatok és SZMSZ

dr. Szűcsné Hobaj Tünde, Béres Károly

A következőkben bemutatásra kerülő segédanyag a vonatkozó
rendeletben megállapított tartalmi követelmények szerint épül fel.
Nem „minta”, mert az egyes iskolák vezetési szerkezete, felépítése,
egyéni sajátosságai eltérőek, azokat nem lehet és nem is szabad
uniformizálni.
E szabályzat olyan megoldási lehetőséget ad, amelyet a konkrét
helyi körülményekhez kell igazítani.1
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1. Az alapfokú művészetoktatási intézményekről
általában

Figyelem!
Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata
Célja:
➟ A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti
ismereteket, és az alkotó munkával együttjáró pozitív
élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.
➟ Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai
érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére
és művelésére.
➟ Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben
és kommunikációban a toleráns magatartásra.
Feladatai:
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➟ Ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit.
➟ Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását,
bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját és fejlessze
improvizációs készségét.
➟ Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a
szakirányú továbbtanulásra, illetve művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra.
➟ Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre,
kapcsolattartásra.

1.1 A zeneiskolai oktatás feladata
A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény.
Feladata:
• A hangszeres, vokális zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
• Tanulói többségének tudását olyan szintre kell fejlesztenie,
hogy képesek legyenek amatőr muzsikálásra kamaraegyüttesben vagy zenekarban.
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A zeneiskola adjon rendszerezett zenei ismereteket.
Tanítsa meg tanulóit a zenei írásra és olvasásra.
Vezessen rá a zene logikájára, formai összefüggéseire.
Ismertessen meg a főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zene
történeti összefüggéseivel, más művészetekkel való kapcsolataival.
Ösztönözze a tanulókat életkoruknak megfelelő, zenei tárgyú
könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására.
A nemzeti kisebbségekhez tartozó növendékeket ismertesse
meg népük zenéjével.
Fejlessze a tanulók zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét.
Fejlessze a növendékek zenei képességeit: hallásukat, ritmusérzéküket, érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire.
Szoktassa tanulóit rendszeres, céltudatos munkára.
Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel
alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljék.
Az iskola tevékenysége irányuljon arra, hogy növendékei az
életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyagot kottahűen, stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, árnyaltan és kifejezően szólaltassák meg.
Neveljen az értékes zene szeretetére.
Ösztönözze tanulóit rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására,
a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de mindenekelőtt aktív társas muzsikálásra.
Használja ki a lehetőségeket a közismereti iskolák zenei életének támogatására. Működjék együtt más intézményekkel a
kulturális és művelődési feladatok ellátásában (hangversenyrendezés, ismeretterjesztés).
Segítse az egyházzenei életet.
Támogassa az amatőr zenekarok, és kamaraegyüttesek, a családi együttmuzsikálás működését, legyen nyitott az értékes
könnyűzenére.
Lehetőség szerint létesítsen cserekapcsolatot más (esetleg külföldi) zeneoktatási intézményekkel.
Teremtsen „szabad iskola” formájában lehetőséget a legváltozatosabb igények kielégítésére.
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1.2 A táncoktatás feladatai
Feladata az iskolarendszerű táncoktatás.
• A tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúrájának sokirányú
fejlesztése, az egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra nevelés.
• Járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyerekek személyisége nyitottá
váljon a közösségi alkotó tevékenység és általában a művészetek iránt.
• Fejlessze mozgáskultúrájukat, fizikai állóképességüket, ritmusérzéküket, hallásukat, tér- és formaérzéküket.
• Kiemelt feladata a táncművészeti alapismeretek átadása.
• Fordítson figyelmet a színpadi megjelenítésre, a növendékek
életkori sajátosságaihoz, tánctechnikai tudásához, stílusismeretéhez alkalmazkodó koreográfiák betanítására.
• Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók
kreatív megnyilatkozásainak, fejlessze improvizációs készségüket.
• Időtálló értékek közvetítése révén járuljon hozzá a gyerekek
ízlésének, kritikai érzékének fejlesztéséhez.
• Irányítsa a tehetséges növendékeket hivatásos pályára, a továbbképző osztályainak folytatására, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.
1.3 A képző- és iparművészeti oktatás feladatai
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• A képzés keretében sajátítsák el a gyerekek a vizuális megjelenítés síkbeli és térbeli alapjait.
• Ábrázolási készségük jusson olyan fokra, hogy ezen eszköztár
birtokában képesek legyenek saját gondolataik és érzéseik
kifejezésére.
• A választott képző vagy iparművészeti területen belül szerezzék
meg a mesterségbeli tudás alapelemeit.
• A műalkotások elemzésével járuljon hozzá a tagozaton folyó
tevékenység a gyerekek történeti, esztétikai és emberismeretének gyarapodásához.
• A művészeti tevékenység eredményeként váljanak a tanulók a
műalkotások értő befogadóivá, formálódjon ízlésük, tegyenek
szert a látható világban való eligazodás képességére, fejlődjön
kritikai érzékük.
• A gyermeki személyiség általános fejlesztése mellett, legyen alkalmas a képzés a művészeti pályára való hatékony felkészítésre.
• Ösztönözze tanulóit rendszeres kiállítás- és múzeumlátogatásra, a rádió és a TV képzőművészeti műsorainak figyelemmel
kísérésére és alkotótáborokban, pályázatokon való részvételre.
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1.4 A drámajáték oktatás feladatai
• A közösségben végzett tevékenysége során fejlődjön a tanuló
közösség iránt érzett felelőssége, ön- és emberismerete, önálló
alkotóképessége, rugalmas gondolkodása, testi, térbeli biztonsága, időérzéke, mozgásának és beszédének tisztasága.
• Ismerjék meg és sajátítsák el a színművészet kifejezőeszközeit
(mozgás, beszéd), színpadtechnika legfontosabb elemeit és a
dramaturgia alapszabályait.
• Ismerjék meg a színháztörténetnek azokat a fejezeteit, melyek
gyakorlati munkájuk során szerzett tudásukhoz kapcsolódnak, s kapjanak képet a kortárs szín- és bábművészet legjelentősebb törekvéseiről.
• Ismerkedjenek meg a különféle színházi mesterségekkel.
• Fejlődjön ízlésük olyan mértékben, hogy egy-egy látott előadást
szakszerűen, kritikusan, koruknak megfelelően tudjanak elemezni.
• A képzés végére a közösségek érettsége, valamint az egyes
gyerekek képessége, szakmai tudása érje el azt a szintet, hogy
differenciált feladatvállalással és kevés tanári segítséggel létre
tudjanak hozni egy színvonalas előadást.
• A képzés során szerzett ismeretek és élmények ösztönözzék a
növendékeket arra, hogy az alkotótevékenység lehetőségét (a
színjáték területén, vagy más művészeti ágban) életük további
részében is igényeljék, s e tevékenységet gyakorolják.

2. A pedagógusok oktató-nevelő munkájának
általános szempontjai és irányelvei
A művészeti iskolában az oktató-nevelő munkát a tantervben
meghatározott szempontok alapján kell megtervezni. A művészeti tanszakok, szolfézs, kamarazene, zenekar, énekkar vagy
egyéb csoportos foglalkozásokra történő tananyagtervezés egyegy csoportra (osztályra) bontja le a tanév tantervi anyagát. A
tervezés egy tanévre történik. Követelmény, hogy a tanár alaposan ismerje növendéke személyiségét, képességét, tehetségét.
A nevelőnek különösen ügyelnie kell arra, hogy növendékeit túl
ne terhelje. Ezért az oktatás módszerét a kívánalmaknak megfelelően tanulónként kell megválasztania.
A zenei, művészeti nevelés az általános nevelésnek fontos
része, azonban figyelembe kell venni, hogy a művészeti
iskolai növendékek legnagyobb része nem lesz hivatásos
művész, hanem a jó nevelőmunka alapján a zenét, művészeteket szerető, értő egyén. Az iskolai munka során elsősorban meg kell kedveltetni a zenét, a művészeteket.
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Ügyelni kell arra, hogy az önként vállalt művészeti iskolai tanulással ne terheljük túl a gyermekeket és ne hajszoljuk teljesíthetetlen feladatokra, öncélú produkciókra. A „kirakat eredmények”
helyét az elmélyült, tudatos, stílusos, szépen megformált muzsikálásnak, művészeti tevékenységnek kell elfoglalnia.
Törekedni kell arra, hogy olyan feladatokat adjunk, olyan darabokat válasszunk, — mindig tanulók fejlettségi szintjének megfelelően — amelyek fejlesztik a tanulók művészi ízlését, stílusismeretét, látókörét.
A szaktanárnak különös gonddal kell foglalkozni a művészeti pályákra készülő tanulókkal. Ezért rendszeres kapcsolatot kell tartani a tanszakvezetőkkel, a szaktanácsadóval, az illetékes művészeti szakközépiskola tanszakával,
hogy megismerje az ott folyó munkát és a felvételi követelményeket. Az utolsó éves, művészeti pályára, illetve
továbbtanulásra jelentkező tanulók felvételi vizsgájához
adjon meg minden segítséget, természetesen a szülők segítségét is figyelembe véve. Az iskola igazgatójának kérésére a pedagógus készítse el a továbbtanulásra jelentkezett
tanulók főtárgyi és szolfézs elméleti jellemzését.
A főtárgy tanár kísérje állandó figyelemmel növendékei szolfézs,
kamarazenei, zeneirodalmi fejlődését és iskolai (közismereti) előmenetelét.
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási
rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok
közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a ...................... Iskola nevelőtestülete a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§-ának (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadta el:

• A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a
.................... Iskola működésének szabályait, a jogszabályok által
biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket
nem rendeznek jogszabályok.

• A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden
vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismeré-
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se és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek
az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg
igénybe veszik, használják, helyiségeit, létesítményeit.

• A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén
a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese
— munkáltatói jogkörben eljárva — hozhat intézkedést,
b) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedést, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség,
c) a szülőt vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt
az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról,
kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót
kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét.

I. RÉSZ
Általános rendelkezések
1. Alapfokú művészetoktatási intézmény
elnevezése: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
székhelye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tagintézményei (kihelyezett tagozatai):

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

.....................................................
telephelye:

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

2. Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító és fenntartó
szerve
.....................................................
3. Az alapító okirat száma
.....................................................
kelte:

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

4. Az intézmény jogállása (önálló gazdálkodás esetén)
Az intézmény önálló jogi személy. Az alapító okirat rendelkezése szerint
gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv, így önállóan szerezhet jogokat, vállalhat kötelezettségeket.
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Feladata elsősorban az oktatás zavartalan működtetése. Éves költségvetés alapján gazdálkodik, amely az éves iskolai munkatervre épül. A
költségvetést az érvényben lévő tervezési, gazdálkodási, pénzügyi szabályzatok alapján kell elkészíteni, amelyet az önkormányzat hagy jóvá.
5. Az alapfokú művészetoktatási intézmény tevékenysége
Az alapfokú művészetoktatási intézmény sajátos iskola, amelyben előképző, hangszeres előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon
folyik az oktatás.
Az iskolában felnőttoktatás is folyhat.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tagozatai és tanszakai:

•
•
•
•

zene ( hegedű, zongora, ...........)
tánctagozat (néptánc, balett, .....)
képző-és iparművészeti tagozat (szobrászat, kézművesség .......)
drámajáték (báb, színház, .........)

Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okirata határozza meg,
— a fenntartó jóváhagyásával — hogy a fent felsoroltak közül milyen
tagozatot indít.

II. RÉSZ
Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés,
külső kapcsolatok
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1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje,
formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek
közötti kapcsolattartás rendje
Az intézmény szervezeti felépítését az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.
1.1 Az intézmény vezetője
Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgatóhelyettesek, egy tagintézmény-vezető, egy tagozatvezető, valamint a gazdasági vezető közreműködésével látja el.
Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg.
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt — és át
nem ruházott — feladatokat.
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Kizárólagos jogkörébe tartozik:

• pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint
• a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá
• a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás.
Hatásköréből átruházza

• az általános helyettesre
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ügyekben az intézmény képviseletét,
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)

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

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• a gazdasági vezetőre
a) a „műszaki” és a „kisegítő dolgozó” elnevezésű munkakörökbe tartozók
feletti munkáltatói jogkör gyakorlását,
b) a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését,
c)

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

• a tagozatvezetőre
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Az igazgatóhelyettesek
A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve
és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el.
Részletes feladataikat az SZMSZ melléklete szerinti munkaköri leírás
tartalmazza.
Az általános igazgatóhelyettes

• az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését,
• átruházott hatáskörben............................ ügyekben képviseli az iskolát,

• közvetlenül irányítja:
.....................................................

• felelős:
.....................................................

Iskolavezetés 1995. május

G
2.6
9

Belső szabályzatok

• kapcsolatot tart:
.....................................................
A második igazgatóhelyettes

• közvetlenül irányítja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• felelős: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• kapcsolatot tart: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 A tagintézmény-vezető
Vezető beosztású pedagógus. Közvetlen szakmai felettese a második
igazgatóhelyettes. Felelős a tagintézmény működéséért. Részletes feladatait a munkaköri leírás állapítja meg.
1.4 A tagozatvezető
Vezető beosztású pedagógus. Ellátja a különböző tagozatok (tánc, dráma, képzőművészet) vezetését.
Közvetlen felettese az igazgató.

• közvetlenül irányítja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• felelős: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• kapcsolatot tart: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 A gazdasági vezető
Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Közvetlenül irányítja
a „gazdasági”, a gondnokon keresztül pedig a „műszaki” és a „kisegítő”
munkakörbe besorolt közalkalmazottakat.
Felelős a következőkért:
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• a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások
helyessége

• a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok
betartása

• a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések
• a munka- és tűzvédelmi előírások megtartása
• a térítési díjak, a tandíjak önkormányzati rendelet szerinti megállapítása, a befizetések ellenőrzése és a többletfizetések visszatérítése
Ellenjegyzési, utalványozási és átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol.
1.6 Az iskolavezetőség
Az igazgató döntéselőkészítő, véleményező, javaslattevő testülete.
A szakmai vezetőség tagjai:

• az igazgató
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•
•
•
•

az igazgatóhelyettesek
a tagintézmény-vezető
a tagozatvezető
a munkaközösség-vezetők (tanszakvezetők)

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. Az
ülések összehívása az igazgató feladata.
Az ülésre — a napirendi ponttól függően — tanácskozási joggal meghívható a gazdasági vezető, a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti
tanács elnöke és az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői.
Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a
gazdasági vezető heti rendszerességgel — a hét első munkanapján —
megbeszélést tart.
2. A helyettesítés rendje
Az igazgatót akadályoztatása esetén — az azonnali döntést nem igénylő
kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó
ügyek kivételével — teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes
helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos
jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a
legalább kéthetes, folyamatos távollét.
Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a
gazdasági vezető látja el.
Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása
esetén az igazgató helyettesítése a második igazgatóhelyettes feladata.
Mindhárom említett vezető egyidejű távolléte esetén a helyettesítésre
írásbeli megbízást kell adni.
Mindhárom vezet ő t akadályoztatása esetén (név) ...................
.................................. helyettesíti.

A tagintézmény-vezetőt távollétében
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• „A” változat: a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató által tanévenként megbízott pedagógus,

• „B” változat: az általa esetileg megbízott pedagógus, külön megbízás
hiányában a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus
helyettesíti.
3. A vezetők és az iskolaszék, valamint a szülői munkaközösség
közötti kapcsolattartás rendje
Az iskolában a nevelő és oktató munka segítésére, a nevelőtestület, a
szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény
működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszéket kell létrehozni.

Iskolavezetés 1995. május

Belső szabályzatok
Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az igazgató feladata.

• Az iskola igazgatója és az iskolaszék képviselője az együttműködés
tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve az iskolaszék
munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg.

• Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon
napirendi pontjának tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek
egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van.

• Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely
kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe
tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról,
illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik.

• Az iskolaszék jogállásáról a Ktv. 60.§-a rendelkezik.
A szülői munkaközösség iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot.

• Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az
SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az
igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával.

• A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell
hívni.

• Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója
tanévenként legalább ................ alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.
3.1 A szülői munkaközösség részére biztosított jogok
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A Ktv. 59.§ (1) bek. felhatalmazása alapján a jelen SZMSZ a szülői
munkaközösség részére a következő jogokat biztosítja:

12

A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van

•
•
•
•
•

a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben,
a házirend megállapításában,
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában,
az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában.

3.2 Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső
szervekkel.
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Az iskola rendszeres kapcsolatot tart:

• az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával
• a tanulók iskoláival (általános iskola, középiskola)
• a település egyéb intézményeivel
Képviseleti jog
Az intézményt az önkormányzati szervnél, hatóságoknál és minden
külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes
képviseli. Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az
igazgató és a gazdasági vezető látja el.
3.3 A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje
A tagiskolát közvetlenül irányító második igazgatóhelyettes a tagiskolavezető útján gondoskodik arról, hogy a pedagógusokat és a tanulókat
érintő intézkedések a tagintézményben kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek.
A második igazgatóhelyettes és a tagiskola vezetője a hét első munkanapján tanácskozik, szükség esetén előzetes egyeztetés szerint tartanak
megbeszélést.
4. A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai
munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési javaslattételi jogkörét
a Ktv. 56-57.§-ai, valamint a Vhr.1 29.§-a határozza meg.
A nevelőtestület az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület döntését,
javaslatát általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján
alakítja ki. A nevelőtestület tagja az alapfokú művészetoktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű
alkalmazottja. Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelőtestülete
a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Ktv-ben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
5. Szakmai (tanszaki) munkaközösség
A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a módszertani kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer

1

A nevelési-oktatási intézményekről szóló 11/1994. sz. MKM rendelet.
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kialakítása és az önképzés elősegítése érdekében az iskolákban szakmai
(tanszaki) munkaközösségek működhetnek.
A szakmai (tanszaki) munkaközösségeket az azonos szakos vagy a közös
rendszerbe sorolható (pl. fúvós, vonós hangszerek, képzőművészeti)
tanszakok oktatását ellátó tanárok részvételével lehet létrehozni,
amennyiben a tanárok száma meghaladja a 3 főt.
A munkaközösségek feladatait az iskola munkaterve tartalmazza. A
munkaközösségek részt vállalnak a tanárok továbbképzésében, új oktatási módszerek bevezetésében, tanulmányi versenyek évközi, tanév végi
beszámolók, meghallgatások előkészítésében, lebonyolításában, más
feladatok közös megoldásában.
A szakmai munkaközösségek munkáját a tanszakvezetők irányítják,
akiket tanévenként a munkaközösségek tagjai választanak és az igazgató bízza meg.
A tanszakvezetőket pótlék illeti meg és órakedvezmény adható.
A tanszakvezetők feladata a tanszak munkatervének elkészítése, munkaközösségi foglalkozások előkészítése, vezetése, a pályakezdők segítése, óralátogatás a tanszak tanárainál.
A tanszakvezető félévkor és tanév végén beszámol az általa vezetett
közösség munkájáról.
Számon tartja és értékeli a nevelők munkáját, eredményeit.
Szervezi az évközi és tanév végi beszámolókat.
Képviseli a közösséget a közalkalmazotti tanácsban.
6. A munkaterv elkészítése
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Az alapfokú művészetoktatási intézmény munkatervét az igazgató, a
szülői munkaközösség, az iskolaszék, a tanszakvezetők javaslatai figyelembevételével készíti elő megvitatásra.
A munkaterv végleges kialakításáról és elfogadásáról a nevelőtestület
határoz.
A munkaterv kiterjed a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok
konkrét megfogalmazására, az irányítás, az ellenőrzés, a továbbképzés,
továbbá az iskola társadalmi vonatkozású, valamint a személyzeti és
gazdasági feladataira.
Magában foglalja az egyéb iskolai (munkaközösségi) programokat is.
A feladatokat határidőkkel, a felelősök megnevezésével, az évenként
ismétlődő teendőket időrendi sorrendben tartalmazza.
Az igazgatóság a munkaterv egy példányát megküldi az önkormányzat
(szakmai irányító és fenntartó) illetékes csoportjának, amennyiben az kéri.
7. A tanév rendje
A tanév helyi rendjét — a jogszabály figyelembevételével — az iskola
munkaterve határozza meg.
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8. Értekezletek
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart.
A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott
napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze.
8.1 Tanévnyitó értekezlet
Augusztus hó utolsó hetében az igazgató által kijelölt napon tanévnyitó
értekezletet kell tartani. Ezen az igazgató ismerteti az új tanév főbb
feladatait, és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó
javaslatát. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról.
8.2 Félévzáró értekezlet
Eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb január 31-ig kell megtartani.
Ezen az igazgató vagy helyettese elemzi az első félév munkáját, és
tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól.
8.3 Tanévzáró értekezlet
Tartható az utolsó tanítási napot követően, illetve a tanév rendjének
megfelelően.
Ezen az igazgató — az igazgatóhelyettesek, a szaktanácsadó és a tanszakvezetők véleményének figyelembevételével — elemzi, értékeli a tanév
nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását.
8.4 Nevelési értekezlet
Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelési értekezleteket kell tartani. Tárgya bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a
nevelőtestület határoz meg.
A nevelési értekezlet témájától függően a nevelőtestület határozatot,
állásfoglalást hozhat.
8.5 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
Az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal korábban történő kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi
kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint
az ok megjelölése szükséges.
Nevelőtestületi értekezlet összehívását az iskolaszék, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat is kezdeményezheti. A kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc
napon belül össze kell hívni.
A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos
rendelkezések

• A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program,
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az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló
átfogó beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat
SZMSZ-ének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat.

• Az igazgató az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet
előtt legalább nyolc nappal korábban átadja a munkaközösségek
vezetőinek (tanszakvezetőknek), valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről.
• A tanszakvezető a nevelőtestület előtt szóban ismerteti a munkaközössége véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a nevelőtestület
által elkészítendő munkatervhez a munkaközösség javaslatát.
• A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló iskolaszék, illetőleg véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét meg kell
hívni.

• A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az általános
igazgatóhelyettes, akadályoztatása esetén a második igazgatóhelyettes látja el.

• A nevelőtestület a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás akkor érvényes, ha a testület 50% +1 fő tagja jelen van. Vezetői
megbízásnál a nevelőtestület kétharmados részvételi aránya szükséges.

• Amennyiben a tantestület úgy dönt, az igazgató titkos szavazást
rendel el.

• Ha a döntésnél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el.
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• A határozatokat sorszámozni és azokat nyilvántartásba kell venni.
• Az értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az
értekezletet követő három munkanapot követően el kell készíteni.
• A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkért 2 tanár írja alá.
A jegyzőkönyv másolatát az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tagjai, valamint az iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek képviselői betekinthetnek. Az értekezletről
hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják.
9. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása,
a beszámolás rendje
A nevelőtestület a Ktv.-ben meghatározott jogköréből, valamint a Vhr.
alapján
• az iskolaszékre ruházza az intézmény helyiségeinek használatra való
átengedésével kapcsolatos (Ktv. 57.§ (3) bek.) döntési hatáskörét,

• a szakmai munkaközösségre ruházza
a) a tantárgyfelosztás előtti,
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b) a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos
(Ktv. 57.§ (2) bek.)
c) valamint az iskolai felvételi követelmények meghatározásához
biztosított (11/1994. (VI.8.) MKM. r. 29.§ (3) bek. c) pontja) véleményezési jogkörét.
Az iskolaszék az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a döntést
követő 3. munkanapon belül az igazgató útján értesíti a nevelőtestületet.
Részletesebb értékeléssel a tanév végén ad tájékoztatást a nevelőtestületnek. A szakmai munkaközösség az éves munkájáról szóló beszámoló
során ad számot a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
10. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed
a tanórán kívüli foglalkozásokra is.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a
félévenként elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési
tervet nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az
igazgató dönt.
10.1 A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak

•
•
•
•

az igazgató
az igazgatóhelyettesek
a tanszakvezetők
a munkaközösségi tagok (szaktanárok) külön megbízás szerint

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik
eszköze a beszámoltatás.
Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő saját területükön végzik.
A tanszakvezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál
a szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról
folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyettest.
10.2 Az ellenőrzés módszerei

• a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások, a beszámolók, a hangversenyek, a versenyek látogatása

• a tanulói munkák vizsgálata
• írásos dokumentumok vizsgálata
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Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség
esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat — a feladatok egyidejű meghatározásával — tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

III. RÉSZ
Az alapfokú művészetoktatási intézmény
működésének rendje
1. A nyitvatartás rendje
Nyitvatartás:

• Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel ........... órától
............ óráig tart nyitva.

• Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell
tartani.

• Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
• Az iskolában folyó szakoktatás — szükség esetén — szombat délelőttre
(8-13 óráig) is kiterjedhet. Ebben az esetben portai ügyeletet kell
tartani.
A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8-16 óra
között.
Az épületbe belépő szülőket, illetőleg látogatókat az irodához kell kísérni,
melyről a portaszolgálat keretében kell gondoskodni.

G
2.6
18

Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva.
A nyári szünetben — az igazgatóság székhelyén — irodai ügyeleti napokat kell tartani a helyi Polgármesteri Hivatallal összhangban. Ennek
közzétételéről az igazgató gondoskodik.
A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.
Az ügyeleti időn kívül a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. Egyéb esetekben (pl. rendezvény) az épületben való
tartózkodásra az igazgató adhat engedélyt.
2. Nyilvántartás és kulcshasználat
Az épületek kulcsainak kiadását a kulcsnyilvántartás tartalmazza.
3. Biztonsági berendezés
A biztonsági berendezést azok a személyek kezelik, akik az iskola bejárati
kulcsával rendelkeznek.
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4. A vezetők benntartózkodása
Az iskola nyitvatartási idején belül ............... órától ............. óráig az
igazgató és helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia.
A reggeli nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, valamint a vezető
távozásától az iskola zárásáig az intézmény rendjéért a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel.
5. A létesítmények és helyiségek használati rendje
Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az
állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:

•
•
•
•
•

a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
az energia-felhasználással való takarékosságért,
a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
...................................................

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi
felügyelettel használhatják. Idegen személy az intézmény területén csak
ellenőrzés mellett tartózkodhat. Tanítási idő után tanuló csak külön
engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.
Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről
szóló megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az
igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és
tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat.
Az iskolai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata
állapítja meg.
Iskolai könyv-, kotta-, zenemű- és eszköztár (hangszerek, jelmezek,
díszletek)
Az iskolai könyv-, kotta-, zeneműtár, fonetikai gyűjtemény stb. (továbbiakban könyvtár-eszköztár) az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát, a korszerű szemléltetést szolgálja.
Törekedni kell az állomány folyamatos gyarapítására. A könyvtár-eszköztár állományának tartalmaznia kell a nevelési-oktatási tervek által
előírt eszközöket (ajánlott kotta és zeneműveket, szakkönyveket, lexikonokat, szótárakat, szakfolyóiratokat, valamint rendelkeznie kell az alap-
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vető kazetta, hanglemeztárral, videokazetta-gyűjteménnyel). A könyvtáreszköztár gyűjtse az iskolai emlékeket, dokumentumokat, hang- és
videofelvételeket.
A könyvtár-eszköztár állományának gyarapításáról, nyilvántartásáról, a
kölcsönzés rendjének kialakításáról és nyitva tartásáról a könyvtáros,
illetve eszköztáros gondoskodik. Az iskolai felszerelések, technikai eszközök, hangszerek nyilvántartásáért az igazgató által megbízott személy
felel.
A tanév végén a tanulóknak bizonyítványosztás előtt tartozásukat rendezniük kell. Az elveszett, vissza nem szolgáltatott könyvtári tulajdonú
könyvet, kottát, hanglemezt, eszközt a folyó kereskedelmi áron kell
megtéríteni.
6. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással
kapcsolatos feladatok
Tartalmi vonatkozásai:
Az iskola hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, öregbítése
az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei

• ....................................................
Az iskolaszintű versenyek, rendezvények

• ....................................................
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A hagyományápolás külsőségei
az intézmény címerének (jelvényének) leírása
.....................................................
az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete
lányok: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fiúk:

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

7. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására
vonatkozó rendelkezések
A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai
elfoglaltság, közlekedési nehézségek) maradhat távol a főtárgyi és a
kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról. Az órarend szerinti foglalkozásokról való távolmaradást 8 napon belül igazolni kell. Igazolást a szülő,
az orvos, az iskola (általános iskola, középiskola) pedagógusa adhat. A
mulasztásokat és azok igazolását a tájékoztató füzetbe is be kell vezetni.
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Ha az igazolatlan mulasztások ismétlődnek a szaktanár köteles a tanulót
és szüleit annak következményeire legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztetni.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben tíz tanítási óránál igazolatlanul többet kell mulasztani ahhoz, hogy a jogszabály erejénél fogva
megszűnjön a tanulói jogviszony, itt is az előzőekben említett figyelmeztetési kötelezettség mellett.
A tanuló igazolt és igazolatlan óráinak számát a főtárgyi és kötelező tárgyi
naplóban vezetett mulasztások alapján összesíteni kell.
8. Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezések
A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az
iskola igazgatója dönthet a törvényben meghatározott további ingyenes
ellátásról, a térítési díj és tandíj összegéről, a tanulmányi eredmény
alapján járó és szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a
befizetés módjáról.
A befizetés módját az önkormányzat irányelveinek figyelembe vételével
az iskola vezetősége, az iskolaszék és a nevelőtestület közösen határozza
meg.
Az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat félévenként
(szeptember 15-ig és február 15-ig) indokolt esetben, adott engedély
alapján minden hónap 10. napjáig egyenlő havi részletekben kell befizetni.
A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a többletbefizetés visszatérítéséről a megszűnés kezdetét követő 1 hónapon
belül az iskola intézkedik.
9. A tanítási órák rendje
Az alapfokú művészetoktatási intézménybe járó tanulók e tevékenységüket kötelesek az osztályfőnöküknek bejelenteni, illetve az egyéb más
intézmény munkájában (sportegyesület, művészeti együttes) való részvételükről előzetesen az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatóját
tájékoztatni.
A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általánosés középiskolájuk tanítási óráival, illetőleg munkaidejével. A főtárgyi
órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó tanulók óráit
— ha lehetséges — kapcsoljuk a kötelező tárgyi órákhoz. A csoportos
órákat szünet közbeiktatásával kell megtartani. Kivételes esetben — a
körülményektől függően — az igazgató másképp is rendelkezhet.
Ahol a tanulók többsége távol lakik az iskolától vagy a tanítás helyétől,
illetőleg ha ezt a tanulók munkahelyi elfoglaltsága, vagy teremhiány
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indokolja, a csoportos órák (előképző, a csoportos hangszeres előképző és
a B tagozatosok óráinak kivételével) heti egy alkalommal összevonhatók.
A megtartott hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a
szolfézs, a művészeti tanszakok, illetőleg a kötelező tantárgyi órákat az
említett tantárgyi naplókban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni.
A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról
kihívni vagy a tanítási órát más módon zavarni nem szabad. A tanár
köteles a tanítási idő előtt 10 perccel a tanítás színhelyén megjelenni.
10. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
és azok rendje
10.1 Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak,
tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények
Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai csoportok, tanszakok kölcsönös látogatásai, cserehangversenyei, a hangversenyeken és az operaelőadásokon
való részvétel, a művészeti, közművelődési intézmények, kiállítások
szervezett látogatásai. A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat munkatervben rögzíteni kell.
Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók
részvételéhez az általános- és középiskola, illetve az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatójának hozzájárulása szükséges.
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Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként legalább 1 főt. A kísérőtanárok felelősek a rendért és a tanulók testi
épségéért.
Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell szaktanára részvételét.
Önként jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de a tanári kíséretet nem
helyettesíthetik.
A kirándulás alkalmával, ha a csoportok az iskola székhelyét elhagyják,
az elsősegélyhez szükséges felszerelést magukkal kell vinni.
A kirándulások költségeit — a szülők meghallgatásával — úgy kell
megállapítani, hogy azok a szülőket csak a legszükségesebb mértékben
terheljék, a szükséges összeget lehetőleg előtakarékossággal biztosítsák.
Törekedni kell arra, hogy az állami gondozott tanulók anyagi ok miatt
ne maradjanak távol a kirándulásokról, és a több gyermekes szülők
anyagi megterhelése is minél kevesebb legyen.
Iskolai szünetben (nyári, téli, tavaszi) az alapfokú művészetoktatási
intézmény önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen
zenei, művészeti alkotó, felkészítő táborokat szervezhet. A költségeket az
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iskola, a rendező szervek, illetve a résztvevők közösen viselik. A táborozáshoz szakmai tervet, költségvetést kell készíteni. A tanulók a kirándulásokon és a táborokban önkéntesen vesznek részt.
A tanulmányi, szakmai versenyek, diáknap része a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés
feladatait és felelőseit. A területi és országos fordulóra továbbjutott
tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való
részvétel alól. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, körzeti,
helyi vagy házi versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók
eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje.
A tanulmányi kirándulásokon, a szakmai versenyeken, táborozásban és
a továbbképzéseken résztvevő tanárok (kisérő tanárok) költségeiről az
iskolának kell gondoskodnia. Ugyancsak az iskola köteles gondoskodni
a tanulmányi versenyeken, szakmai rendezvényeken, fesztiválokon
résztvevő tanulók költségeiről (útiköltség, részvételi díj). A művészeti
csoportok esetében az iskola anyagi lehetőségeinek arányában járul
hozzá a költségekhez.
10.2 Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere
látogatások
Az iskola igazgatója engedélyével az iskolai munkaterv alapján az iskola
tanárai és tanulói tapasztalatcsere és közös művészeti tevékenység
céljából cserelátogatásokat, hangversenyeket, közös fellépéseket szervezhetnek. Ennek költségeit a meghívó felek kölcsönös megállapodásainak alapján határozzák meg. Amennyiben a belföldi és külföldi utazásra
az irányító szerv vagy impresszárió megbízása alapján kerül sor, a
költségek térítése a megbízót terheli.
11. A tanulók felvétele és értékelése az alapfokú
művészetoktatási intézményben
11.1 A tanulók felvétele
A felvételi vizsgákat általában május közepén kell megtartani, szeptember első hetében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi vizsgát
lehet tartani. Új tanuló felvételéről az igazgató — a felvételi bizottság
javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve
— dönt.
A felvétel eredményét írásban vagy az iskola hirdetőtábláján kell a
tanulókkal és a szülőkkel, gondozójukkal (a továbbiakban szülő) közölni.
Ha egy tanszakra több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a
vizsga eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni. A
tanulók osztályba sorolására — felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye
alapján — a felvételi bizottság tesz javaslatot.
A főtárgy, a kötelezőtárgy és a választható tárgy osztályba sorolása
eltérhet egymástól.
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11.2 A tanuló értékelése
A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (havonként) érdemjeggyel értékeli. A középiskolás és a felnőtt
tanulók értékelésénél a havi osztályzattól el lehet tekinteni.
A tanév folyamán a tanulók munkáját ún. részjegyekkel is értékelhetjük.
A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző
célzattal adni, és nem feltétlenül törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a
részjegyek középarányosa legyen, azonban nevelési és pedagógiai szempontból nem szerencsés, ha a részjegyek és a havi átlagjegy között nagy
az eltérés.
Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati
és elméleti eredményeinek egybevetése alapján történik:

• A főtárgy, a szolfézs, a zeneelmélet és a zeneirodalom tárgyak, valamint a művészeti tanszakok esetén adható érdemjegyek: jeles /5/, jó
/4/, közepes /3/, elégséges /2 /, elégtelen /1/.

• A zenei előképző, hangszeres és művészeti előképző, a kamarazene, a
kötelező zongora tárgy, illetőleg a társas ének és zenekar tantárgyak
esetén: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét — felnőtt tanulók kivételével — a
tájékoztató füzet útján tájékoztatni kell.
A félévi és a tanév végi osztályozás
A tanulók munkáját — kivéve a hangszeres és művészeti előképző
tanulóit — félévkor és a tanév végén osztályozni kell. A félévi, illetve a
tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi, illetve egész évi munkáját,
valamint a tanév végi beszámolón mutatott teljesítményét kell tükröznie.
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A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az I. félév érdemjegyei alapján.
A tanév végén hangszeres főtárgyból, hangszeres előképzőből, az adott
művészeti szakból, valamint szolfézsból, zeneelméletből és zeneirodalomból bizottság előtt beszámolót kell tenni. A beszámolón az érdemjegyet a főtárgy tanárának javaslata alapján a bizottság állapítja meg. A
bizottság elnöke az igazgató vagy megbízottja (igazgatóhelyettes, szaktanácsadó, tanszakvezető). A bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és
még legalább egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. Ha a
nevelőtestületben több azonos szakos tanár van, lehetőleg valamennyi
vegyen részt a beszámolón.
Tanév végén a tanulók az év során végzett munkájukról — kamarazene,
társas ének, zenekar, illetve képző- és iparművészet, tánc és dráma
tanszakon — hangverseny, kiállítás, színpadi előadás keretében adnak
számot.
Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség
vagy testi sérülés miatt a beszámolón megjelenni nem tud, és távolma-
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radásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a
tanév végi beszámolón nem vett részt.
A tanév végi beszámolóra nem bocsátható illetve nem osztályozható az
a tanuló, akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám egyharmadát, kivéve ha a
tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz.
Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a tájékoztató füzetbe, év végén a
naplóba, a törzslapra és bizonyítványba szó megjelöléssel és számjegygyel, illetve hangszeres és művészeti előképző, zenekar, kamarazene,
kötelező zongora, társas ének tárgyak esetében az előírt szöveges minősítéssel kell bejegyezni.
Ha a tanuló valamely kötelező tárgy tanulása alól felmentést kapott, a
felmentés tényét félévkor a tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapra
és a bizonyítványban az osztályzat rovatban äfmö rövidítéssel kell jelezni.
Ugyancsak äfmö rövidítést kell alkalmazni az ének-zenei szakosított
tantervű általános iskolai tanulóknál a szolfézs osztályzat rovatban,
kivéve a zenei pályára készülő B tagozatos szolfézs csoportba járó
tanulóknál.
Szorgalom
A főtárgyi és szolfézs tanulásban tanúsított szorgalmat havonként,
folyamatosan értékelni kell. Erről a szülők és tanulók a tájékoztató füzet
útján kapnak értesítést. A szorgalom minősítésére 4 fokozatot kell
használni: példás /5/, jó /4/, változó /3/, hanyag /2/. A szorgalom
minősítését félévkor szám és szó megjelöléssel a tájékoztató füzetbe,
tanév végén pedig a naplóba, a törzslapra, valamint a bizonyítvány
megfelelő rovatába kell bejegyezni.
3 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén äváltozóö minősítésnél
jobb nem adható.
A tanulmányi eredmény elbírálásának általános elveit és szempontjait a
........ számú mellékletnek kell tartalmaznia.
Javítóvizsga
Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus
31-ig terjedő időszakot kell kijelölni. A javítóvizsga napját az igazgató
állapítja meg és az iskola hirdetőtábláján teszi közzé.
A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók
szüleit értesíteni kell.
Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg vagy a javítóvizsgán
nem felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az
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igazgató vagy megbízottja, tagjai a szaktanár és még egy, lehetőleg
azonos vagy rokon szakos tanár.
A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a
bizonyítványba. A záradékot az igazgató és a főtárgy tanára írja alá, az
eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik.
A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg.
„Összevont” beszámoló
Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár
együttes javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a
tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont beszámolót.
A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály
anyagából kell összeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály
követelményei alapján kell az osztályzatot megállapítani. Összevont
beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg vagy az igazgató által
megadott időben lehet tartani.
A tanulónak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie.
A kérelmet legkésőbb május 10-ig lehet az igazgatóhoz benyújtani.
Felsőbb osztályba lépés
Az alapfokú művészetoktatási intézmény felsőbb osztályába az a tanuló
léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt sikeresen elvégezte, arról
bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg.
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Felmentés vagy más ok miatt a tanuló osztályba tartozása szolfézs, illetve
a főtárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a
törzslapon is fel kel tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb osztályba
lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni.
A legmagasabb művészeti iskolai osztályt eredményesen végzett tanuló
felvételi vizsga nélkül továbbképző osztályba léphet.
Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban
Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem
tudja, az igazgatótól legkésőbb május 10-ig kérheti hogy tanulmányait
a következő tanévben ugyanannak az osztálynak tanulójaként folytathassa.
Az igazgató a szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az esetben
a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti
tényt be kell jegyezni.
Az osztályát folytatja az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása valamely
tantárgyból meghaladja az összóraszám egyharmadát.
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12. A diákönkormányzat
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek
képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzatok
tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzat
képviselője vagy a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.
13. A tanulók szervezett véleménnyilvánításánakr endje, formája
A tanulók szervezett véleménnyilvánításának és tájékoztatásának fóruma
a diákközgyűlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza.
A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai.
Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő
tanár közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. A rendkívüli diákközgyűlést a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján
kezdeményezi az igazgatónál. Az igazgató a kezdeményezéstől számított
15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákgyűlés összehívásáról a
napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés
összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést
kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről.
14. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
A tanulók rendszeres tájékoztatásátaz iskolaihirdetőtábla szolgálja. Ki kell tenni
minden olyan nevelőtestületi, iskolaszéki döntést, amely érinti a tanulókat.
A tanulók az őket érintő kérdésben — a kijelölt időpontban — az
iskolatitkárhoz fordulhatnak.
15. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók szorgalmában, tanulmányi
munkájában elért kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai
ösztönzési eszköz.
15.1 Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei
Szaktanári dicséret adható a tanévben több alkalommal a rendszeres,
eredményes felkészülésért, kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató megoldásáért.
• Igazgatói dicséret adható egy-egy, az iskolának dicsőséget jelentő
országos, regionális, megyei, fővárosi, helyi versenyen elért kiemelkedő eredményért, valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló
tanulmányi eredményért.

• Kiváló tanuló kitüntetés adható három egymást követő tanévben
kitűnő bizonyítványt szerzett és kimagasló eredményt elérő tanulónak.
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A dicséretet a tájékoztató füzetbe, illetve az év végi bizonyítvány és a
törzslap jegyzet rovatába be kell jegyezni.
Az igazgatói dicséretben, kiváló tanuló kitüntetésben részesült tanulót
az igazgató oklevéllel, könyvvel vagy más módon is megjutalmazhatja
(belföldi, külföldi csereszereplés, táborozás, márkás, illetve mesterhangszerek kölcsönzése.)
15.2 Tanulói közösségek, csoportok jutalmazásánaka lapelvei
A kiemelkedő eredményt elért tanulói csoportok, közösségek, együttesek
igazgatói dicséretben, csoportos jutalmazásban részesíthetők (tárgy-,
könyvjutalom, csereszereplés, táborozás).
15.3 Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásánake lvei
A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben — a vétség súlyára tekintettel — el lehet
térni.
A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható:

• szóbeli figyelmeztetés
• szaktanári vagy igazgatói írásbeli intés
A szaktanári figyelmeztetés vagy írásbeli intés adható:
a főtárgy, illetve kötelező tárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, foglalkozáson előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt
házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt.
Igazgatói írásbeli intés:
a körülmények mérlegelésével a szaktanár kezdeményezi.
16. A tankönyvrendelés szabályai
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A tankönyvrendelés szabályait az 1/1994. (II. 3.) MKM rendelet 12.§-a
tartalmazza.
A tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatását a Ktv. 118.§-ának
(5) bekezdése szabályozza, a költségvetési törvény alapján.
17. Felnőttoktatás
Az alapfokú művészetoktatási intézmény felnőttoktatást szervezhet a
nem tanköteles korú tanulók, illetve a 18. életévüket betöltők számára.
Az iskola igény esetén körzeten kívüli tanulókat is felvehet.
A foglalkozások időpontját a tanulóval egyeztetve a szaktanár határozza
meg.
A felnőttoktatásban résztvevőkre az alapfokú művészetoktatási intézményre vonatkozó szabályok kötelező érvényűek.
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IV. RÉSZ
Záró rendelkezések
Az SZMSZ-t az iskola nevelőtestülete fogadja el.
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja.
Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatálybalépés napja a felterjesztéstől számított 31. nap, illetve — ha a felterjesztésről a képviselőtestület dönt — a felterjesztést követő 30. nap utáni
első képviselőtestületi ülés napja.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény ............./19.... számú
SZMSZ-e.
Budapest, 1995

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
igazgató

Záradék
Az SZMSZ-t a nevelőtestület az 1995. .........-i ülésén a nevelőtestület
tagjainak ...............%-os szavazatával elfogadta. Az iskolaszék a jogszabályban meghatározott kérdésekben az SZMSZ elfogadásakor egyetértését adta.
Az elfogadott SZMSZ és a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve felterjesztésének napja : 1995. .............
Budapest, 1995. . . . . . . . . hó . . . . . nap

................
igazgató

Az SZMSZ-t a fenntartó önkormányzat az ............................./95. számú, 1995. ...............-án kelt határozatával/intézkedésével jóváhagyta.
Budapest, 1995. . . . . . . . . hó . . . . . nap

................
igazgató
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1. sz. melléklet
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az intézmény felépítése: (750-800 fő tanuló esetén)
Igazgató

1 fő

Igazgatóhelyettes

2 fő

Gazdasági vezető

1 fő

Szaktanár (15 tanulónként) egyéni foglalkozás

1 fő

(30 tanulóként) csoportos foglalkozás
Tanszakvezetők (zenei tagozaton)

1 fő
1 fő vonós szak
1 fő fúvós szak
1 fő zongora szak
1 fő szolfézs szak
1 fő vegyes szak

Tanszakvezetők (művészeti tagozatokon)
1 fő tánctagozat
1 fő képzőművészeti
tagozat
1 fő drámatagozat
1 fő

Könyvtáros
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Ügyviteli dolgozó:

30

iskolatitkár

1 fő

könyvelő ( önálló gazdálkodás esetén)

1 fő

Gépíró (adminisztrátor)

0, 5 fő
2 fő

Hivatalsegéd
Portás
Hangszerjavító (félállásban)

1,5 fő
2 fő

A számításnál figyelembe kell venni a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényt, annak módosítását és végrehajtási utasításait.
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2. számú melléklet

TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK1
A főtárgyi napló
Naplót kell vezetni minden olyan foglalkozásról, amely az iskola tantárgyfelosztásában szerepel (főtárgyi, kötelező tárgyi).
A napló vezetéséért az illetékes szaktanár a felelős. A naplókat az
azokban található útmutató szerint kell vezetni, összesítő részeinek
naprakész állapotban egyezni kell az irodai összesítőkkel.
Törzslap, póttörzslap
A törzslapot a főtárgy (előképző) tanár a törzslapban található útmutató
szerint állítja ki.
Bizonyítvány
A bizonyítványt a főtárgy tanár állítja ki.
A bizonyítványt az igazgató vagy igazgatóhelyettes és a főtárgy tanára
írja alá.
Tantárgyfelosztás
A tantárgyfelosztást az igazgatóság a szeptember 1-jei állapotnak megfelelően állítja össze.
A tantárgyfelosztás alapja az óraterv, valamint a tanulók és a tanulócsoportok száma. Kialakításánál figyelembe kell venni a tanárok képesítését, egyéni képességeit, szociális körülményeit, a munkafeladatok arányos elosztását.
A zeneiskolák esetében biztosítani kell a „B” tagozatos növendékek
megfelelő szintű szakmai felkészítését.
A tanulónak tanév közben más tanárhoz való beosztását az igazgató csak
alapos indok, elsődlegesen pedagógiai szempontok alapján, a szakmai
tanácsadó és tanszakvezető véleményének meghallgatása után engedélyezheti, illetőleg rendelheti el.
Órarend
A pedagógusoknak az iskolában neveléssel, oktatással, munkával eltöltött idejét az iskolai órarend határozza meg.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény végleges órarendjét legkésőbb
szeptember 20-ig, illetve febr. 15-ig kell összeállítani.

1

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
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A tanulók beosztását a főtárgyi napló órarend részében kell feltüntetni,
melynek másolatát az iskola összesítő órarendjéhez is mellékelni kell.
A tanulók létszám, órarend szerinti beosztásában bekövetkezett változásokat a tanár 48 órán belül köteles jelenteni az igazgatóságnak.
A tanulók egyéni és csoportos óráit egyenletesen kell elosztani, biztosítva
ezzel a felkészülés lehetőségét.
Egyéb iratok, dokumentációk
Annak igazolására, hogy a tanuló alapfokú művészetoktatási intézményben folytat tanulmányt, az igazgató iskolalátogatási igazolást adhat ki.
Az igazolást kérheti a szülő (pl: utazási kedvezményhez), más intézmény
vagy a munkahely.
Alkalmazandó záradékok
A 11/1994. sz. MKM rendelete tartalmazza
Az alapfokú művészetoktatási intézményekben az alábbi különbségek
figyelembe vételével
A zeneiskola és művészeti iskolai törzslapokra és bizonyítványokba, valamint a félévi értesítőbe (tájékoztató füzet) a tanuló munkájáról, eredményeiről az alábbi egységes záradékokat kell használni:

• Hangszeres tanulmányait megkezdheti./kelt, aláírás, pecsét; később:
k. a. p./

• A nevelőtestület határozata: (betűvel) évfolyamba léphet (Pl: harmadik
/A/, ötödik /B/ (k. a. p.).

• Alsó fokú művészeti iskolai tanulmányait befejezte, a továbbképző I/A
vagy I/B osztályába léphet /k. a. p./.

• A ........... tárgyból .............. osztályokból összevont beszámolót tett
/k. a. p./.
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•
•
•
•

A beszámolón igazoltan nem vett részt /k. a. p./.
A beszámolón igazolatlanul nem vett részt.
Osztályát engedély alapján folytathatja /k. a. p./.
Elégtelen tanulmányi eredménye miatt .................... főtárgy szakon
tanulmányait nem folytathatja /k. a. p./.

• Kiváló tanulmányi eredményéért igazgatói dicséretben részesült.
• Kimagasló tanulmányi munkájáért dicséretet kap ......... tárgyból.
• ........................ fegyelmi határozat alapján kizártam az alapfokú művészetoktatási intézményből.
• A szülő kérelmére töröltem a tanulók névjegyzékéből /k. a. p./.

Források:
1. Korszerű Iskolavezetés, G2.3, Általános Iratminta
2. Dr. Szüdi János: Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatási
intézményekben, Iskolaszolga, 1995. január
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Gyorssegély
Az iskolai könyvtárak működési szabályzatának
felülvizsgálata, elkészítése

Dán Krisztina

A Közoktatási törvény végrehajtási rendelete áprilisban módosult.
Ennek következtében az iskoláknak számos ponton módosítaniuk kell szervezeti és működési szabályzatukat. Az alábbi fejezetben az iskolai könyvtárral kapcsolatos változásokat ismertetjük.

Tartalom

Oldal

1.

Előzmények, jogi háttér

2

2.

Segítségnyújtás az iskoláknak

3

3.

A működési szabályzat újragondolásának
szükségszerűsége

4

4.

A könyvtári működés önálló arculata

7

5.

A könyvtár működési szabályzatának
formai szempontjai

8

A gyűjtőköri szabályzat elkészítésének
fontossága

9

6.

7.

Szempontok a működési szabályzat
összeállításához

10

Iskolavezetés 1998. október

G
2.7
1

Belső szabályzatok

1. Előzmények, jogi háttér
Az 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról1 című dokumentum közli, hogy a „…közoktatási
intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza
meg”2, továbbá azt is, hogy az „…intézmény szervezeti és működési
szabályzatát a közoktatási intézmény vezetője készíti el…, a nevelőtestület… fogadja el…3 és az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé”.4 A Kt. arról is intézkedik, hogy „a házirend
állapítja meg… az iskola, kollégium és az iskolához, kollégiumhoz
tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat”.5
A Kt. útmutatásai alapján jelent meg a közelmúltban a 16/1998.
(IV. 8.) MKM-rendelet, amely számos kérdésben módosította az
iskolák és kollégiumok működésére vonatkozó 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendeletet. Ez a jogszabály fogalmazza meg a közoktatási
intézmények egészére és egyes szervezeti egységeinek működésére érvényes előírásokat. A módosító jogszabály különösen figyelemreméltó az iskolai könyvtárak szempontjából, ugyanis
rendeleti előzménye szinte egyáltalán nem foglalkozott a könyvtárak működési sajátosságaiból eredő útmutatásokkal.
A korábbi jogi szabályozók (1981, 1985) hatására ugyan az
iskoláknak el kellett készíteniük szervezeti és működési szabályzatuk részeként, illetve mellékleteként az iskolai könyvtárra vonatkozó rendelkezéseiket, de ezek az időközben bekövetkezett
jogi, gazdálkodási, oktatáspolitikai, szakmai változások hatására
a legtöbb intézményben felülvizsgálatra, korrekcióra, kiegészítésre szorulnak.
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A szóban forgó rendelet
• nem csak az iskolai könyvtár működésére és használatára
vonatkozó szabályozók kidolgozását írja elő, hanem
• meghatározza a korszerű forrásközpont ismérveit,
• foglalkozik az iskolai könyvtár működésének szakmai követelményeivel,
• részletesen meghatározza alap- és kiegészítő feladatait,
• tisztázza a szakterület néhány alapvető fogalmát.
1
2
3
4
5

A továbbiakban Kt.
40. § (1) bekezdés.
40. § (2) bekezdés.
40. § (3) bekezdés.
40. § (7) bekezdés.
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Azaz gondosan megfogalmazott jogi alapokat teremt a helyi szabályozók kidolgozásához.
Ám műfajából eredően nem adhatott részletes módszertani eligazítást a munka elvégzéséhez, amelynek határidejét meglehetősen
szűkre szabta.
1998. augusztus 31-ig kellene ugyanis a nevelési-oktatási
intézményeknek szervezeti és működési szabályzatukat
felülvizsgálniuk.
Nehezíti a feladat elvégzését, hogy a könyvtári szakterületen kiemelt
figyelmet kapott a gyűjtőköri szabályzat elkészítése, melyet iskolai könyvtári területre szakosodott, országos névjegyzékben szereplő
szakértővel kell véleményeztetni, mielőtt a fenntartó jóváhagyásával az SZMSZ-hez mellékelik.

2. Segítségnyújtás az iskoláknak
Kiindulásul az iskoláknak mindenekelőtt meglévő dokumentumaikhoz kell fordulniuk:
•
•
•
•

a korábbi könyvtári szabályzat mellett
a helyi pedagógiai program,
a könyvtárhasználati tanterv,
a tantárgyi programok

szolgálhatnak az új, illetve módosított szabályozó alapjául.
Ha a pedagógiai program kapcsán még nem gondolták át, érdemes lenne az iskola szociokulturális hátterét megnézni olyan
szempontból, hogy a könyvtár mit tehet a tanulók esetleges
művelődési hátrányainak enyhítésére.
Gondosan számba kell venni az iskola vonzáskörzetének könyvtári adottságait. A különböző iskolatípusok tanulóinak és nevelőinek könyvtári ellátása szempontjából fontos tudni, hogy van-e
közkönyvtár, szakkönyvtár, pedagógiai gyűjtemény, vagy éppenséggel pedagógusképző intézmény könyvtára elérhető közelségben.
Létüknek vagy hiányuknak egyaránt hatással kell lennie az iskolai
könyvtár gyűjteményének, szolgáltatásainak megtervezésében, alakításában.
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A fenti előtanulmányok, elemzések után érdemes csak kézbe
venni a munkálatokhoz készült módszertani útmutatót.1
Nagyon fontos, hogy a segédanyagot ne mechanikusan, hanem
a helyi sajátosságoknak megfelelően alkalmazzák.
Hangsúlyoznunk kell, hogy mind a könyvtár működési rendjének
kidolgozása, mind a mellékleteként tervezett gyűjtőköri szabályzat elkészítése felelősségteljes szakmai munka, amelyhez a fenti
módszertani segédleten kívül segítséget kérhetnek az iskolák
a (szak)területileg illetékes szolgáltató intézményektől, iskolai
könyvtári szaktanácsadóktól, tantárgygondozóktól.

3. A működési szabályzat újragondolásának szükségszerűsége
Az oktatási, nevelési intézmények megnövekedett önállósága következtében egyre fontosabbá válik az iskolák szervezeti, működési szabályzatának pontosítása, gondos karbantartása. Mindaz,
ami az iskolák életében változást jelent, általában kisebb-nagyobb mértékben érinti könyvtáruk életét is.
Gondoljunk az elmúlt néhány évben lezajlott lefelé és felfelé
terjeszkedő szerkezeti átalakulásokra, amelyek az intézmények
könyvtárában új dokumentális, információs igényekkel megjelenő
korcsoportokat eredményeztek, vagy a szakképző intézmények
szakmai profilváltásával, illetve a szakközépiskolákban indított
gimnáziumi osztályokkal együtt járó állományi szükségletekre.
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Az említett mozgások nemcsak a könyvtár gyűjtőkörére, hanem
szolgáltatásaira, tevékenységi struktúrájára, a könyvtáros tanár
feladataira is kisebb-nagyobb mértékben hatással voltak.

4
3.1 A NAT és a helyi pedagógiai programok könyvtárhasználati követelményei
A legnagyobb változást az iskolai könyvtár területén is a Nemzeti
alaptanterv alapján készített helyi pedagógiai programok, tantervek gyakorlati bevezetése jelenti. Az intézmények többségében
már a helyi könyvtár-pedagógiai program kidolgozásával egyidejűleg átgondolták a várhatóan megnövekedő szükségletek tükrében az iskolai könyvtár jelenlegi szolgáltatásait, teljesítőképessé1

Így működik az iskolai könyvtár (FPI, Budapest, 1998., 174 o.)
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gét, működési feltételeit. Javaslatokat fogalmaztak meg a könyvtári ellátás javítása, fejlesztése érdekében. Megpróbálták a könyvtár szolgáltatóképességét összhangba hozni az intézmény pedagógiai céljaival.
A NAT új tartalmai és fejlesztési követelményei ugyanis
nemcsak a könyvtári gyűjtemény, gyűjtőkör szempontjából jelentenek kötelezettségeket, hanem a könyvtár feladatainak újraértelmezését, szolgáltatásainak, technikai eszközeinek korszerűsítését is szükségessé teszik.

3.2 A működés személyi vonzatai
A könyvtáros tanár munkakörében is új feladatokat jelentenek
• a tantervileg előírt könyvtárhasználati órák,
• a tartós tankönyvek kezelése,
• a megélénkülő pedagógus-továbbképzéssel együtt járó könyvtári, dokumentális szükségletek kielégítése.
A különböző műveltségterületek ismereteinek elsajátítása során
is egyre nagyobb szerepet kap a könyvtár tájékoztató tevékenysége, a tanulók önálló információhasználatra nevelése. A könyvtár
állományának, eszközeinek a tanulási órába, a tanulás, tanítás
folyamatába való beépítése, beépülése pedig szükségessé teszi
a könyvtár minél szélesebb időkeretben történő, helyben való
használatát.
Várhatóan problémát jelent majd a Kt. 1996-os módosításával
lefaragott, könyvtárra fordítható munkaidő.
Mivel a törvényben rögzített könyvtáros tanári munkakör
nem tartalmazza a fentiekben felsorolt új feladatokat, a működési szabályzat részeként meghatározott munkaköri leírásnál feltétlenül számolni kell a megjelent új teendők időszükségletével. Összhangot kell teremteni a munkaköri feladatok és az elvégzésükhöz biztosított munkaidő között.
A megnövekedett feladatokra való tekintettel a módszertani segédanyagokban – az iskolatípustól függetlenül – főfoglalkozású
könyvtáros tanár munkaidejére készültek a munkaköri leírások.
A 16/1998. sz. MKM-rendeletbe foglalt könyvtári alapfeladatok
ugyanis részmunkaidőben nem végezhetők el egy 16 tanulócsoporttal működő intézményben.
Ha ennek ellenére csak részmunkaidőben foglalkoztatott könyvtáros tanár alkalmazására van lehetőség, a munkaköri feladato-
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kat úgy mérsékeljék, hogy a könyvtárral kapcsolatos alapvető
(nem alapfeladat!) munkafolyamatok1 ne maradjanak el. Fél
munkaidőben foglalkoztatott könyvtáros esetében a nyitvatartási idő nem lehet kevesebb, mint a főfoglalkozású könyvtáros kötelező óraszámának fele, tehát 11 óra.
Több könyvtáros tanár vagy könyvtáros asszisztens esetében
személyre szóló munkaköri leírást kell készíteni a képesítésnek
megfelelő munkamegosztás alapján.2 Ez azt jelenti, hogy arányosan növelni lehet a könyvtár nyitvatartási idejét is.
Ezek a személyi követelmények és problémák főként akkor válnak
majd igazán érzékelhetővé, amikor a helyi tantervből, tantárgyi
programokból tanítási óra lesz, melynek keretében a tervezett
tanulói tevékenység, nevelői módszerek, alkalmazott források élő
gyakorlattá válnak.

3.3 Társadalmi környezet
Jelentős mértékben kihat a könyvtár működésére az adott iskola
társadalmi, gazdasági környezete is. Egy hátrányos szociokulturális térségben működő iskolának számolnia kell a tanulók hátrányainak enyhítését, kompenzálását jelentő feladatok vállalásával, és ennek a könyvtár tevékenységi kínálatában, szolgáltatásainak alakításában is meg kell jelennie. Természetesen
ezen többletfeladatok a könyvtár működtetésében együtt járnak
a nyivatartási idő megnyújtásával, a könyvtáros tanár munkaidejének emelkedésével.
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3.4 Iskolai könyvtár a könyvtári informatikai rendszerben
De nemcsak a közoktatásban bekövetkezett változások hatottak
és hatnak az iskolai könyvtár működésére, hanem a könyvtári
informatikai rendszerben, az információs technológiában bekövetkezett felgyorsult ütemű fejlődés is jelentős mértékben hozzájárul a hagyományos iskolai könyvtárkép „átrajzolásához”, a
szakmai, működési feltételek átalakulásához:
• kibővülnek a tájékoztatás-tájékozódás forrásai
• az iskolai könyvtárak számára elérhetővé válnak a számítógépes hálózatról lekérdezhető szolgáltatások
1
2

Beszerzés, állomány-nyilvántartás, leltározás, raktári rend fenntartása, kölcsönzés.
Lásd a 16/1998. sz. MKM-rendeletben.
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Mindez nemcsak az iskola számára elérhető információk szempontjából fontos, hanem a könyvtárhasználói képzésnek is egyre
nélkülözhetetlenebb feltétele. Olyan horderejű változások ezek,
amelyek átalakítják az iskolai könyvtárban alkalmazott technológiát1, és ennek a könyvtár működési szabályzatában is meg kell
jelennie.
Az iskolai könyvtár működési szabályzatának elkészítése
során tehát nemcsak a közoktatást, hanem a könyvtári
informatikai rendszert érintő jogi, szakmai dokumentumokat, szabványokat is figyelembe kell venni.2
2

Az iskolai könyvtár ugyanis úgy tudja csak az iskola információs
szükségleteit kielégíteni, ha szakmailag megfelel a könyvtár-technológiai követelményeknek. Ilyen módon készülhet csak fel a könyvtári
információs rendszerből eredő szolgáltatások fogadására, közvetítésére, és természetesen a korszerű könyvtárhasználói műveltség megalapozására.

4. A könyvtári működés önálló arculata
Minél önállóbban alakíthatják ki az iskolák pedagógiai, tantervi
programjukat, módszerbeli kultúrájukat, választhatják meg a tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható tankönyveket, segédkönyveket, nyomtatott és nem nyomtatott ismerethordozók körét,
annál nagyobb lesz a különbség
• a könyvtárak gyűjteményi összetétele,
• a munkáltatóeszközként használt anyagok, házi olvasmányok,
• a könyvtár eszközeit, szolgáltatásait hasznosító tanulói és tanári tevékenységek
tekintetében iskola és iskola között.
Éppen az önálló arculat szempontjából fontos, hogy az iskolák
a külső útmutatásokat, módszertani segédleteket az iskolafokozatnak, iskolatípusnak, a pedagógiai cél- és feladatmeghatározásnak
megfelelően, továbbá a rendelkezésükre álló tárgyi, személyi, technikai feltételekkel összhangban, adaptíve alkalmazzák.
1

2

Lásd integrált könyvtári rendszer telepítése, számítógépes katalógus építése,
számítógépes kölcsönzésre való áttérés, a tárgyszavazás bevezetése a dokumentumok tartalmi feltárásában, külső adatbázisok felhasználása.
Lásd a fontosabbakat a 7. pont alatt.
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Hangsúlyozzuk azonban, hogy a könyvtár működésében megmutatkozó helyi sajátosságoknak nem a könyvtár szakmai rendjében
kell megjelenniük, hanem
• az egységes könyvtárszakmai követelményeknek megfelelő eszközrendszer szolgáltatási módjában,
• tevékenységi kínálatában, illetve
• a felhasznált információhordozók tartalmában és
• az alkalmazás módszereiben.

5. A könyvtár működési szabályzatának formai
szempontjai
Az említett 16/1998. sz. MKM-rendelet szerint két útmutatást
kapunk a könyvtári szabályzat megformálására vonatkozóan: az
egyik szerint a könyvtári működés rendelkezései alkossák
részét az iskolai SZMSZ-nek, a másik pedig a gyűjtőköri szabályzat mellékletbe foglalásáról intézkedik.
Eddigi tapasztalataink szerint az iskolai könyvtár működésére és
használatára vonatkozó szabályzatot terjedelme és speciális szakmai jellege miatt célszerűbb az iskolai SZMSZ önálló fejezeteként, részeként kidolgozni. Ilyen módon a szabályzat könnyebben áttekinthető. Kisebb iskolákban azonban elképzelhető integrált formában is. A rendelet formai szempontból mindkét
megoldásra lehetőséget ad.
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Bár a jogszabály csak a gyűjtőköri szabályzatnál javasolja mellékletben való megfogalmazását, ez nem zárja ki, hogy – a korábbi
gyakorlatnak megfelelően – további mellékletek készüljenek
• a katalógusszerkesztési háziszabályzatról,
• a könyvtáros tanár(ok) munkaköri leírásáról és
• a könyvtárhasználati szabályzatról.
(Egyébként a szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szempontjai
között megjelöljük a melléklet formájában való közlés szükségességét.)
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6. A gyűjtőköri szabályzat elkészítésének fontossága
Tudjuk, hogy már a korábbi SZMSZ-ekben is szerepelnie kellett
a könyvtári gyűjtemény építését szabályozó alapelveknek. A jelenlegi körülmények között azonban tovább növekedett a jelentősége, hiszen az iskola helyi pedagógiai programjában meghatározott képzési, nevelési célok, feladatok várhatóan egyre inkább
önálló arculatot adnak az iskolai könyvtári gyűjteménynek is.
A gyűjtőköri leírásban rögzíteni kell tehát, hogy a helyi
tantervekhez igazodva mely szakterületek dokumentumai
közül válogassanak az egyes műveltségterületekhez, tanított
szakmákhoz, és milyen típusú ismerethordozókat (könyv,
folyóirat, videofelvétel, CD-multimédia) kívánnak gyűjteni,
továbbá, hogy a képzési céloknak megfelelően mely dokumentumokból szükséges többespéldányok beszerzése.
Azért kell a gyűjtőköri alapelveket rögzíteni, hogy
• az állományfejlesztési kereteket valóban az iskola szempontjából fontos célokra használják fel,
• az iskola fenntartója és vezetői is lássák az intézmény dokumentális szükségleteit, számoljanak ennek anyagi vetületével,
• a könyvtár használói is az alapelveknek megfelelően jelezhessék igényeiket,
• vezetői, illetve könyvtárosi változás esetén is következetes maradjon az állomány fejlesztése.
Sokan tanácstalansággal fogadták a gyűjtőköri szabályzatnak
tulajdonított kiemelt figyelmet, ismerve az iskolai könyvtárak
ellentmondásos beszerzési gyakorlatát, a szükségletekhez képest
sokszor képtelenül szűkös financiális kereteket.
Mire jó a gyűjtőköri szabályzat olyan anyagi ellátottság mellett,
amely az alapvető segédkönyvek, munkaeszközök, folyóiratok
beszerzését sem teszi lehetővé? – kérdezhetik sokan.
A kérdés jogos is, meg nem is. Jogos olyan szempontból, hogy
a beszerzési keret valóban az iskolai költségvetés leggyengébb pontja.
Elkészítését mégis halaszthatatlannak tartjuk, mert világosan,
rendszerszerűen dokumentálhatja a helyi tantervezésben szórtan, egyenetlenül megfogalmazott igen komoly dokumentális
szükségleteket. (Egyébként a fenntartó önkormányzatok a pedagógiai program jóváhagyásával az igények kielégítésének anyagi támogatása mellett elvileg elkötelezték magukat!) Másrészt a költségvetési
törvény könyvtárfejlesztést szolgáló kiegészítő támogatása is biztató
lehetőségnek látszik a financiális feltételek javulására.
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De ha mindezek ellenére az intézmények egy részében mégis
anyagi problémák adódnak, a gyűjtőköri szabályzattal a szűkösebb keretek is célzottabban használhatók fel, egyértelművé válik
a beszerzendő művek rangsora, fontossági sorrendje, és az állományi hiányosságok globálisan és tételesen is megállapíthatók.
A szabályzat elkészítése könyvtárszakmai szempontból is feltétlenül szükséges, mert e nélkül megvalósíthatatlan az iskolai
könyvtári gyűjtemények egyre halaszthatatlanabb felülvizsgálata, elemzése, továbbá az állományfejlesztés alapelveinek tisztázásával tudatosabbá válhat a gyarapítás. A könyvtárvezetők ennek
alapján elkészíthetik éves gyarapítási terveiket, és az éves gyarapodás elemzését. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a tervszerű állományalakítás a gyarapítás mellett az apasztás (selejtezés) alapelveit is feltételezi. A működési szabályzatnak,
illetve a gyűjtőköri leírásnak ezt is pontosan meg kell fogalmaznia.
A gyűjteményalakítás jelentőségét felismerve döntöttek úgy a jogalkotók, hogy a „gyűjtőköri szabályzatot – elfogadása előtt – az
Országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértővel kell véleményeztetni”.1

7. Szempontok a működési szabályzat összeállításához
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A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az iskolai könyvtár működésének és használatának rendjét. Az iskolai könyvtár működési
szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak és az adott intézmény pedagógiai programjának megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott dokumentum.
7.1 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Az 1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és
későbbi módosításai)

1

Lásd a rendelet 6. §-ának 2. pontját.
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A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (és későbbi
módosításai)
A művelődési és közoktatási miniszter 25/1998. (VI. 9.) MKM-rendelete
a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről, és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló
10/1994. (V. 13.) MKM-rendelet módosításáról
A művelődési és közoktatási miniszter által kiadott 16/1998. (IV. 8.)
MKM-rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet módosításáról
A művelődési és közoktatási miniszter 5/1998. (II. 18.) MKM-rendelete
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről
6/1994. (IV. 13.) MKM-rendelet a szakértői tevékenységről
A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú
együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és
az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975.
(VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelettel megállapított szabályzattal
kapcsolatos kérdésekről
Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről. Ajánlás a
taneszközfejlesztéshez (Művelődési Közlöny, 1998. január 23.)
Nemzeti alaptanterv
Az iskola pedagógiai programja

7.2 A működési szabályzat céljainak megfelelően tartalmazza
•
•
•
•
•
•
•

a könyvtár vezetésére és működtetésére,
a gyűjteményszervezésre vonatkozó előírásokat, valamint
az állománynyilvántartás, -feltárás, -védelem feladatait, módjait,
a könyvtári szolgáltatások és a könyvtárhasználat szabályait,
a könyvtárhasználói jogosultságokat,
az olvasói nyilvántartások és változásaik módját,
a nyitvatartási időt.

7.3 Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok
• azonosító adatok: a könyvtár elnevezése, székhelye, címe (levélés táviratcím, telex-, telefax- és telefonszám), létesítésének
időpontja, jogelődök felsorolása, bélyegzője
• a könyvtár fenntartása, működésének irányítása, ellenőrzése
• az iskolai könyvtár által igénybevehető szakmai szolgáltatások
(szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés), illet-
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ve szolgáltató intézmények (megyei, fővárosi pedagógiai szolgáltató intézmények és kabinetek, szakmai munkaközösségek,
báziskönyvtárak)

7.4 Az iskolai könyvtár gazdálkodása
A könyvtári működés költségtételei (könyv, tartós tankönyv és
egyéb információhordozók beszerzése, folyóirat-rendelés, technikai eszközök, nyomtatványok). A könyvtári feladatok ellátásához
szükséges anyagi feltételek tervezése az iskola költségvetésében.
Egyéb financiális források (alapítvány, pályázat). A keretek célszerű felhasználása, gazdálkodás. Anyagi felelősség.

7.5 Az iskolai könyvtár feladatai
Szakszerűen fejlesztett gyűjteményével és az erre épülő szolgáltatásaival, valamint más könyvtár(ak) gyűjteményének és szolgáltatásainak felhasználásával biztosítania kell
• a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói
igények teljesíthetőségét,
• a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát.1
7.6 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre (melléklet)
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Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott, és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. Állományalakítási szempontjait, kereteit a szervezeti
és működési szabályzat rögzíti.
A dokumentumok kiválasztása és kivonása, pedagógiai felhasználása, illetve ennek megtervezése, megszervezése a könyvtáros
tanár és a tantestület együttműködését feltételezi.
Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az
iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni. Ez adja a könyvtár alapfunkcióját.
Az ebből adódó feladatainak megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe.

1

Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai a 16/1998. (IV. 8.) sz.
MKM-rendelet 3. sz. mellékletében részletesen megtalálhatók.
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A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik. Az
iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények
kielégítését csak részlegesen tudja vállalni.
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők
• a NAT, az alapvizsga, az érettségi, illetve a szakképesítő vizsga
követelményei
• az MKM tájékoztatója a műveltségterületekhez szükséges taneszközökről1
• az iskola
— típusa, szerkezete, szakmai profilja (alapító okirat)
— nevelési és oktatási céljai
— helyi tanterve, tantárgyi programjai
— módszertani kultúrája
— könyvtári, információs szükségletei
— az igényelt dokumentumok didaktikai szerepe (munkáltató
anyagok, házi és ajánlott olvasmányok)
• az iskola szociokulturális adottságai
• az iskola könyvtári környezete
• az előző pontok alapján meghatározott könyvtári alap- és kiegészítő feladatok
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból
• írásos, nyomtatott dokumentumok
— könyv (segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv)
— periodika
— kisnyomtatvány
— kotta
• kéziratok
• audiovizuális ismerethordozók
— képes dokumentumok
— hangzó dokumentumok
— hangos-képes dokumentumok
• számítógéppel olvasható dokumentumok

1

Lásd a Funkcionális taneszközjegyzéket a Művelődési Közlöny 1998. január
23-i számában
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A gyűjtés terjedelme, szintje és mélysége
Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek. Teljességgel
egyetlen tantárgy, szaktudomány irodalmát sem gyűjtik. Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy a tananyaghoz
kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással tartalmilag teljes,
az állomány fejlesztése folyamatos, tervszerű és arányos legyen.
A gyűjtőköri leírásban rögzíteni kell az egyes állományrészek
speciális sajátosságait.1
Állományrészek
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• Kézikönyvtári állomány
Az iskolai könyvtárak minden típusában gyűjteni kell az általános
művelődéshez, az egyes műveltségi területekhez szükséges alapdokumentumokat, segédkönyveket, kézikönyveket, adattárakat,
atlaszokat.
• Ismeretközlő irodalom
Gyűjteni kell a helyi tantervnek, a tantárgyi programoknak,
valamint a vizsgakövetelményeknek megfeleltetett ismeretterjesztő és szakkönyveket. A házi, ajánlott és munkaeszközként
használt olvasmányokat optimális mértékben fél-egy tanulócsoportnyi példányban szükséges beszerezni.
• Szépirodalom
A műveltségterület tantervi és értékelési követelményei által meghatározott antológiákat, házi olvasmányokat, szerzői életműveket,
népköltészeti irodalmat teljességgel, a tanulók személyiségfejlődését, olvasóvá nevelését előmozdító értékes irodalmat pedig kellő
válogatással kell gyűjteni, az életkori sajátosságokat figyelembe véve.
• Pedagógiai gyűjtemény
Gyűjteni kell a pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyveit és a mindennapi pedagógiai gyakorlatot segítő szakirodalmat, tantárgymódszertani segédkönyveket, segédleteket,
folyóiratokat, nem nyomtatott anyagokat, és az iskolai élettel
összefüggő jogi, statisztikai, közgazdasági és helyismereti, -történeti forrásokat.
• Könyvtári szakirodalom (a könyvtáros segédkönyvtára)
Gyűjteni kell a könyvtárszakmai munkához szükséges tájékoztató segédleteket, szabványokat, jogszabályokat, könyvtártani
munkákat és a könyvtárhasználatra nevelés módszertani segédleteit, folyóiratokat, nem nyomtatott anyagokat.

1

Témakörök, dokumentumtípusok, a gyűjtés szintjei, mélysége, példányszám.

Iskolavezetés 1998. október

Belső szabályzatok

• Hivatali segédkönyvtár
Az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos kézikönyvek, jogszabályok,
közlönyök és egyéb folyóiratok.
• Kéziratok
Az iskola pedagógiai dokumentumai, pályamunkák, iskolai
rendezvények forgatókönyvei, kísérleti dokumentáció, disszertációk.
• Időszaki kiadványok gyűjteménye
A tantárgyi programok követelményeihez kapcsolódó napilapok,
ismeretterjesztő, irodalmi, gyermek- és ifjúsági folyóiratok, pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, könyvtári szaksajtó.
• Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható programok, ismerethordozók állományrésze
A tantárgyi programoknak megfeleltetett, nem nyomtatott dokumentumokból válogatva. A tananyag szemléltetését, többoldalú
bemutatását, interaktív elsajátítását segítő anyagok gyűjteménye. A tanulók életkori sajátosságait és a nevelői érdekeket a
beszerzésnél egyaránt érvényre kell juttatni.
• Külön gyűjtemények
• Tankönyvtár (tartós tankönyvek gyűjteménye)
7.7 Gyűjteményszervezés
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány
tükrözi az iskola pedagógiai szellemiségét. A szerzeményezés és
apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét,
használhatóságát.
Gyarapítás
A beszerzés forrásai
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Vétel, ajándék, csere.
Szerzeményezés
Az iskolai könyvtárak gyarapítási gyakorlatának legfontosabb
tájékozódási segédletei:
•
•
•
•
•
•
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gyarapítási tanácsadók
kiadói katalógusok
kereskedői tájékoztatók
folyóiratok ismertetései
készlettájékoztatók
ajánló bibliográfiák
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A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat mindenkor össze kell vetni a betűrendes katalógussal és a
gyarapítási nyilvántartásokkal.
A beszerzési keret elégtelensége miatt az alábbi lépésekben lehet
csökkenteni a vásárlás mértékét:
• házi olvasmányok, munkáltató művek példányszámának csökkentése
• ajánlott művek sokféleségének csökkentése (a tananyaghoz
kapcsolódó kiegészítő dokumentumok)
• a könyvtár gyűjtőköre által meghatározott törzsanyag példányszámának csökkentése
• szaktantermi prézens dokumentumok beszerzésének szüneteltetése
A szelektálás során kihúzott dokumentumokról cédulát kell elhelyezni a deziderátumban.
A gyarapítás nyilvántartásai
Leíró betűrendes katalógus, rendelési nyilvántartó nóvum katalógus, deziderátum.
Számlanyilvántartás
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola gazdasági szakemberének a feladata. (A számlák fénymásolt példányait a könyvtári irattárban is el kell helyezni.)
A dokumentumok állománybevétele
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A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a
könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári
jelzettel.
A leltári nyilvántartás jellege szerint lehet időleges és végleges,
formája szerint egyedi vagy összesített.
• Végleges nyilvántartás
Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, hat napon belül végleges nyilvántartásba kell
venni. Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is
jelenti.
Formái:
— leltárkönyv (cím/egyedi)
— kartoték
— számítógépes
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• Időleges nyilvántartás
Formái:
— kardex az időszaki kiadványok számára
— összesített (brosúra) a gyorsan avuló, elhasználódó anyagok
számára
• Csoportos leltárkönyv
Ez a nyilvántartás nem pénzügyi okmány, hanem statisztikai
kimutatás, a tervszerű gyűjteményszervező munka nélkülözhetetlen eszköze.
Állományapasztás
Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú
feladat, s a kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát.
Az állománykivonás szakmai vesztesége annál kisebb, minél
körültekintőbb és megfontoltabb az állomány gyarapítása.
Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
• tervszerű állományapasztás (a gyűjteményszervezés fontos része az elavult és fölösleges dokumentumok folyamatos kivonása, szempontjait a működési szabályzatban rögzíteni kell)
• természetes elhasználódás
• hiány (elháríthatatlan esemény, kölcsönzés közben keletkezett
és állományellenőrzési hiány)
A muzeális értékű dokumentumokat nem szabad selejtezni.
Minden kivonási folyamatot megelőz egy állományelemzési tevékenység. Az itt nyert információkat a gyarapítás gyakorlatánál is
fel kell használni.1
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A könyvtári állomány védelme
A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag
és erkölcsileg felelős.

1
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Az állomány gyarapítására és apasztására vonatkozó tudnivalókat lásd
részletesebben az ide vonatkozó rendeletben és az Így működik az iskolai
könyvtár c. kiadványban.
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A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat,
a leltározás, valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítania kell. Az állományra vonatkozó előírásokat a könyvtár
működési szabályzatában, a leltári felelősséget a könyvtáros
tanár munkaköri leírásában kell rögzíteni.
Az állomány ellenőrzése
A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással.
Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem
vonatkozik, ezek nem leltárkötelesek. De ezeknek a dokumentumoknak a forintértéke magas, ezért célszerű a revíziót ezekre is
kiterjeszteni.
Az állományellenőrzés módját, menetét (típusát, megtervezését, lebonyolítását, lezárásának ügymenetét) a működési szabályzatban rögzíteni kell.
A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el (személyi
változás esetén az átvevő könyvtáros tanár is kezdeményezheti az
állományellenőrzést).
A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a gazdasági vezető – mint az iskolai leltározási bizottság
vezetője – a felelős.
Az állomány jogi védelme
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A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény
tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a könyvtári keret felhasználásáért, ezért hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumo(ka)t senki nem vásárolhat. Szaktanári
beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum(ok) együttes megléte alapján történhet.
A beérkezett tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell venni. A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését.
A könyvtáros tanár felelősségre vonható a dokumentum- és/vagy
eszközhiányért, ha
• bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási,
kezelési, használati és működési szabályait,
• kötelességszegést követett el,
• a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket.
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A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok és/vagy a technikai
eszközök megrongálásával és/vagy elvesztésével okozott kárért.
A tanulók és a dolgozók tanuló-, illetve munkaviszonyát csak az
esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni.
Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség.
A szaktanárok és a tanulók részére létesített letéti állományt
névre szólóan kell átadni. A dokumentumokért az átvevő szaktanár anyagilag felelős, ha az intézmény által biztosított hely
vagyonvédelmi szempontból dokumentumtárolásra alkalmas.
A könyvtár biztonsági zárainak kulcsai a könyvtáros tanárnál és
az iskola portáján helyezendők el. A kulcsok csak indokolt esetben (vis maior, betegség) adhatók ki az iskola igazgatójának.
A könyvárostanár hosszan tartó betegsége esetén a könyvtári
munkát ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik.
Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Az állomány fizikai védelme
A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell
a fizikai ártalmaktól.
A beteg, rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat azonnal el kell különíteni, megmentésük féregtelenítéssel
vagy fertőtlenítéssel történhet.
Az állományvédelem nyilvántartásai:
• állományellenőrzési nyilvántartások (leltározási ütemterv, zárójegyzőkönyv)
• kölcsönzési nyilvántartások (füzetes, tasakos vagy számítógépes)
A gyűjteményszervezés alapdokumentumai
• A kulturális miniszter és pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM
számú együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
• A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve
a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről
• MSZ 3448-78 számú szabvány
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7.8 A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek
A könyvtárat az iskola központi épületében, jól megközelíthető
helyen kell kialakítani.

Önkontroll!
A helyiség kiválasztása során figyelembe kell venni
❏

az állomány nagyságát,

❏

a dokumentumtípusok mennyiségét,

❏

a könyvtár differenciált szolgáltatásait,

❏

az iskolai igények mértékét.

A különböző típusú dokumentumokat szabadpolcon kell elhelyezni.
A helyben olvasásra, a könyvtári foglalkozások megtartására olvasóhelyeket kell kialakítani. Alapvető követelmény az egyéni tanulóiszaktanári kutatóhelyek biztosítása.
A könyvtári állomány tagolása
A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumoknak biztosítania
kell a tanítás-tanulás és a kutatómunka eszközigényét. Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodjon a használói igényekhez.
Könyvtárból kihelyezett letétek
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A letéti állományrészekkel segíteni kell az iskola oktató-nevelő
munkáját. Ezek a dokumentumok megfelelő példányszámban
•
•
•
•

kézikönyvek,
munkaeszközként használt irodalom,
szakmai és módszertani folyóiratok és
audiovizuális anyagok.

A könyvtárból kihelyezett letétek helye:
•
•
•
•
•

szaktantermek
tantermek
napközis termek
tanulószobák
nevelői szoba

Letéti állományként kezelendő a hivatali segédkönyvtár.
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A könyvtári állomány elhelyezésének alapdokumentumai
Celler Zsuzsanna: Audiovizuális dokumentumok a könyvtárban. Az
iskolai könyvtár mint információs központ. (Kézikönyv könyvtáros tanárok számára.)
Fővárosi iskolai könyvtárak sorozat
FPI, Budapest, 1986., 102–152. o.
Könyvtári raktározási táblázatok
Szerk. és összeáll.: Rónai Tamás, szerk.: Varga Ildikó
8. átdolgozott kiadás
OSZK KMK, Múzsák, Budapest, 1989., 140 o.

7.9 A könyvtári állomány feltárása. A katalógusok szerkesztési szabályzata
Ezeket a részeket melléklet formájában célszerű csatolni a működési szabályzathoz.
Az iskolai könyvtár állományát alapkatalógusokkal feltárva kell
a használók rendelkezésére bocsátani.
Egy új iskolai könyvtár állományának számítógépes feltárásával
kezdheti tevékenységét, egy más működő könyvtár pedig lezárhatja a hagyományos katalógusépítést és számítógépes bibliográfiai adatbevitellel folytathatja feltáró munkáját.
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai
(dokumentumleírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt
egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az állomány feltárásával kapcsolatban az alábbiakat kell szabályozni:
A dokumentumleírás szabályai
• Bibliográfiai leírás: önálló feldolgozó munka esetén a működési
szabályzatban rögzíteni kell a bibliográfiai leírásban felveendő
adatelemek körét.
• Besorolási adatok: ezek biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét, ezért megválasztásukat rögzíteni kell.
Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a
tárgyszó. A működési szabályzatban rögzíteni kell az iskolai
könyvtár osztályozási rendszerét.
Raktári jelzetek
A dokumentumok tematikus elhelyezését, a jelzetek rendszerét a
működési szabályzatban rögzíteni kell.
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A raktári jelzetet rá kell vezetni a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára.
Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint lehet:
• betűrendes leíró katalógus
• tárgyi katalógus (ETO szerinti szakkatalógus, tárgyszókatalógus)
• raktári katalógus
Dokumentumtípusok szerint lehet:
• könyv, folyóirat, hanglemez
• integrált
Formája szerint:
• cédula
• számítógépes
Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat, a katalógusok építésének szempontjait, a cédulaszükségletet a mellékletben kell rögzíteni.
Az egyes katalógusokkal kapcsolatban rögzíteni kell a szerkesztésre és a folyamatos gondozásra vonatkozó rendelkezéseket.
A könyvtári állomány feltárásának alapdokumentumai
Rácz Ágnes: A katalógusok szerkesztése. Útmutató az iskolai és kis
közművelődési könyvárak számára
OPKM, Budapest, 1987., 110 o.
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Könyvtári raktározási táblázatok
Szerk. és összeáll.: Rónai Tamás, szerk.: Varga Ildikó
8. átdolgozott kiadás
OSZK KMK, Múzsák, Budapest, 1989., 140 o.
MSZ 4000-77 Egyetemes Tizedes Osztályozás (rövidített kiadás)
Táblázatok (1. kötet)
Betűrendes mutató az MSZ 4000-77 szabványhoz (2. kötet)
Szakkatalógus szerkesztése csoportképzés alapján
Írta és szerkesztette: Bereczky Lászlóné
Összeállította: Surján Miklós
2. átdolgozott, bővített kiadás
OMKDK, Budapest, 1981., 165 o.
Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére
FPI, Budapest, 1996., 159 o.
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7.10 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai és használati rendje
Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és
a tanítási órán kívül lehetővé tegye gyűjteménye használatát.

Önkontroll!
A használók jogait és kötelességeit a könyvár használati szabályzata rögzíti, melyben nyilvánosságra kell hozni
❏

a használatra jogosultak körét,

❏

a használat módjait (helyben használat, kölcsönzés, csoportos használat),

❏

a könyvtár egyéb szolgáltatásait (információszolgáltatás,
témafigyelés, bibliográfia összeállítása, reprográfiai szolgáltatás, külső adatbázisok lekérdezése, könyvtárközi kölcsözés),

❏

a könyvár rendjét,

❏

a könyvtári házirendet.

A házirendnek tartalmaznia kell
❏

a könyvtár használatára jogosultak körét,

❏

a használat módjait és feltételeit,

❏

a kölcsönzési előírásokat,

❏

a nyitvatartás és kölcsönzés idejét,

❏

az állomány védelmére (fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket.
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7.11 A könyvtáros tanár munkaköri feladatai
Melléklet formájában javasolt az elkészítése.
Az iskolai könyvtárat könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai
képesítéssel rendelkező könyvtáros tanár vezeti, aki az iskola
nevelőtestületének tagja. Anyagilag és fegyelmileg felel a könyvtári állományért, reneltetésszerű működtetéséért, ha a vagyonvédelmi követelmények biztosítottak.
A könyvtáros tanár munkaköre az alábbi főbb teendőkből áll:
• a könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok
• állományalakítás, feltárás, állományvédelem
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• olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatépítés
• könyvtár-pedagógiai tevékenység
A munkaköri leírást értelemszerűen a könyvtáros tanár munkaideje mértékében kell meghatározni. Főfoglalkozású könyvtáros
esetén a kötelező óraszám 22 óra, ez a könyvtár nyitvatartási idejét
jelenti. Heti munkaidejének további beosztását az érvényes jogszabály alapján kell megoldani. Félmunkaidőben dolgozó könyvtáros
esetében a feladatkört értelemszerűen csökkenteni kell a bevezetőben ajánlott módon.
Több könyvtáros tanár, illetve könyvtáros asszisztens alkalmazása esetében személyre szóló munkaköri leírást kell készíteni
az érvényes rendelkezések figyelembevételével.1 A könyvtárra
fordítható munkaidő növelésével arányosan a könyvtár nyitvatartási idejét is meg kell növelni.

7.12 Zárórendelkezés
A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az iskolai könyvtár működési rendjét.
A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtáros tanárra, a könyvtár
szolgáltatásait igénybevevők körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek.
A szabályzat gondozása a könyvtáros tanár feladata, aki köteles
• a jogszabályok változása esetén, továbbá
• az iskolai körülmények megváltozása miatt
szükségessé váló módosításra javaslatot tenni.
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A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.
7.13 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei
•
•
•
•

1

Gyűjtőköri szabályzat (kötelezően mellékletben)
A katalógusok szerkesztési szabályzata (ajánlott melléklet)
Könyvtárhasználati szabályzat (ajánlott melléklet)
A könyvtáros tanár(ok) munkaköri leírás(ai) (ajánlott melléklet)

A könyvtáros tanár alapfeladatait a Kt., a könyvtáros asszisztensét pedig
a 16/1998. (IV. 8.) sz. MKM-rendelet tartalmazza.
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Szabálytalan szabályzat
Az SZMSZ megalkotásánál elkövetett tipikus hibák

dr. Horváth Ágnes

Ez az írás a szervezeti és mûködési szabályzatok megalkotása során elkövetett leggyakoribb hibákat, valamint a magának a szabályzatnak a leggyakoribb tartalmi és formai hibáit próbálja meg
segítõ szándékkal csokorba kötni.
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Mindenki elõtt ismert, hogy valamit megalkotni, elkészíteni mindig sokkal nehezebb, mint utólag a kész „mûvet” elemezve, vizsgálva felfedezni annak hiányosságait, és rámutatni esetleges tévedéseire. Saját mûvünkkel, alkotásunkkal kapcsolatban még
nehezebb a helyzetünk. Hibáink egy „avatott” idegen szemnek virítanak a mûben, míg az alkotó számára elrejtõznek és csak bizonyos idõtávlatból válnak nyilvánvalóvá.
Elõfordul persze, hogy az avatott szem sem teljesen avatott és hibák maradnak még többszöri ellenõrzés és szûrés után is az alkotásban, tehát soha nem idõszerûtlen és célszerûtlen újra és
újra átnézni, ellenõrizni azt. Természetesen itt és most a „mû”
alatt minden intézményvezetõ szeretett mûalkotását, a szervezeti és mûködési szabályzatot kell értenünk.
De milyen is a hibátlan szervezeti és mûködési szabályzat? Van-e
olyan etalon, amihez igazodva azt mondhatjuk, hogy ez jó, ez pedig hibás?
Nos, ilyen etalon nincs és nem is lesz. Ahány intézmény, ahány
vezetõ, annyiféle jó és még jobb szervezeti és mûködési szabályzat lehetséges. Nincs minta, csak adott intézmény van, diákokkal, szülõkkel, nevelõkkel, oktatókkal, vezetõkkel, beosztottakkal, hírrel-névvel, hagyományokkal, és vannak a mindezek
egymáshoz való viszonyát, jogait és kötelezettségeit, lehetõségeit
meghatározó jogszabályok. Ezekbõl kell megalkotni a szervezeti
és mûködési szabályzatot.
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Mielõtt a szervezeti és mûködési szabályzatok hibáiról beszélnénk, magáról a szabályzatról, annak jogi természetérõl, funkciójáról is essék néhány szó, még akkor is, ha abból a feltételezésbõl indulunk ki, hogy ez mindenki számára pontosan ismert.

2
1. A szervezeti és mûködési szabályzatról általában
Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a szervezeti és mûködési szabályzatot az intézmény életét meghatározó egyéb szabályok között,
meg kell határoznunk e szabályzat jogi természetét, viszonyát a
szükségképpen megalkotandó egyéb intézményi szabályzatokhoz.

1.1 A szervezeti és mûködési szabályzat jogi természete
A mai magyar jogelmélet – a korábbiaktól eltérõen – az intézményi
szervezeti és mûködési szabályzatot nem tekinti jogszabálynak.
Nem szerepel a jogalkotás rendjérõl szóló 1987. évi XI. törvény által felsorolt jogforrások között, és nem ismeri el ugyanezen tör-
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vény a jogi irányítás egyéb eszközének sem. Megalkotása sem
a jogszabályalkotás szokásos rendjében történik, a szervezeti és
mûködési szabályzat elkészítését – különbözõ egyetértési, véleményezési jogokkal fûszerezve – az intézmény vezetõjének kötelességévé teszi a közoktatási törvény az oktatási-nevelési intézményekben.
A mai magyar jogelmélet a belsõ szabályzatokat olyan speciális jogi ténynek fogja fel, amelyek egy adott szervezetben jogi normaként viselkednek, meghatározva az adott
szervezet struktúráját, hierarchiáját, mûködését, külsõ
kapcsolatait. Az adott szervezetben alkalmazása kötelezõ.
E szabályzat rögzíti
·
·
·
·

a
a
a
a

vezetési, irányítási feladatok elosztását,
hatásköröket,
döntési jogköröket,
felelõsségi viszonyokat.

1.2 A szervezeti és mûködési szabályzat viszonya az egyéb
szabályzatokkal
Minden szervezetnek – ha nem akarja, hogy mûködése anarchiába torkolljon – meg kell alkotnia belsõ szabályzatait. Nemcsak szervezeti és mûködési szabályzatot, hanem minden egyéb
jogszabályban kötelezõen megalkotandónak elõírt, továbbá minden olyan, jogszabály által meg nem követelt szabályzatot, amely
az intézmény irányítását, vezetését, hétköznapi, „üzemszerû”
mûködését elõsegíti.
Ez utóbbi csoportja a szabályzatoknak – amelyet jogszabályok
kötelezõen nem írtak elõ – értelemszerûen egy nagyobb méretû
intézményben szélesebb körben igénylik az írásbeli szabályzati
formát, mint egy kisebb intézményben, ahol a személyes kapcsolatoknak van nagyobb szerepe. Ahol a vezetõ naponta mindent
átlát, áttekint, a szóbeli szabályozás is elegendõ lehet a helyes
mûködéshez.
A szervezeti és mûködési szabályzaton kívül kötelezõen
megalkotandó szabályzatokról külön jogszabályok rendelkeznek.
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Ezek vagy
· magát a megalkotási eljárást is szabályozzák (például a közalkalmazotti szabályzat esetén), vagy
· csak a szabályzat kötelezõ létét írják elõ, akár vezetõi utasítás
formájában (például ilyen a tûzvédelmi szabályzat).
Az adott szervezeten belüli legfontosabb szabályzat a szervezeti
és mûködési szabályzat. Ezzel egyetlen más további szabályzat nem állhat ellentétben. Ha a más jogszabály alapján kötelezõen megalkotandó szabályzat ellentétben állna a szervezeti és
mûködési szabályzattal, akkor azok közös felülvizsgálata szükséges, mert – attól a ritka kivételtõl eltekintve, amikor a jogszabályok nincsenek összhangban – valamelyik szabályzat tartalma
biztosan nem felel meg a hatályos jogszabályoknak!

1.3 A szervezeti és mûködési szabályzat megalkotása
Szervezeti és mûködési szabályzatot alkotni kötelessége
minden önálló intézmény vezetõjének.1
1

Miután nincs két egyforma intézmény, nem lehet két egyforma
szervezeti és mûködési szabályzat sem! Mintákat lehet készíteni,
de ahogy szükségszerûen különbözik két intézményvezetõ vezetési, irányítási elképzelése, az általa jónak és követendõnek tartott szervezeti modell, úgy szükségszerûen különbözni fog egymástól az azonos minta alapján elkészített szabályzat is!
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Nem lehet jó, ha két szervezeti és mûködési szabályzat megegyezik egymással! Nem szabad szolgai módon a más által már elkészített szabályzatot lemásolni, mert az intézményvezetõ saját alkotó fantáziáját köti gúzsba vele! Adaptálni lehet mások jó,
hasznosítható ötleteit a sajátos helyi viszonyokra, de másolni
nem!

1

Lásd a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
40. §-át.
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Figyelem!
Ahhoz, hogy hibátlan szervezeti és mûködési szabályzatot alkothassunk,
ß tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az elkészítendõ szervezeti
és mûködési szabályzat célja,
ß tisztáznunk kell megalkotásának legszélesebb jogi kereteit,
címzettjeit – azaz kire, mire terjed ki a hatálya –, és
ß fel kell mérnünk a jelenleg mûködõ szervezetet, a struktúrát, amelyet le akarunk írni, illetve meg akarunk változtatni, amelynek mûködését a szabályzatban rögzíteni akarjuk,
illetve amit abból meg akarunk változtatni.

Nem jó, ha a szervezeti és mûködési szabályzat megalkotását
a fenntartó által elõírt kellemetlen kötelezettség teljesítésének tekintetni az intézményvezetõ és az intézmény, mert máris elkövette a legnagyobb hibát: nem rendet akar maga körül és ezért alkot
szabályzatot, hanem kellemetlen kötelezettséget teljesít.

2. Alapvetõ követelmények
2.1 Tartalmi követelmények
A szervezeti és mûködési szabályzat – még ha csak helyi érvényû
jogi tényként értelmezzük is – nem lehet jogszabállyal ellentétes, azaz nem lehet alulszabályozott és nem lehet túlszabályozott.
Az, hogy nem lehet jogszabállyal ellentétes, két dolgot jelent egyszerre:
· egyrészt mindenrõl rendelkeznie kell, amit jogszabály tartalmi
követelményként elõír a szervezeti és mûködési szabályzat
számára (a teljesség követelménye),
· másrészt ezek a rendelkezések nem lehetnek ellenkezõek a jogszabályokban leírt követelményekkel (egyezõség követelménye).
E helyen ennek további kifejtésére nincs mód, de fel kell hívni a figyelmet a jogforrások hierarchiájára, és arra, hogy a szervezeti és
mûködési szabályzatokat alapvetõen meghatározó országos érvényû jogszabályok mellett feltétlenül figyelemmel kell lennünk a helyi önkormányzatok rendeleteire és határozataira,
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Budapesten pedig speciálisan még a Fõvárosi Közgyûlés határozataira is.
Például a fõvárosban külön rendelet van érvényben a közintézmények ünnepi fellobogózásáról. Ettõl eltérõen szabályozni az intézményben a zászlóhasználatot csak annyiban lehet, amennyiben
a rendelet megengedi.
Itt célszerû megjegyezni azt, hogy általában a jogszabályok rendelkezéseitõl akkor és annyiban lehet eltérni, amennyire azt
maga a jogszabály megengedi. Az külön jogelméleti fejtegetést
igényelne – együtt a jogforrások hierarchiájával –, hogy ez melyik
jogszabály esetében mit jelent, mely felhatalmazás hogyan értendõ, de ezek értelmezése meghaladja ezen írás kereteit.
Alulszabályozott a szervezeti és mûködési szabályzat akkor
is, ha tételes jogszabályt nem sért, sõt annak tartalmában
meg is felel, de nem szabályoz mindent, amit az adott szervezetben szabályoznia kellene.
Ezt funkcionális alulszabályozottságnak nevezhetnénk. Következménye sorozatos konfliktusok a fenntartóval, a munkavállalókkal, esetleg a diákokkal, szülõkkel, szétfolyó, esetleg egyszemélyi intézményvezetõi fegyelmi felelõsség.
Ha jogellenesen túlszabályozott a szervezeti és mûködési szabályzat, akkor olyan szabályozási köröket is magában foglal,
amelyeket nem kellene vagy egyenesen tilos szabályoznia. Ha
funkcionálisan túlszabályozott, akkor pedig mindent szabályoz,
még a krétaigénylés feltételeit is.
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E kétfajta túlszabályozás sok hibát rejt magában, és következménye is sokféle lehet attól függõen, hogy
· nem a szervezeti és mûködési szabályzatra tartozó kérdést szabályoz,
· szükségtelenül szabályoz a szabályzat valamit, vagy
· egyenesen jogellenesen szabályoz valamit.
Ezekrõl még részletesebben is szó esik a késõbbiekben.

2.2 A szervezeti és mûködési szabályzat megszövegezése
A szervezeti és mûködési szabályzat pontos megfogalmazása, jó
szövegezése nagyon fontos. Meg kell találni az arányokat a jogszabályszerûen szabályozó és a leíró részek között. El kell kerülni, hogy a szervezeti és mûködési szabályzat szûkszavú, de azt
is, hogy terjengõs, „szószátyár” mesekönyv legyen. Ez az utóbbi
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hiba minden – még más szempontból hibátlan – szervezeti és mûködési szabályzattal is elõ szokott fordulni.
A szûkszavúság gyakran az alulszabályozottsággal jár együtt,
de nem feltétlenül. A szûkszavúság tartalmilag hibátlan szervezeti
és mûködési szabályzat esetén is elõfordul. Ilyenkor például a szervezeti és mûködési szabályzat közérthetõsége esik áldozatul, következésképpen nem éri el a kívánt eredményt.
Nem válnak világossá az intézmény szolgáltatásait igénybe vevõk
és az azt nyújtók számára
· a velük szemben támasztott követelmények, elvárások,
· jogaik, érdekérvényesítési lehetõségeik, vagy
· a szabályzat csak a kereteket írja le.
Példa:
Az iskola minden tanév végén megjutalmazza a legjobb tanulóit, írja
a szervezeti és mûködési szabályzat a „tanulók jutalmazásának formái”
cím alatt. Lényegében a szigorúan vett jogszabályi követelményt kielégíti ez a megfogalmazás, de igazából semmit nem mond az adott intézményben folyó jutalmazási gyakorlatról.

Figyelem!
Fontos, hogy a szabályzat pontosan, precízen szabatosan írja le
ß az intézmény szervezetét,
ß a vezetési, irányítási, utasítási, ellenõrzési jogokat, illetve
kötelezettségeket,
ß feladatokat, hatásköröket, esetleg munkaköröket.

Pontosan, precízen szabályozza az intézmény mûködésének
kereteit, hogy mindenki – mind a szolgáltatásait igénybe vevõk,
mind az intézmény alkalmazottai –, minden esetre, minden elõforduló várt és váratlan helyzetre vonatkozóan megtudhassa
a szervezeti és mûködési szabályzatból feladatát, kötelezettségeit, jogait, lehetõségeit.
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3. A szükségtelenül terjedelmes szervezeti és mûködési szabályzat
Szükségtelenül terjedelmes a szervezeti és mûködési szabályzat, ha felesleges szövegrészeket, és ebben felesleges
szabályokat tartalmaz.
Ezen belül,
· ha más szabályzatra tartozó rendelkezéseket tartalmaz, vagy
· ha olyan dolgokat szabályoz, amelyeket nem szabályozhat,
mert szükségszerûen máshol kell szabályozni, vagy mert tilos
szabályozni.
A terjengõsség a legfõbb hibája a legtöbb szervezeti és mûködési szabályzatnak. A szószátyár szabályzat kezelhetetlenné válik. Még ha tartalmilag hibátlan is, akkor is sok egyébként elkerülhetõ többletfeladat forrása lehet, és így a legfõbb okozója
annak, hogy sokszor kell „hozzányúlni” a szabályzathoz akkor is,
ha egyébként jogszabály vagy jogszabályváltozás kötelezõ módosítását nem írja elõ.

3.1 A feleslegesen beszerkesztett szövegrészek fõbb típusai
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A „szószátyárság” legfõbb elõidézõje, hogy sok szabályzatszerkesztõ szolgai módon belemásolja a jogszabály szövegét a szabályzatba, majd mintegy magyarázatként fûzi hozzá annak a saját intézményben való megvalósulását. Ez felesleges, elegendõ
a jogszabály adta lehetõségekhez igazodva a saját szabályozási módot rögzíteni.
Felesleges, mert amit a jogszabály tételesen rögzít, attól eltérni
nem lehet, ahol pedig a szabályozást az intézményre bízza jogalkotó, ott felesleges megismételni a jogi felhatalmazást tartalmazó
rendelkezést – vagy azt, hogy nem térnek el a lehetõség ellenére
a jogszabálytól –, csak a speciális, helyi szabályok rögzítése szükséges.
Példa:
Fölösleges szabályozni a tanuló jogviszony keletkezését és megszüntetését, továbbá a tanulók jogait kötelezettségeit, mert azokat – eltérést nem
engedõen – a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 15–28. §-a szabályozza.
Felesleges szabályozni az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában, hogy tanévenként legalább kettõ vizsgaidõszakot szervez a különbözeti és beszámoltató vizsgákra, mert ez a jogszabályi minimum, de
a szabályzatban rögzíteni kell, ha kettõnél többek kíván az intézmény
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szervezni.1 Hibássá ez esetben akkor válik a szervezeti és mûködési szabályzat, ha nem rendelkezik e körrõl és mégis kettõnél több vizsgát szervez. (Erre a hibatípusra majd ki fogok térni a késõbbiekben, a leírt és
a mûködõ szervezeti és mûködési szabályzat cím alatt.)

Ugyanakkor, ha az intézmény szabályozni kívánja, hogy valamely
jogszabályban biztosított lehetõséget (például a 25. § (2) bekezdésében írt jogot: „…engedélyezheti, hogy a tanuló az (1) bekezdés
szerint elõre meghatározott idõponttól eltérõ idõben tegyen vizsgát…”) – mikor, milyen egyéb további speciális feltételek megléte
esetén tudja vagy kívánja a tanulóknak biztosítani, akkor ezeket
a további feltételeket feltétlenül tartalmaznia kell a szervezeti és mûködési szabályzatnak.
Fölöslegessége mellett még külön terhet is jelent a szabályzat
megalkotójának a jogszabályszöveg szervezeti és mûködési szabályzatba emelése.
Ha a szabályzat szövegébe beillesztett jogszabály akár csak
a legkisebb mértékben is megváltozik, a szabályzatba beillesztett részletét is szükségképpen hozzá kell igazítani
a jogszabály megváltozott szövegéhez, mégpedig ugyanolyan eljárásban, ahogy magát a szervezeti és mûködési
szabályzatot el kell készíteni, megvitatni, véleményeztetni, illetve a fenntartónak jóváhagyásra benyújtani!
Más esetben a jogszabályváltozás ezt nem teszi feltétlenül szükségessé.
Példa:
Aki a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 3. sz. mellékletére hivatkozott
mint a fegyelmi eljárás szabályára, annak csupán azért, mert ennek
a mellékletnek a számozása 5-re módosult, végig kell csinálnia a módosítási eljárást!

Nem kell a jogszabályok, jogszabályi hivatkozások számát, hivatalosan használt megjelölését sem megismételni a szabályzatban, ám ha mégis jogszabályra hivatkozunk, azt feltétlenül
pontosan kell megtennünk! Ha nem így teszünk, hibás a szervezeti és mûködési szabályzat!
A jogalkotásról szóló jogszabályok azt is pontosan meghatározzák, hogy abban az esetben, ha egy jogszabályt idézünk vagy egy
jogszabályra hivatkozunk, azt miként tehetjük. Nem rövidíthet-

1

Lásd a 11/1994. (VI. 8.) számú MKM-rendelet módosított 25. §-ának (1) bekezdését.
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jük, jelölhetjük õket kedvünk szerint, szigorú elõírások szerint
kell ezt megtennünk.
Példa:
Ha törvényre hivatkozunk, elõször mindig a megalkotásának évszámát
kell megjelölnünk, és csak ezután azt, hogy abban az évben hányadiknak született meg. Tehát: A közoktatásról szóló többször módosított
1993. évi LXXIX. törvényrõl beszélhetünk csak és nem – leírva! – 79-es
törvényrõl, illetve A Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényrõl, és nem 33-asról.

Ha nagyon kimerítõek és precízek akarunk lenni, akkor az összes
korábbi módosítást is fel kell sorolnunk az elsõtõl az utolsóig.
Példa:
A közoktatásról szóló … 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi
LXXIX törvény. A pontok helyére pedig az összes addigi módosítást oda
kell képzelnünk, illetve írnunk, ha erre „vetemedünk”!

Ezt a formát azonban csak a jogászoktól követeli meg az irodalom
és a gyakorlat, de tõlük is csak ritkán. (Képzeljük csak el a Köot.
összes, a költségvetési törvényekkel is végrehajtott módosításait!)
Használhatjuk a törvények hivatalos rövidítéseit is, például a közoktatási törvényre a Köot. rövidítést, vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényre a Kjt. rövidítést.
Más a helyzet, ha egyéb jogszabályt – rendeletet, határozatot –
idézünk. Minden további jogszabálynál annak sorszáma kerül
elsõ helyre, majd ezt követi zárójelben a megalkotás dátuma, és
lezárja a jogszabályt megalkotó jogforrás megjelölése.
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Példa:
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben.

Ezek idézése sem csak ebben a formában fogadható el, lehetõség
van arra, hogy ezt mint a Kjt. végrehajtási rendeletét idézzük
a közoktatási intézményekre vonatkozóan.
Minden jogszabály szakaszokból (§) és bekezdésekbõl áll. A szakaszokat csak számmal és a „szakasz” szó vagy a § jel kiírásával
idézzük, és ekkor a teljes szakaszra hivatkozunk. Ha egy részét,
bekezdését idézzük, és akkor a szakasz számát és a bekezdés
számát zárójelben jelöljük.
Példa:
5. § (2) bekezdés vagy bek. Tehát a teljes és helyes hivatkozás 1993. évi
LXXIX. törvény 5. § (2) bekezdés vagy 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. § (2) bek.
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Minden ettõl eltérõ hivatkozás hibás, rossz, szakszerûtlen,
és így félreérthetõ!

3.2 További felesleges szövegek
Minden felesleges, ami máshonnan kiolvasható, ami ismétlés, amibõl nem tudunk meg újat, és ami túlzottan
részletezõ.
Tipikus hiba, és ugyancsak a gyakori módosítás a következménye
annak a „szószátyárságnak”, ha a szervezeti és mûködési szabályzatban feladatokat, hatásköröket tulajdonnévvel megjelölt személyekhez kötünk. Ez esetben, ha a feladatot ellátó személye
megváltozik, végig kell járnunk az egész szervezeti és mûködési
szabályzat módosítási procedúrát! (Érteni kell ez alatt a fenntartó
általi jóváhagyást is!)
Ugyanezt a hibát követi el az is, aki a késõbbiekben esetleg változó számokat – tanulói létszámot, pedagóguslétszámot, tanulócsoportszámot – ír a szabályzatba. Minden egyes apró változás szükségszerûen módosítást von maga után, így elérhetjük, hogy akár havonta kell módosítanunk a szabályzatot.
Példa:
Felesleges leírni a szervezeti és mûködési szabályzatban a következõket:
„Az iskolaotthon különleges szervezésû iskola + napközi, a mûködés
rendjét az érintett osztályok tanítóiból álló munkaközösség az érvényes
rendelkezések szerint határozza meg. Az igénybevételért a jogszabályban meghatározott térítési díjat a szülõnek meg kell fizetni.”
„A munkaértekezleten mindenki pontosan köteles megjelenni.”1

Nem tudunk meg semmi olyat ebbõl a szövegbõl, amit eddig nem
tudtunk volna.

4. Más szabályzatokra tartozó rendelkezések
A szószátyárság másik elõidézõje az a tartalmi hiba is, hogy túlszabályozott a szervezeti és mûködési szabályzat. Elõfordul, hogy
ebbe az egy szabályzatba próbálják belegyömöszölni – tudatosan – az összes más jogszabályok által kötelezõen elõírt, és

1

Idézet forrásmegjelölés nélkül, egy érvényes szabályzatból!
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az egyéb szükségszerûen megalkotandó szabályzatokat is,
vagy egyszerûen tévedésbõl olyan rendelkezéseket iktatnak bele,
ami más dokumentumra tartozik.
Az is elõfordul, hogy „csak” mellékletként csatolják õket. Ez
ugyanolyan hiba. Ahhoz, hogy a szervezeti és mûködési szabályzat részévé váljanak e dokumentumok, elegendõ, ha mellékletként csatolják azokat, a melléklet a szervezeti és mûködési szabályzat elválaszthatatlan része, osztja annak sorsát.
Ennek a terjengõsségen és kezelhetetlenségen túl az a legnagyobb veszélye, hogy – miután a szervezeti és mûködési szabályzat módosítása is csak a megalkotására vonatkozó szabályok
szerinti eljárásban lehetséges – egy másik szabályzat egyszerûbb módosítása helyett itt is a szervezeti és mûködési szabályzatot kell módosítani.
Tipikus, hogy a szervezeti és mûködési szabályzat mellékleteként jelenik meg
· a házipénztár kezelésére vonatkozó szabályzat,
· a számviteli törvény által elõírt egyéb szabályzatok,
· a közalkalmazotti jogokkal összefüggésben megalkotott kollektív szerzõdés vagy a közalkalmazotti szabályzat,
· a tûz elleni védekezésrõl szóló jogszabályok alapján megalkotott tûzvédelmi szabályzat,
· a munkavédelemrõl szóló jogszabályok alapján megalkotott
munkavédelmi szabályzat.
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Alapvetõ hiba – fõként az 1998. április 16-án hatályba lépett
16/1998. (IV. 8.) MKM-rendelet után –, hogy a szervezeti és mûködési szabályzatban marad az intézmény helyiségeinek használatára vonatkozó rendelkezések sora, illetve a védõ, óvó
elõírások köre!
A jogalkotó ebben a körben a fenti rendelettel könnyíteni akart az
intézményvezetõ helyzetén, mert – egyéb szabályozás hiányában
– az õ belátására bízza, hogy a továbbiakban miként szabályozza.
a helyiségek használatát. Megteheti ezt a házirendben az intézmény, de az igazgató utasításban is szabályozhatja ezt. A védõ-óvó intézkedéseknek teljes egészében át kellett kerülniük
a házirendbe. Ott, ahol ezt nem tették meg a legutóbbi módosításkor, hibát követtek el.
Ezek a szabályzatok, utasítások eltérõ jogi természetük miatt
nem kerülhetnek a szervezeti és mûködési szabályzatba, esetleg
annak „függelékeként” kezelhetjük õket.
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Elõfordulhat, hogy a külön szabályzatokra tartozó rendelkezések
úgy kerülnek bele a szervezeti és mûködési szabályzatba, miközben a külön szabályzat is külön, jogszerûen elkészült és funkcionál. Ilyen esetben egyszerûen felesleges szövegnek nevezhetjük
ezeket a részeket mindaddig, amíg egymással azonos szabályokat tartalmaznak.
Igazán komoly bonyodalmat akkor okoznak ezek a felesleges szövegek, ha valamilyen okból ugyanazt a szabályozási kört egymástól eltérõ módon szabályozzák. (Szabályzatok közötti kollízió.)
Tipikus hiba, hogy a kollektív szerzõdésre tartozó, munkavégzéssel kapcsolatos szabályok bekerülnek a szervezeti és mûködési
szabályzatba, majd ugyanerre a tárgykörre a kollektív szerzõdés eltérõ rendelkezést tartalmaz. Ez könnyen elõfordulhat,
hiszen teljesen más jellegû dokumentumokról van szó, más a létrejöttük módja, ideje.
Felmerülhet a kérdés, hogy ebben az esetben melyik elsõdleges,
melyiket kell figyelembe venni egy döntésnél. Ha szerencsénk
van, akkor valamelyik már nem felel meg a hatályos jogszabálynak. Ha nincs szerencsénk, és mindkettõ megfelel, vagy egyik
sem felel meg, akkor sokkal bonyolultabb a helyzet, és csak
konkrét egyedi esetben állapítható meg, melyik az alkalmazandó.
Gyakori hiba, hogy a házirendre vonatkozó rendelkezések is megjelennek a szervezeti és mûködési szabályzatban, de még a diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata is. A diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának annyi köze
ugyan van az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatához,
hogy azzal nem lehet ellentétes, de annak nem része! A házirend
teljesen önálló, az oktatási törvényen alapuló szabályzata az intézménynek, amelyet feltétlenül szükséges külön megalkotni.
Gyakori hiba, hogy a szervezeti és mûködési szabályzatba kerül
az intézmény munkaterve, az értekezletek, fontosabb események
dátumai. Ez felesleges, úgyis évente szükséges a munkaterv elkészítése az évente külön megalkotandó tanév rendjérõl szóló
jogszabály alapján.
Elõfordult, hogy a szervezeti és mûködési szabályzatba került be
az intézmény pedagógiai programja. Miután ennek megalkotása
és jogi természete hasonlít a leginkább a szervezeti és mûködési
szabályzathoz, elõfordult, hogy össze is vegyítették vele. Feltétlenül fontos a két dokumentum szétválasztása, együttes kezelésük igen bonyolult és nehézkes lehet.
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5. Tilos szabályozási területek
Hatályos polgári törvénykönyvünk szigorúan körülhatárolja a személyiségi jogokat. Ezeket a személyiségi jogokat korlátozni semmiképpen nem lehet a szervezeti és mûködési szabályzatban.

Figyelem!
A szervezeti és mûködési szabályzat nem szabályozhatja a következõ területeket:
ß Nem írhat elõ követendõ magatartásmintát a diák számára
az intézményen kívül, nem korlátozhatja szabadságjogait.
ß Nem írhat elõ olyan kényszerintézkedéseket meghatározott
esetekre az intézményen belül, ami érintené a személyiségi
jogokat.
ß A jutalmazás, a fegyelmezés elveit nem határozhatja meg
egy-egy kisebb vagy nagyobb tanulócsoport érdekeinek
sérelmével.
ß Nem alkalmazhat semmiféle hátrányos megkülönbözetést
tanuló és tanuló között.

Ezek közül bármelyik hibát elkövetni nem egyszerûen a szervezeti és mûködési szabályzat hibáját eredményezi, de polgári jogi – kártérítési – felelõsséget is eredményezhet!
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6. Szerkesztési hibák
Nagyon sok tárgykört kell szabályozni a szervezeti és mûködési
szabályzatnak. Több jogszabály sorolja fel ezeket, ha ügyetlenül
nyúlunk hozzájuk és nem tervezzük meg a szabályzatot elõre,
könnyen teljes egészében „széteshet” szervezeti és mûködési szabályzatunk.
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Figyelem!
A szervezeti és mûködési szabályzat megalkotásakor alkalmazandó jogszabályok:
ß a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
ß a 20/1994. (XI. 10.) MKM-rendelettel módosított 5/1988.
(II. 17.) MM-rendelet a központi mûhelyekrõl
ß a többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl
ß a helyi rendeletek

Fontos, hogy elõször a szabályozni kívánt intézmény szervezetét írjuk le a közoktatási törvényben és az alapító okiratban
meghatározottak szerint, majd ennek a szervezetnek a mûködését a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet szerint, és ne egy másikét.
Gyakori tartalmi és szerkesztési hiba is egyben, hogy sem
a feladatköröket, sem a hatásköröket – átruházott és át nem
ruházható hatásköröket – nem rögzíti a szabályzat, de több helyen is említést tesz róla. Említi a szervezet körében és említi
a mûködés körében is. A feladatokat és hatásköröket egyetlen
helyen kell pontosan, precízen megfogalmazni, majd a késõbbiekben erre utalni.
Feltétlenül hibás hatásköröket oda telepíteni, ahova nem lehet. Nem lehet ellenõrzési jogot adni a szakmai munkaközösségeknek1, mivel ezek csak segítséget adnak az ellenõrzéshez. Nem
lehet a szülõi szervezeteket több jogosítvánnyal felruházni, mint
amennyit a törvény megenged.
Fogalmakat összemos, összekever a szabályzat. Az intézményben való benntartózkodás rendjét összemossa a helyettesítési sorrenddel. Míg az utóbbi szervezeti, az elõbbi mûködési kérdés, mégis több szabályzatban szinte szétválaszthatatlanul össze
vannak keveredve.
Munkáltatói jogot ad a mûködési leírásban feladatként a gazdasági vezetõnek, de a szervezeti rendben egyetlen egy beosztottat sem telepít „alá”. Jól tesszük, ha a mûködés leírásánál követjük a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet szabályozási
logikáját. A rendelet többszörös módosítása miatt ez nem mindig
sikeres, nem hiba, ha eltérünk tõle.
1

Köot. 58. § (1) bekezdés.
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Jelenleg a hatályos rendelet 27 szabályozási tárgykört tartalmaz,
de további szabályozási területek fellelhetõk más oktatási intézményekre vonatkozó speciális rendeletekben. (Szakoktatásra vonatkozó rendelkezések, gyógytestnevelés megszervezésére vonatkozó
rendelkezések, egyes fegyveres szervek iskoláinak szabályzataira
vonatkozó külön rendelkezések.)
Elõfordul a szervezeti és mûködési szabályzat megszerkesztésekor,
hogy az úgynevezett „karácsonyfamódszert” alkalmazzák. Azaz nagyon rövid, tömör, szûkszavú, de jogilag és szervezetileg teljesen
helytálló fõszöveget alkotnak, és ezt karácsonyfaként „díszítik” ki
a mellékletek. Azaz minden alapvetõ szabály a fõszövegbe kerül és
minden alapvetõ szabály mellé tartozik egy azt kifejtõ melléklet. Ez
a módszer nem okvetlenül hibás, és fõként a módosításkor lehet
elõnyös, de ha arra vezet vagy az a célja, hogy a mellékleteket tetszõlegesen lehessen cserélgetni, akkor feltétlenül elvetendõ!
Hibás, ha a szervezeti és mûködési szabályzat nincs megfelelõen tagolva, számozva, egymástól elhatárolható szakaszokra bontva. Rendkívül nehéz egy ilyen szabályzat
használata, kezelése, áttekintése.
Egy folyamatosan szövegezett és még netán terjengõs szervezeti
és mûködési szabályzatot szinte lehetetlen módosítani, azt minden egyes módosítás alkalmával újra és újra kell alkotni.
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7. A szervezeti és mûködési szabályzat módosítása
során elkövethetõ hibák
A szervezeti és mûködési szabályzat a gyakori jogszabályváltozások közepette jó, ha panelszerûen kerül megszerkesztésre.
Ebben az esetben a módosításkor elegendõ a panelek kicserélése.
Példa:
„A szervezeti és mûködési szabályzat 5.3 pontja helyébe 1999. január 31. napjától e rendelkezés lép.”

Ebben az esetben az is elkerülhetõ, hogy folyamatosan és állandóan egységes szerkezetbe kelljen dolgozni az eredeti és módosított
szabályokat, mert azok egymástól így jól megkülönböztethetõk.
Hibás, ha a szó legszorosabb értelmében ollóval kívánjuk végrehajtani a módosítást, illetve ez után az egységes szerkezetbe foglalást. Ez a szó legszorosabb értelmében szétesõ szabályzatot
eredményez. Sajnos nem ritkán vetemednek az intézmények erre
a rendkívül hibás módszerre.
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8. Leírt és mûködõ szervezeti és mûködési szabályzat kollíziója
Természetesen az a legnagyobb hiba, ha egy intézménynek
nincs a fenntartó által jóváhagyott szervezeti és mûködési
szabályzata. Ez persze nem jelenti azt, hogy ekkor egyáltalán
nem mûködnek, nem érvényesülnek a szervezetre és mûködésre
az intézményen belül szabályok, csak akkor ez a mûködés, mûködtetés szokásjogi alapon történik.
Jellemzõ hiba és sok késõbbi probléma forrása – fõként az adaptált – szervezeti és mûködési szabályzatoknál, hogy a szabályzat
egy a valóságban létezõ és mûködõ struktúrától eltérõ szervezetet rögzít le, így a leírt mûködés eltér a valóságos mûködéstõl.
Miután általában a szervezeti és mûködési szabályzatot törvényességi szempontból a fenntartó megbízásából vizsgáló személy
nem feltétlenül ismeri az intézmény valódi mûködését, elõfordulhat, hogy egy jogi szempontból jónak minõsített szabályzat azzal
okoz bonyodalmat, hogy a hétköznapi gyakorlatban attól lényegesen eltérõ az intézmény valódi mûködése!
Példa:
Bár erre az alapító okirat ismeretében nehezen kerülhet sor, elképzelhetõ, hogy egy tagintézménnyel és telephellyel is rendelkezõ intézmény egy
egyetlen épületbõl álló intézmény jogszabályoknak messzemenõen megfelelõ szervezeti és mûködési szabályzatát nyújtja be jogi jóváhagyásra.
Vagy a szervezeti és mûködési szabályzatban egy 3 igazgatóhelyettessel
mûködõ modellt szerepel tökéletesen leírva, de a valóságban soha nem
volt az adott intézményben egynél több igazgatóhelyettes!

Azon a területen, amelyrõl az alapító okiratban nem kell
rendelkezni, a mindennapi gyakorlat és a rögzített szervezeti és mûködési szabályzat kollíziója sajnos gyakran elõforduló hiba.
Más a helyzet akkor, ha a jogszabályoknak megfelelõ, de a gyakorlatban az adott intézményben nem jól mûködtethetõ vagy
nem létezõ szervezeti modellt „betonoz be” egy szervezeti és mûködési szabályzat.
Ebben az esetben elõfordulhat, hogy a hatékony, a szervezetnek
valóban megfelelõ mûködést a gyakorlat kialakítja, de az nem
lesz egyezõ a fenntartó által elfogadott és a szervezeti és mûködési szabályzatban rögzített szervezettel. (Ez fõként vezetõváltáskor
fordul elõ, ha az új intézményvezetõ a saját, korábban már bevált
és jól mûködõ vezetési elképzelései szerint átszervezi az intéz-
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ményt anélkül, hogy ennek megfelelõen módosítaná a szervezeti
és mûködési szabályzatot.)
Ez a gyakorlat azért hibás, mert a szervezeti és mûködési szabályzat módosításáig az igazgató felelõssége akkor is a régi szervezeti és mûködési szabályzat szerint alakul, ha az intézmény
mûködése sokkal jobb, hatékonyabb az új gyakorlat szerint. Elvész azonban a felelõsség, illetve a hibás mûködésbõl fakadó fegyelmi, kártérítési felelõsség kizárólag az intézményvezetõ terhén
marad. De enélkül is vezetõi képességének negatív megítélése következhet be annak ellenére, hogy az intézmény más tekintetben
hatékonyabbá vált.
Mi lehet a következménye, ha nincs összhangban a mûködõ és
a leírt szervezeti és mûködési szabályzat?
· A legelsõ következmény, amivel szembetalálkozunk, hogy nem
tudunk jó munkaköri leírásokat készíteni! Nem tudjuk például
a feladat és hatásköröket egyértelmûen kijelölni, nem tudjuk
a szorosan összefüggõ – egymástól függõ és nem összeférhetetlen – feladatokat, illetve hatásköröket egy munkakörbe sorolni, nem tudjuk a munka szervezhetõségét biztosítani.
· Ennek további következménye lehet a szervezetlenség, fejetlenség, legsúlyosabb esetben az anarchia.1 Nem tisztázódik,
ki, kinek a felettese, ki, kitõl, mikor kaphat utasítást, és ki, miért, mikor felelõs.
Szétporladhatnak a szervezeti keretek, semminek nem
lesz gazdája és végül, de nem utolsó sorban semminek nem
lesz felelõse, mindenki a másikra mutogat, „széteshet” az
intézmény.
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9. Összefoglalás
Milyen lehet a leírt és a mûködõ szervezeti szabályzat viszonya?
· Optimális esetben a leírt hibátlan szabályzat megegyezik a mûködõ szabályzattal.
· Lehet a leírt szabályzat hibátlan, de a mûködõ attól eltérõ és
rossz.
1

Az „anarchia” szótól nem kell nagyon megijedni , a „szervezett anarchia”, illetve „kukamodell” fogalmakat a szervezetelmélet használja. Lásd Varga
Károly, Valóság, 1981. júliusi szám. Az intézményi anarchiát az irodalom
„szervezett anarchiának” is nevezi.
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· Lehet a leírt szervezeti és mûködési szabályzat rossz, a valóságban mûködõ jó.
· Létezhet rosszul leírt szervezeti és mûködési szabályzat és ettõl eltérõen vagy ezzel megegyezõen rosszul mûködõ szervezeti
és mûködési szabályok.
Az elsõ esetnek nem lehetnek negatív következményei, értelemszerûen csak az utóbbi háromnak.
Mindhárom esetén azonos következmény, hogy az intézményvezetõn kívül senki nem lesz felelõsségre vonható. A belsõ felelõsségi viszonyokban felelõsségre vonása esetén bárki joggal mutogathat a valóban– mondhatni szokásjogi alapon – mûködõ és a leírt,
jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat kollíziójára. Ez végsõ
soron mindig az intézményvezetõ vezetõi képességeinek megmérettetésében teljesedik ki.
Ennyi általános hiba ismertetése után már bárki felismerheti az
általa alkotott szervezeti és mûködési szabályzat hibáját, feltéve
ha már elég idõ eltelt a megalkotása óta, kellõ távolságtartással
tudja szemlélni, jogszabályváltozás is volt – itt az idõ megszemlélni, vajon a gyógytestnevelés kapcsán nem kell-e módosítani szabályzatunkat –, és ha egyébként megérdemli, hogy kézbe vegyék.
A hibák kijavításra közelebbi recept nem adható, a szervezeti és
mûködési szabályzatot minden egyes kijavítás, módosítás során
minden intézményben annak képére kell formálni.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Alaptörvény
A nevelési-oktatási intézmények szervezeti
és mûködési szabályzata

Gergely Árpádné dr.

A közoktatási intézmények mûködésének legfontosabb szabályait, azokat a szervezeti és eljárási kérdéseket, amelyekben országosan egységes gyakorlatra van szükség, a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban:
Kt.), valamint a végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek –
nevelési-oktatási intézmények tekintetében a többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (továbbiakban: R.) – állapítják meg.
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A közoktatási intézmények nem egyformák. Az egyes intézmények
sajátosságai alapján a munka megszervezése különbözõ lehet.
A Kt. 40. § (1) bekezdése ezért úgy rendelkezik, hogy az intézmény
mûködésére, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)
határozza meg.

1. Az SZMSZ-rõl általában
1.1 Az SZMSZ tartalma
Az SZMSZ tartalmánál fogva a közoktatási intézmény mûködésében meghatározó szerepet tölt be. Elõírásai kötelezõ erõvel
bíró szabályok. A Kt. 121. § (1) bekezdésének 40. pontja szerint
a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések közé tartozik az
SZMSZ is, így az az adott intézményen belül jogszabályként
funkcionál. Megtartásáért a közoktatási intézményben dolgozók
fegyelmi felelõsséggel tartoznak. A szabályzat rendelkezéseit be
kell tartatni az intézménnyel kapcsolatba lépõkkel is, így elõírásai vonatkoznak a szülõkre is.
Az SZMSZ elõírásai
· nem ütközhetnek jogszabályba,
· nem sérthetik a fenntartó önkormányzat rendeletét, és
· nem lehetnek ellentétesek az intézmény alapító okiratában
foglaltakkal.
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Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell mindazon kérdések szabályozását, amelyek rendezését jogszabály az SZMSZ-be utalja,
továbbá tartalmazhatja – intézményi döntés alapján – minden
olyan, a nevelési-oktatási intézmény mûködésével kapcsolatos kérdés rendezését, amelyet jogszabály alapján készített
szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni.
Ebbõl következõen nem felel meg a törvényességi követelményeknek az SZMSZ,
· ha valamely kötelezõen szabályozandó kérdésre nem tér ki,
vagyis hiányos, vagy
· ha olyan kérdést szabályoz, amelyet jogszabály szerint más
szabályzatban kell vagy lehet szabályozni.
Az SZMSZ tehát nem pótolhatja sem a kollektív szerzõdést,
sem az intézmény más belsõ szabályzatát, és nem szabályozhatja a házirendbe tartozó kérdéseket sem. Végül rá kell mu-
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tatni arra, hogy felesleges a jogszabályi rendelkezések beépítése,
megismétlése, bár ez nem jogellenes, ha az átvétel teljes körûen,
pontosan történik.

1.2 Az egyetértési és véleményezési jog gyakorlása
A Kt. rendelkezése szerint az SZMSZ-t az intézményvezetõ készíti, és a nevelõtestület fogadja el.
Elfogadásakor és módosításakor a nevelési-oktatási intézményben – jogszabályban meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorol
· az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá
· az iskolai és a kollégiumi diákönkormányzat.
Az egyetértési jog gyakorlásáról – a késõbbi részletezés szerint –
a R. 4. §-ának (3) bekezdése rendelkezik, azonban fel kell hívni
a figyelmet a 8. § (5) bekezdésében foglaltakra, miszerint óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék hiányában az SZMSZ azon
pontjához, amelyben a nevelési programról, illetve a pedagógiai
programról, továbbá az SZMSZ-rõl és a házirendrõl való tájékoztatást szabályozza, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülõi szervezet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértését
kell megkérni.
Itt említjük a R. 30/A §-át, amely szerint abban az esetben, ha
nevelési-oktatási intézményben nem mûködik óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, minden olyan kérdésben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján az egyetértési jogot gyakorol, a szülõi szervezet (közösség) véleményét kell kikérni.
Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzat – egyetértési jogának
gyakorlása mellett – az SZMSZ elkészítésekor véleményezéssel is
élhet a R. 31. §-ának (1) bekezdése alapján (késõbb feltüntetve).
Az SZMSZ tervezetét a közalkalmazotti törvény rendelkezésébõl1
következõen át kell adni a közalkalmazotti tanácsnak is, mivel
a munkáltató kötelezettségei közé tartozik a belsõ szabályzatok
véleményeztetése.
Megjegyezzük, hogy a vélemény nem köti a döntéshozót, ellentétben
az egyetértési jog gyakorlójának jogosultságával. A vélemény kikérésének elmaradása azonban jogszabálysértõ hibának minõsül.

1

16. § (2) bekezdés
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Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatban a Kt. 84. §-ának
(6) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket. Eszerint:
(6) Az, aki nevelési-oktatási intézményben a közoktatással kapcsolatos
döntés meghozatalakor egyetértési jog gyakorlója, nyilatkozatát harminc napon belül teheti meg. Ez a határidõ – a határidõ lejárta elõtt,
a másik félhez intézett nyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal – harminc nappal meghosszabbítható. A határidõ elmulasztása jogvesztõ,
igazolásnak nincs helye. A határidõ számítására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha az egyetértési jog gyakorlása során az érdekeltek közötti vitás kérdés
egymás közötti egyeztetéssel nem oldható meg, a nevelési-oktatási intézményben kilenc tagból álló bizottságot kell létrehozni. A bizottságba
három-három tagot delegál a nevelõtestület és az egyetértési jog gyakorlója. Három tagot pedig a nevelési-oktatási intézmény fenntartója kér fel
– a nevelési-oktatási intézmény költségvetése terhére – az Országos
szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk közül. A bizottság maga határozza meg mûködésének rendjét azzal a megkötéssel, hogy döntését
egyszerû szótöbbséggel hozza. A döntés az egyetértést pótolja.

1.3 A szervezeti és mûködési szabályzat jóváhagyása
Az SZMSZ – a Kt. rendelkezése szerint – az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. Az SZMSZ jóváhagyása akkor tagadható meg, ha annak rendelkezése(i)
jogszabályt sért(enek).
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A fenntartó irányítási tevékenysége ellátásában nem sértheti
a nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát, szakmai kérdésekben való döntési jogkörét.
Vizsgálható azonban az, hogy
· gyakorolták-e a jogosultak egyetértési, véleménynyilvánítási
jogukat,
· határozatképes volt-e a nevelõtestület a szabályzat elfogadásakor, és ahhoz megvolt-e a szükséges szavazattöbbség,
· az SZMSZ mellékletét képezõ iskolai, kollégiumi könyvtár gyûjtõköri szabályzatát véleményezte-e az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõ.
Az SZMSZ jóváhagyásának megtagadására is alkalmazandó a Kt.
104. § (2) bekezdésének az a rendelkezése, mely szerint ez esetben a fenntartó felhívja az intézményvezetõt a jogszabálysértés
orvoslására. A felhívás eredménytelensége esetén pedig a jogszabálysértõ döntést megsemmisíti, és új döntés meghozatalára, illetõleg az elmulasztott intézkedés megtételére ad utasítást.
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Jóváhagyottnak kell tekinteni a szabályzatot, illetõleg
módosítását, ha a fenntartó a benyújtást követõ harminc
napon belül nem nyilatkozik.
Önkormányzat által fenntartott intézmény esetében – ha a döntést a képviselõ-testület (közgyûlés) hozza – a harmincadik napot
követõ elsõ képviselõ-testületi (közgyûlési) ülés idõpontja mérvadó.
Ha a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát nem hagyja jóvá, a nevelõtestület – a közléstõl
számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással
kérheti a bíróságtól a döntés felülvizsgálatát.1 Ha a döntést a képviselõ-testület (közgyûlés) hozta, törvényességi ellenõrzést lehet
kezdeményezni az illetékes közigazgatási hivatal vezetõjénél.2
Itt jegyezzük meg, hogy a fenntartói irányítás keretében az intézmények mûködése törvényességének biztosítása érdekében a fenntartó ellenõrzési jogkörében vizsgálja – többek között – az SZMSZ elfogadását, a szabályzatban foglaltak jogszerûségét.3

1.4 Az SZMSZ nyilvánossága
A R. 8. §-a szerint a nevelési-oktatási intézmény – más fontos dokumentumai mellett – az SZMSZ-t oly módon köteles elhelyezni,
hogy azt a szülõk és tanulók szabadon megtekinthessék. Az intézmény vezetõje vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülõk, tanulók részére tájékoztatást adni – a nevelési, pedagógiai
program mellett – az SZMSZ-rõl is.

2. Az SZMSZ-ben szabályozandó ügyek
Az SZMSZ kötelezõ tartalmáról a R. 4. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik, de találunk utalást más rendelkezéseiben is, továbbá
más jogszabályokban.
A R. alapján a nevelési-oktatási intézmény (óvoda, iskola, kollégium) SZMSZ-ében a következõ kérdéseket kell szabályozni, amelyek közül természetszerûleg az 1–17. pontok vonatkoznak az
óvodára.

1
2
3

Kt. 84. § (1) bekezdés
Kt. 84. § (3) bekezdés
Kt. 104. § (1) bekezdés a) pont
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2.1 A nevelési-oktatási intézmény mûködésének rendje,
ezen belül a gyermekek, tanulók fogadása (nyitva
tartás) és a vezetõk benntartózkodása
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
Meg kell állapítani a nyitva tartás idejét, vagyis azt az idõszakot,
amikor az intézményben gyermekek, tanulók tartózkodhatnak,
ezzel összefüggésben ki kell térni a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátására is.
A vezetõk benntartózkodásának szabályozásához ismerni kell a
módosított 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 7. §-ának (2) bekezdését, miszerint a nevelési-oktatási intézményben biztosítani
kell a vezetõi feladatok ellátását az alatt az idõszak alatt, amikor
a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodhatnak.
Ezért a vezetõnek vagy a helyettesének a nyitvatartási idõ
alatt az intézményben kell tartózkodnia.
Ha ez nem lehetséges, a helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazott felel az intézmény biztonságos mûködéséért, akinek felelõssége és intézkedési jogköre – eltérõ rendelkezés hiányában –
· a mûködéssel,
· a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggõ,
azonnali döntést igénylõ ügyekre terjed ki.
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2.2 A pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének rendje
A pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének megszervezése a nevelési, pedagógiai programban meghatározott célok megvalósítása
érdekében történik, figyelemmel arra, hogy a Kt. a pedagógusok
részére széles szakmai szabadságot biztosít a nevelési, pedagógiai program keretei között.1
A szabályozás során szem elõtt kell tartani, hogy a vezetõi munkához szorosan hozzátartozik az ellenõrzés, másrészt a Kt. a szakmai
munkaközösség egyik feladatává teszi a nevelõ-oktató munka ellenõrzésének segítését is.2

1
2

19. § (1) bekezdés
58. §
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2.3 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére,
akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási
intézménnyel
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ennek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
A szabályozásnak abból kell kiindulni, hogy a nevelési-oktatási
intézmény egyrészrõl nyitott, másrészrõl az intézményben meghatározott idõbeosztáshoz kapcsolódó munka folyik. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók (ideértve a szülõket is) belépése, illetve benntartózkodása nem zavarhatja a nevelõ-oktató
munkát. Különleges védettséget kell biztosítani azokra a helyiségekre, amelyekben a gyermekek nevelése, illetõleg a tanulók nevelése, oktatása folyik.
A szabályozásnak figyelemmel kell lennie
· a gyermekek, tanulók védelmére,
· az intézményi vagyon megóvására,
· az intézmény mûködéséért felelõs vezetõ megfelelõ tájékoztatására.

2.4 Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás
rendje
Az intézmény székhelyétõl elkülönült telephelyen mûködõ tagintézménnyel (intézményegységgel) kapcsolatosan meg kell határozni
·
·
·
·

az együttmûködés rendjét a vezetésben és a szakmai munkában,
a napi munkakapcsolatot,
a vezetõk közti kapcsolattartást,
a tagintézményben mûködõ „rész” nevelõtestület jogosítványait, az átruházott jogköröket.

2.5 A vezetõk és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája; a vezetõk közötti feladatmegosztás,
a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Feladat
·
·
·
·

az irányítási területek elhatárolása,
a függelmi viszonyok rendezése,
az egyes vezetõk feladat- és hatáskörének tisztázása és
a szervezeti egységekkel való kapcsolattartás szabályozása.
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„Vezetõ” alatt ebben a tekintetben nemcsak a pótlékkal elismert
vezetõ beosztásokat értjük, hanem minden olyan feladatot ellátót, aki saját tevékenysége mellett mások munkaköri feladatainak megszervezéséért, összehangolásáért is felel.
Az intézményvezetõ és helyettese közötti feladatmegosztás esetében a Kt. 54–55. §-ában foglaltakat kell alapul venni. A törvény
lehetõvé teszi az intézményvezetõi jogkör esetenkénti vagy az
ügyek meghatározott körében történõ átruházását a helyettesre
vagy más alkalmazottra. Ha az intézményben nemcsak egy intézményvezetõ-helyettes mûködik, rendelkezni kell arról,
hogy ki látja el a vezetõ általános helyettesítését.
A szervezeti egységek közti kapcsolattartás meghatározása nemcsak a Kt. szerint intézményegységnek minõsülõ szervezeti egységek együttmûködését jelenti, hanem idetartozik a funkcionális
egységekkel (gazdasági, munkaügyi) való együttmûködés is.

2.6 Helyettesítési rend az intézményvezetõ vagy az intézményvezetõ-helyettes akadályoztatása esetére
A szabályozással az a cél, hogy az intézmény semmilyen körülmények között ne maradjon intézkedésre jogosult felelõs vezetõ
nélkül.
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A vezetõk benntartózkodása témában már említett jogszabályi
elõíráson kívül a szabályozás kapcsolódik a R. azon elõírásához1,
amely szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetõje – beleértve a
tagintézmény (intézményegység) vezetõjét is – az SZMSZ-ben foglaltak szerint köteles gondoskodni arról, hogy õ vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetõi, vezetõhelyettesi feladatokat ellássák.

8

Amennyiben a vezetõk a szükséges intézkedéseket nem
tudják megtenni, a vezetõi feladatokat az SZMSZ-ben meghatározott alkalmazott köteles ellátni.
Az SZMSZ rendelkezése lép be a vezetõi feladatok ellátásának
kérdésében akkor is, ha az intézményvezetõi pályázat nem vezetett eredményre, vagy a magasabb vezetõ beosztásra szóló megbízás bármely okból megszûnt, és a fenntartó nem intézkedett
a vezetõi megbízásról.2

1
2

11. §
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. § (16) bekezdés
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2.7 A vezetõk és az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi
szék, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülõi
szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
Egyeztetni szükséges a szülõi szervezettel a vele való kapcsolattartásról.
Az SZMSZ-ben elsõsorban az intézmény részérõl jelentkezõ feladatokat kell megállapítani, mivel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék és a szülõk közössége saját maga jogosult meghatározni a mûködésük rendjét.

2.8 A nevelõtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
Figyelembe kell venni, hogy a Kt.-ben1 szereplõ nevelõtestületi
jogosítványok fontosságuknál fogva általában igénylik a teljes
nevelõtestület részvételét a döntésben. A nevelési, pedagógiai
program és az SZMSZ elfogadására vonatkozó hatáskör átruházását a Kt. kizárja.2 Célszerû a véleményezési, javaslattételi
jogkörbe tartozó ügyeket a szakértelemmel rendelkezõ bizottságokra bízni, az át nem ruházható ügyekben pedig a döntés elõkészítésére lehet bizottságot alakítani.

2.9 A külsõ kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval
való kapcsolattartást
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ennek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
A külsõ kapcsolatok többfélék. A fenntartóval való kapcsolat aláés fölérendeltségi kapcsolat, amelynek alakítását a fenntartói
irányítás körébe tartozó jogosítványok határozzák meg.
Alapvetõen a mellérendeltségi viszonyokon alapuló kapcsolattartást kell szabályozni. Kiemelt az önkormányzatok által mûködtetett gyermekjóléti szolgálattal való együttmûködés kérdése,
hiszen a veszélyeztetettség feltárásához, a megelõzéshez a gyermekjóléti szolgálatok segítséget nyújtanak, a nevelési-oktatási

1
2

57. §
57. § (4) bekezdés
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intézmények pedig közremûködnek a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában.
Ugyancsak kiemelt kérdés a 3–18 éves korosztály megelõzõ jellegû
iskola-egészségügyi orvosi ellátását biztosító szolgáltatóval való
kapcsolattartás szabályozása. A Kt. ugyanis elõírja1, hogy a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók egészségének megóvásáról.
A nevelési-oktatási intézmények mellérendeltségi kapcsolatban
állnak egymással, a pedagógiai-szakmai és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézményekkel.
A pedagógiai intézeteknek (kabineteknek, szolgáltatóknak) munkatervüket az illetékességi területükön mûködõ nevelési-oktatási
intézmények (és fenntartók) igényei alapján kell összeállítaniuk,
mert rendelet2 írja elõ az együttmûködést a nevelési-oktatási intézményekkel, amely kapcsolattartás nélkül nem valósulhat meg.

2.10 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatok
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, általános iskolában és az általános iskolai tanulókat elhelyezõ kollégiumokban iskolaszék, kollégiumi szék. (Ezek
hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
A nemzeti és állami ünnepek megismertetése hozzátartozik az intézményi feladatokhoz.
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A nevelési-oktatási intézmény helyi sajátosságait kell szabályozni az ünnepségek megtartásának rendjével kapcsolatban, továbbá saját hagyományaival kapcsolatos szabályokat kell megállapítani.

10
2.11 A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)

1
2

41. § (5) bekezdés
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásról szóló 10/1994. (V. 13.) MKM-rendelet
szerint.
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Feladata a R.-hez1 kapcsolódóan
· a gyermek, tanuló betegsége esetén az orvosi igazolás átadására, valamint
· a hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatti hiányzás
igazolására vonatkozó szabályok megállapítása, továbbá
· a távolmaradás elõzetes szülõi bejelentésével kapcsolatos eljárási kérdések tisztázása.

2.12 A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezések
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
Feladata a befizetés módjáról, helyérõl, idejérõl történõ rendelkezés, továbbá annak megállapítása, hogy a szülõ milyen esetben
tarthat igényt a már befizetett térítési díjból való visszatérítésre.

2.13 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
A szabályozás ahhoz kapcsolódik, hogy
· a Kt. a rendszeres egészségügyi felügyeletet az alapszolgáltatások körébe utalja2, továbbá
· a gyermeknek, tanulóknak joga van arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben
neveljék3, és
· a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy
a gyermekek, tanulók évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt.4
Az SZMSZ-ben az eljárási szabályokat kell megállapítani.

2.14 Intézményi védõ, óvó elõírások
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
1
2
3
4

20. § (1)–(2) bekezdés
121. § (1) bekezdés 1. pont
Kt. 10. § (1) bekezdés
Kt. 41. § (5) bekezdés
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A R. 6/A §-ának (3) bekezdése állapítja meg, hogy mit kell érteni
az intézményi védõ, óvó elõírások alatt: Eszerint az SZMSZ-ben
kell meghatározni az intézmény vezetõinek, pedagógusainak és más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésében és baleset esetén.
Kapcsolódó törvényi rendelkezések:
· a Kt. 19. § (7) bekezdése a pedagógusok kötelezettségeirõl
· a Kt. 40. § (5) bekezdése a tanuló- és gyermekbalesetek kivizsgálásáról
· a Kt. 54. § (1) bekezdése az intézmény vezetõjének felelõsségérõl, amely kiterjed a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatos tevékenység megszervezésére is
· a R. 6/A § (1) bekezdése, amely a védelmi elõírások és a veszélyforrások, a tilos és elvárható magatartási formák gyermekekkel, tanulókkal történõ, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelõ ismertetésérõl rendelkezik
· a R. 2. melléklete a tanuló- és gyermekbalesettel összefüggõ
egyes feladatokról
Indokolt kitérni az SZMSZ-ben az intézményen kívül szervezett
programok idején a pedagógusok kötelezettségeire, továbbá a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatos ellenõrzési
feladataikra is. Kapcsolódhat helyi szabály óvodákban a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelethez is.

G
2.9
12

2.15 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges
teendõk
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
Azokat a szabályokat kell megállapítani, amelyeket elõre nem
látható rendkívüli esemény, bombariadó esetén meg kell tartani,
például figyelmeztetõ jelzés, intézkedések kiadása, gyermekek,
tanulók épületbõl történõ kivezetése, az épület állagmegóvása.
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2.16 Tájékoztatás az óvoda nevelési, az iskola és kollégium
pedagógiai programjairól, az általános mûvelõdési központ pedagógiai-mûvelõdési programjáról, az SZMSZ-rõl
és a házirendrõl
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék,
ha nem mûködik, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülõi szervezet
(közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat.
Meg kell határozni, hogy az intézményi dokumentumokról hol és
milyen idõpontban lehet tájékoztatást kérni1, összefüggésben azzal, hogy a dokumentumok számos olyan kérdést tartalmaznak,
amelyek jogokat, illetve kötelezettségeket állapítanak meg, s amelyek ismerete nem nélkülözhetõ a tanulók és szülõk részérõl.

2.17 Szülõi szervezet (közösség) véleményezési, egyetértési
joggal való felruházása
A Kt. 59. §-a arról rendelkezik, hogy jogszabály, továbbá az óvoda, iskola, kollégium SZMSZ-e a szülõi szervezet részére további
jogokat állapíthat meg. A szülõi szervezetet véleményezési jog illeti meg óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék hiányában mindazon esetekben, amikor azokat egyetértési jog illetné meg, illetve
egyetértést gyakorol a dokumentumokról való tájékoztatáskérés
szabályozásánál.

Önkontroll!
A R. alapján a szülõi szervezet véleményét kell kérni
o a házirend elfogadása elõtt,
o a munkaterv elfogadása elõtt, továbbá
o ha óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék nem mûködik, a
nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás
idejének és helyének meghatározásához is.

Más jogszabályok is biztosíthatnak egyetértési, véleményezési jogosultságot a szülõi szervezet részére. Például iskolaszék hiányában a szülõi szervezetet egyetértési jog illeti meg a tankönyvjegyzékben nem szereplõ könyveknek az iskolai tankönyvrendelésbe
való felvételéhez.2 A tankönyvtámogatás rendjének meghatá1
2

R. 8. § (3)–(4) bekezdés
A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (3) bekezdés
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rozásához pedig kötelezõ a szülõi szervezet véleményének
kikérése. Az SZMSZ a jogszabályban biztosított jogosultságokon
kívüli esetekben adhat még további véleményezési, egyetértési
jogot a szülõi szervezet részére.

3. Egyéb szabályozási kérdések
Az iskolai és a kollégiumi szervezeti és mûködési szabályzatnak
tartalmaznia kell az eddigieken kívül – a R. 4. § (2) bekezdése
alapján – a következõket:

3.1 Napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel
iránti kérelmek, továbbá a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elvei
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
Véleményt kell kérni a diákönkormányzattól.1
Az iskola köteles szülõi igény alapján a felügyeletre szoruló tanuló részére napközit, illetve tanulószobát biztosítani a tizedik évfolyam végéig.2 A felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei azzal
vannak összefüggésben, hogy a tanuló szülõi felügyeletre szorul-e vagy sem. Természetesen – az iskola lehetõségeitõl függõen
– ennél szélesebb körben is biztosítani lehet a napközibe, tanulószobára való felvételt.
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3.2 Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
Egyetértést gyakorol az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
Véleményt kell kérni a diákönkormányzattól.3
A tanórán kívüli foglalkozással kapcsolatos kérdéseket a Kt.
53. §-a szabályozza.

1
2
3

R. 31. § (1) bekezdés e) pont
Kt. 53. § (3) bekezdés
R. 31. § (1) bekezdés f) pont
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A napközis és a tanulószobai foglalkozást a szülõi igények alapján az iskola köteles megszervezni, iskolai sportkört pedig köteles mûködtetni, ezért az SZMSZ-ben
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a szakkör,
érdeklõdési kör,
önképzõkör,
énekkar,
mûvészeti csoport,
tanulmányi, szakmai, kulturális verseny,
házi bajnokság,
iskolák közti versenyek,
bajnokságok,
diáknapok,
tanulmányi kirándulás,
környezeti nevelés,
kulturális, illetõleg
sportrendezvény

szervezésérõl kell dönteni.

3.3 A felnõttoktatás formái
Egyetértést gyakorol az iskolaszék. Ha nem mûködik, véleményezi a szülõi szervezet.
Abban az esetben, ha az intézmény alapító okirata szerint az iskolában felnõttoktatást is végezni kell, s ha az alapító okirat nem
jelöli meg a felnõttoktatás tagozati szervezeti formáját, akkor az
SZMSZ-ben kell rendelkezni, hogy milyen keretben végzik ezt
a munkát. Az SZMSZ-ben kell szabályozni azt is, hogy milyen
munkarendet (nappali oktatás munkarendjéhez igazodó, vagy
esti, levelezõ, távoktatás) alkalmaznak.

3.4 Az állami nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve az azzal
egyenértékû idegennyelv-tudást igazoló okiratnak az
iskolai tanulmányokba való beszámítása és a bizonyítvány, illetve az okirat alapján az idegennyelv-órák alóli
felmentés
Egyetértést gyakorol az iskolaszék. Ha nem mûködik, véleményezi a szülõi szervezet.
A R. a beszámítás tekintetében nem jelöli meg az állami nyelvvizsga típusát és szintjét, ezért lehetõség van arra, hogy az
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SZMSZ a különbözõ évfolyamokon a jeles osztályzathoz eltérõ
követelményeket állapítson meg.
A szabályozási lehetõség nem terjed ki az érettségi vizsgára, mert
a kérdést a vizsgaszabályzatok rendezik.
Fontos tudni, hogy a R. szerint1 az iskolai SZMSZ akkor zárhatja
ki az állami nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve azzal egyenértékû
okirat iskolai tanulmányokba való beszámítását, illetve az idegennyelv-órák alóli felmentés lehetõségét, ha az iskolai tanítási
órák biztosítják az idegennyelv-tudás szinten tartását, fejlesztését.

3.5 Diák-önkormányzati szerv, diákképviselõk, valamint
az iskolai vezetõk közötti kapcsolattartás formája és
rendje, a diákönkormányzat mûködéséhez szükséges
feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás) biztosítása
Egyetértést gyakorol: az iskolai és a kollégiumi diákönkormányzat, valamint általános iskolában és általános iskolai tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumban az iskolaszék és kollégiumi
szék. (Ennek hiányában a szülõi szervezet véleményezi.)
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A szabályozásra a diákönkormányzatot megilletõ egyetértési, véleményezési jog gyakorlásához szükséges rendszeres együttmûködés miatt van szükség. Meg kell állapítani, hogy az intézményvezetõ és diákvezetõk milyen módon oldják meg az
egyeztetési feladatokat. A diákönkormányzat vezetõivel, a tanulók által megválasztott diákképviselõkkel az intézményvezetõnek akkor is indokolt személyesen találkozni, ha a diákönkormányzat munkáját a képviseletében eljáró, tanulók által felkért
nagykorú személy segíti.2

16
3.6 A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör,
valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás
formája és rendje
Egyetértést gyakorol: iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, valamint az általános iskolában és általános iskolai tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumban az iskolaszék és kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)

1
2

4. § (4) bekezdés
Kt. 63. § (1) bekezdés
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Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani az iskolai sportkör mûködését.1
A mindennapi testedzést
·
·
·
·

a kötelezõ tanórai foglalkozások,
a nem kötelezõ tanórai foglalkozások,
a tanórán kívüli foglalkozások,
az iskolai sportköri foglalkozások

keretében kell megszervezni úgy, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta 45 percben a sportolás lehetõsége.2
Az iskolának a lehetõséget kell biztosítani ahhoz, hogy a testnevelési órán kívül is részt tudjanak venni a tanulók a sportolásban, azonban ez utóbbi részükre nem kötelezõ. A jogszabály lehetõvé teszi, hogy az iskolával kötött megállapodás alapján az
iskolai sportkör feladatait az iskolában mûködõ diáksport-egyesület is elláthassa.3 Az egyesület saját maga szervezi meg mûködését, és megállapodással rendezi a mindennapi testedzés feladataiban való közremûködését. A szabályozásnál figyelemmel
kell lenni továbbá az iskolai sporttevékenységrõl szóló 34/2001.
(IX. 14.) OM–ISM együttes rendeletre is.

3.7 A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás
megállapításának és felosztásának elvei
Egyetértést gyakorol: iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, valamint az általános iskolában és általános iskolai tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumban az iskolaszék és kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
Nem lehet szabályozni azokat a juttatásokat, amelyek jogszabály alapján járnak a tanulóknak. Ilyen például a fenntartó
által meghatározott, szociális alapon adható kedvezmények kérdése.4 Rendezni lehet viszont a Kt. 118. §-ának (5) bekezdésében
foglaltakhoz kapcsolódóan a tankönyvtámogatásnál a szociális
helyzet figyelembevételének szempontjait.

1
2
3
4

Kt. 52. § (9) bekezdés
R. 5. § (1) bekezdés
Kt. 52. § (9) bekezdés
Kt. 102. § (2) bekezdés b) pont
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3.8 A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
Egyetértést gyakorol: iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, valamint az általános iskolában és általános iskolai tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumban az iskolaszék és kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
A szabályozás kapcsolódik a Kt. tanulói jogokat megállapító
11. §-ához, mely szerint a tanuló joga – többek között –, hogy
· hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,
· tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, és
· véleményt nyilvánítson minden kérdésrõl.
A tájékoztatás és véleménynyilvánítás rendjét az SZMSZ határozza meg, megkülönböztetve a R. szerinti, évenként legalább
egyszer kötelezõen összehívásra kerülõ diákközgyûléstõl, ahol
a R. kötelezõen megvitatandó napirendet is meghatároz.

3.9 A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Egyetértést gyakorol: iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, valamint az általános iskolában és általános iskolai tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumban az iskolaszék és kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
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A jutalmazás elveit és formáit az intézmények önállóan, helyi
hagyományaikhoz igazodóan állapíthatják meg. Szem elõtt kell
azonban tartani, hogy nem jutalom az, ami jogszabály alapján kötelezõen jár a tanulónak, s nem jutalom a szociális helyzet alapján
járó juttatás sem.

3.10 Fegyelmezõ intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Egyetértést gyakorol: iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, valamint az általános iskolában és általános iskolai tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumban az iskolaszék és kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
A fegyelmezõ intézkedések azokat a pedagógiai eszközöket jelenthetik, amelyek enyhébb kötelezettségszegés esetén alkalmazhatók, vagyis amikor még nem szükséges
fegyelmi eljárást indítani.
Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, akkor fegyelmi eljárás keretében a Kt. 76. §-ában meghatározott fegyelmi büntetést kell kiszabni, amelyek köre az SZMSZ-ben nem
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bõvíthetõ. Nincs szabályozási lehetõség a kártérítési ügyekben
sem, mert azt a Kt. 77. §-a rendezi.

3.11 Az iskolai könyvtár mûködési rendje
Egyetértést gyakorol: általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban az iskolaszék, kollégiumi szék.
(Ezek hiányában véleményezi a szülõi szervezet.)
Véleményt kell kérni a diákönkormányzattól.1
Az iskolai, kollégiumi könyvtár mûködtetésének szakmai követelményeit, a könyvtár feladatait a R. 3. számú melléklete állapítja meg.
Az SZMSZ határozza meg:
· a könyvtár használóinak körét
· a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások
bejelentésének módját
· a szolgáltatások igénybevételének feltételeit
· a könyvtárhasználat szabályait
· a nyitva tartás, kölcsönzés idejét
Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyûjtõkörét – az SZMSZ mellékleteként kiadott – gyûjtõköri szabályzat határozza meg. A gyûjtõköri szabályzatot – elfogadása elõtt – az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõvel véleményeztetni kell.

4. Külön jogszabályok szerinti kötelezõ és
lehetséges szabályozási feladatok
4.1 Kollektív szerzõdés hiányában a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételeinek megállapítása
a szervezeti és mûködési szabályzatban2
A Kt. lehetõvé teszi, hogy a meghatározott munkateljesítmény elérését, a helyettesítés kivételével az átmeneti többletfeladatok ellátását – különösen a pedagógiai fejlesztõ tevékenységet, a nevelés
céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minõségi
munkavégzést – az intézményvezetõ keresetkiegészítéssel ismerhesse el. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés megál1
2

R. 31. § (1) bekezdés g) pont
Kt. 118. § (10) bekezdés
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lapítható az intézmény bármely alkalmazottjának, egy alkalomra
vagy meghatározott idõre. Ez utóbbi esetben havi rendszerességgel fizetendõ.
Az SZMSZ-nek arra kell rendelkezést tartalmaznia, hogy az
intézményvezetõ milyen esetekben értékelheti kiemelkedõnek a munkateljesítményt.
A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés megállapításának kötelezõ eseteit a 24/2000. (VIII. 29.) OM-rendelet tartalmazza a minõségbiztosítási rendszer munkájában való részvétellel kapcsolatban.

4.2 Reklámtevékenység az intézményben
Az óvoda, iskola és a kollégium az alapító okiratában meghatározott keretek között a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg a nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályait.1
Figyelembe kell venni: óvodában, általános iskolában és általános
iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám gyermekeknek, tanulóknak szól, és az
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze.

4.3 Az alapító okiratban foglaltak részletezése
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Az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv
vagy a felügyeleti szerv által jóváhagyott szervezeti és mûködési
szabályzatban kell részletezni2, amelynek – a külön jogszabályban meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell
· az alapító okirat keltét, számát,
· az állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítõ, kiegészítõ tevékenységek, valamint az azokat
meghatározó jogszabály(ok) megjelölését,
· a vállalkozási feladatoknak, és közhasznú, vagy gazdasági
társaságban való részvételnek a részletes - alaptevékenységtõl
elhatárolt - felsorolását,

1
2

Kt. 122. § (12) bekezdés
280/2001. (XII. 26.) kormányrendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet 10. § (3) bekezdés
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· az utóbbi két pontban megjelölt feladatok, tevékenységek forrásait,
· a feladatmutatók megnevezését, körét,
· a költségvetési szerv szervezeti felépítését és mûködésének
rendszerét, ezen belül a szervezeti egységek, telephelyek megnevezését,
· a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló
számlaszámot, általános forgalmi adó alanyiságának tényét,
· a költségvetési szervhez rendelt, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek felsorolását, valamint – ezen részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél – a szervezeti egységeknél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek
feladatkörének, munkakörének meghatározását,
· a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elõírásokat, feltételeket.

4.4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata
A gazdasági szervezet felépítését és feladatát1 a költségvetési szerv
szervezeti és mûködési szabályzatában kell rögzíteni. (A gazdasági
szervezet részletes feladatait, a vezetõk és más dolgozók feladat-,
hatás- és jogkörét ügyrendben kell szabályozni.)

4.5 A tankönyvrendelés
A tankönyvrendelés elkészítésének a rendszerben nem szabályozott kérdéseit az iskolai szervezeti és mûködési szabályzatban
kell meghatározni.2 (Megjegyezzük, hogy a rendelet a cikk írásának idõpontjában felülvizsgálat alatt áll.)
Egyetértési jog illeti meg az iskolaszéket. (Ha nem mûködik,
a szülõi szervezet véleményezi.)
Az iskolai tankönyvellátásról és a tankönyvrendelésrõl a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 6–8. §-a rendelkezik.
· Az iskola igazgatójának fel kell mérnie, hogy
— hány tanuló kíván az iskolától tartós tankönyvet kölcsönözni, illetve

1
2

280/2001. (XII. 26.) kormányrendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet 17. § (4) bekezdés
5/1998. (II. 18.) MKM-rendelet 17. § (7) bekezdés
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— hány tanuló részére szükséges napköziben, tanulószobán
tartós tankönyvet biztosítani.
· A felmérés eredményérõl tájékoztatni kell az iskolaszéket, a szülõi szervezetet és a diákönkormányzatot, és ki kell kérni véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
· A tankönyvellátás rendjérõl a nevelõtestület a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével dönt.
· A tankönyvrendelést az igazgató készíti el, amelyhez beszerzi
az iskolaszék, iskolaszék hiányában a szülõi szervezet és a diákönkormányzat véleményét.
A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, a szakmai munkaközösség, az iskolaszék, iskolaszék hiányában a szülõi szervezet és diákönkormányzat egyetértésével lehet felvenni.
Az SZMSZ-nek az a feladata, hogy a tankönyvrendelés jogszabályban nem szabályozott kérdéseinek helyi, iskolai szintû elrendezését adja.
4.6 Az érettségi vizsga tantárgyai1
Az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni – a diákönkormányzat egyetértésével –, hogy a tanuló
· a tizedik évfolyam végéig milyen módon választja meg az érettségi
vizsga tantárgyaira történõ felkészülési szintet, továbbá hogy
· e választását milyen módon és feltételekkel módosíthatja.
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4.7 Katasztrófa, tûz és polgári védelem
Az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni a katasztrófa-, a tûz- és a polgári védelmi tevékenység
szervezeti és végrehajtási rendjét.2

4.8 A nemdohányzók védelme
Belsõ szabályzatban kell meghatározni azt a személyt, aki az elõírt feltételek3 biztosításáról gondoskodni köteles. Ez a belsõ szabályzat lehet az SZMSZ is.
1
2
3

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/0997. (VI. 13.) kormányrendelet 5. § (3) bekezdés
37/2001. (X. 12.) OM-rendelet 3. § (2) bekezdés
A nemdohányzók védelmérõl szóló 1999. évi XLII. törvény 4. §
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4.9 A diákigazolvány
Az igazolványokat kiadó intézményeknek szabályzatot1 kell készíteni
· a nyomtatványok és a diákigazolványok átvételérõl és tárolásáról,
· a térítési díj begyûjtésérõl,
· az érvényesítésrõl,
· a diákigazolvány kiadásáról és bevonásáról,
· a nyilvántartás vezetésérõl,
· a kiadó feladatainak részletezésérõl,
· az eljárási díj felszámításának feltételeirõl.
Ez a szabályozás történhet önállóan is, nem szükséges beépíteni az SZMSZ-be. Így az esetleges változások miatt szükségessé
váló módosítása sokkal egyszerûbb, mivel az önálló belsõ szabályzatok nincsenek fenntartói jóváhagyáshoz kötve.
Természetesen a késõbbiekben is megjelenhetnek olyan jogszabályi elõírások, amelyek miatt az SZMSZ-t ki kell egészíteni valamely kérdés kötelezõ szabályozásával.

5. Közös igazgatású közoktatási intézmények és
általános mûvelõdési központok
A közös igazgatású közoktatási intézmények és az általános mûvelõdési központok szervezeti és mûködési szabályzatának tartalmaznia kell
· a mûködés közös szabályait és
· – intézményegységenként külön-külön – az egyes intézményegységek mûködését meghatározó elõírásokat.2
A többcélú intézményben, tehát a közös igazgatási közoktatási intézményben és az általános mûvelõdési központban
egy szervezeti és mûködési szabályzatot kell készíteni.

1
2

A diákigazolványokról szóló 30/1999. (II. 15.) kormányrendelet 9. § (1) bekezdés
Kt. 40. § (2) bekezdés
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Lehetséges, hogy az egységekre vonatkozó speciális rendelkezések mellékletbe kerüljenek, azonban ezek a mellékletek olyan
szerves részei a szabályzatnak, hogy csak azzal együtt kezelhetõk.
A közös igazgatású közoktatási intézményben és az általános
mûvelõdési központban igazgatótanács mûködik, továbbá mûködhet vezetõi és szakértõi testület is.

Önkontroll!
A közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános mûvelõdési központ szervezeti és mûködési szabályzatában kell
meghatározni1
o az intézmény vezetési szerkezetét és a vezetõk közti feladatmegosztást,
o az igazgatótanács létrehozásának és mûködésének szabályait,
o ha mûködik, a vezetõi és szakértõi testületek létrehozásának, mûködésének szabályai, jogkörét.

6. Az SZMSZ szerkezeti felépítése
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Az SZMSZ szerkezeti felépítésére nincs központi elõírás. Nincs
rendelkezés arra sem, hogy milyen bevezetõvel készüljön a szabályzat. Gyakori, hogy az „Általános rész” – az intézmény nevének, székhelyének feltüntetésén kívül – átveszi az alapító okiratból az intézmény jogállásával kapcsolatos meghatározást. Van
olyan megoldás is, hogy az alapító okiratot másolatban beépítik
az SZMSZ elejére vagy végére.
Az SZMSZ szerkesztésénél az egyes szabályozási kérdéseknek
a R. 4. §-ának (1)–(2) bekezdésében megállapított sorrendjétõl el
lehet térni, azokat lehet fejezetek szerint is csoportosítani, de követhetõ a R. sorrendisége is. Mindenképpen ajánlatos azonban,
hogy az SZMSZ címként (alcímként, alpontként) pontosan jelenítse meg a rendeletben meghatározott szabályozási feladatot,
egyrészrõl az áttekinthetõség, másrészrõl a címnek – jogszabályi
elõírásnak – megfelelõ tartalommal történõ pontos szabályozás
érdekében is.
1

R. 50. §
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Az SZMSZ melléklete
Az SZMSZ jogszabály szerinti melléklete az iskolai könyvtár gyûjtõköri szabályzata. Nem melléklet az önálló belsõ szabályzat (például munkavédelmi, tûzvédelmi, leltározási, selejtezési, pénzkezelési), és nem melléklet a házirend és a diákönkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzata. A mellékletre az jellemzõ,
hogy „osztozik a szabályzat sorsában”, vagyis elkészítésére, elfogadására és jóváhagyására, valamint módosítására ugyanazon
szabályok vonatkoznak, mint magára a szervezeti és mûködési
szabályzatra.
Mivel a szervezeti és mûködési szabályzatok helyi sajátosságokat
tükröznek, nem lehet minden intézményre egyformán alkalmazható mintát adni. Hangsúlyozzuk, hogy a nevelési-oktatási intézmények különbözõ intézménytípusaira készült SZMSZ-mintákat
csupán segédanyagnak, megoldási példának lehet tekinteni.
Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy az e cikkel egy idõpontban kiadott SZMSZ-minták az államháztartás rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletnek a kézirat zárása után
kiadott módosítását még nem tükrözik teljes mértékben. A rendeletnek a szervezeti és mûködési szabályzatot érintõ hatályos –
vagyis a 280/2001. (XII. 26.) kormányrendelettel megállapított –
szövegét ez a bevezetõ cikk azonban már tartalmazza.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Óvodai SZMSZ-minta

Gergely Árpádné dr.

Tartalom

Oldal

Napközi otthonos óvoda szervezeti és
mûködési szabályzata

2

G
2.10
1

Iskolavezetés 2002. február

Belsõ szabályzatok

Napközi otthonos óvoda
szervezeti és mûködési szabályzata

I.
Általános rendelkezések
1. Az óvoda
neve: .................................................................
székhelye: .........................................................
Az óvoda alapító és fenntartó szerve
..........................................................................
Az alapító okirat
száma, kelte: ....................................................
2. Az óvoda jogállása
Az óvoda önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint részben önálló költségvetési szerv, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörû költségvetési szerv.
3. Az óvoda alapfeladata és az ellátását meghatározó jogszabály
Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, iskolai életmódra történõ felkészítés.
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Ellátja a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik
a gyermekek napközbeni ellátásáról, étkeztetésérõl, felügyeletérõl, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeirõl és a közoktatási törvény által elõírt további feladatai megvalósításáról.
Az alapfeladat ellátására vonatkozó jogszabályok:

· Óvodai nevelés országos alapprogramja1
· Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
· Nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet
Az óvoda mûködése során figyelembe veszi és alkalmazza a vonatkozó
egyéb jogszabályokat.
Az óvodában a pedagógiai munka a fenntartó által jóváhagyott saját nevelési program szerint folyik.

1

137/1996. (VII. 28.) kormányrendelet
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Az óvodai nevelési év rendjét a nevelõtestület által évenként elfogadott
munkaterv állapítja meg, amelyet a mûködés sorsán alkalmazni kell.
4. Vállalkozási tevékenység
Az alapító okirat vállalkozás alapján folyó, óvodai nevelési idõn kívüli
foglalkozás tartását engedélyezi, valamint felhatalmazást ad az óvoda
helyiségei közül a tornaterem nyitvatartási idõn kívüli bérbeadására.

II.
Az óvoda szervezeti felépítése
Az óvoda élén magasabb vezetõ beosztású óvodavezetõ áll. Munkáját
egy vezetõ beosztású óvodavezetõ-helyettes segíti.
Az óvodai csoportokban az óvodavezetõ irányítása alá tartozó óvodapedagógusok dolgoznak. A vezetõk és az óvodapedagógusok közössége alkotja a nevelõtestületet.
Az óvodapedagógusok kezdeményezése alapján az óvodákban szakmai
munkaközösség mûködik.
Az óvodatitkár az óvodavezetõ közvetlen irányítása mellett közremûködik az óvodavezetõ gazdálkodási feladatainak ellátásában, és ellátja az
ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.
A nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben foglalkoztatott dajkák közül csoportban dolgozik ... fõ, melegítõkonyhai feladatokat lát el ... fõ,
folyosói és egyéb tisztántartási feladatokat lát el ... fõ. A csoportba beosztott dajkák közvetlen vezetõje az óvodapedagógus, de munkájukat az
óvodavezetõ-helyettes is ellenõrzi. A többi dajka irányítás szempontjából közvetlenül az óvodavezetõ-helyetteshez tartozik.
Az óvodában egy fõállású karbantartó és egy részfoglalkozású kertész
mûködik közvetlenül az óvodavezetõhöz tartozóan.
A vezetõk, az óvodapedagógusok, az óvodatitkár, a dajkák, a karbantartó és a kertész alkotják az óvoda alkalmazotti közösségét.

III.
A vezetõk közötti feladatmegosztás
és az egységek között kapcsolattartás
1. Az óvodavezetõ felel

· az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért,
· a takarékos gazdálkodásért,
· a pedagógiai munkáért,
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· az óvoda ellenõrzési, minõségbiztosítási rendszerének mûködéséért,
· a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
· a nevelõmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

· a gyermekbalesetek megelõzéséért,
· a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
· a pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért és a továbbképzéssel kapcsolatos egyéb
rendelkezések megtartásáért,

· a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,
· a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásáért, valamint

· a jogszabályban meghatározott más feladatok végrehajtásáért.
Feladata különösen

· a nevelõtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének elõkészítése, vezetése,

· a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenõrzése,

· a nevelõmunka irányítása és ellenõrzése,
· a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mûködéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

· a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, a szülõi szervezetekkel,
az óvodaszékkel való együttmûködés,

· a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása,

· az óvodai foglalkozásoktól elkülönített fakultatív hit- és vallásokta-
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tással kapcsolatos feladatok ellátásában az egyházi jogi személlyel
való együttmûködés,

· az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben való
döntés, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzõdés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal más hatáskörébe,

· a jogszabályban elõírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
kérdésekben,

· az intézmény külsõ szervek elõtti teljes képviselete azon lehetõség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti
vagy állandó megbízást adhat,

· a jogszabályok által a vezetõ hatáskörébe utalt – és át nem ruházott –
feladatok ellátása.
2. Az óvodavezetõ-helyettes
Vezetõi tevékenységét az óvodavezetõ közvetlen irányítása mellett végzi.
Az óvodavezetõ akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését.
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A nevelési területen közremûködik a vezetõ által megállapított tevékenység irányításában.
Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját.
Felelõs:

· a munkavédelmi és tûzvédelmi felelõs munkájának összefogásáért,
· a nemdohányzók védelmérõl szóló törvénybõl következõ feladatok folyamatos figyelemmel kíséréséért,

·
·
·
·
·
·

a házi továbbképzések megszervezéséért,
a szakmai munkaközösség mûködési feltételeinek biztosításáért,
a helyettesítési beosztás elkészítéséért,
a szabadságolási terv elõkészítéséért,
a leltározási munkák megszervezéséért,
a rendkívüli munkaidõben történõ munkavégzés esetén járó díjazás
elszámolásáért.

Az óvodavezetõ és helyettese rendszeresen a hét elsõ napján megbeszélést tartanak, a felmerülõ azonnali ügyeket pedig napi kapcsolattartásuk során rendezik.
A nevelõtestület és a dajkák csoportja közötti szervezett kapcsolattartás
az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját
érintõ ügyekben az összes alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti
értekezleten valósul meg.
Az egyes tervezési idõszak feladatait a csoport óvónõje rendszeresen
megbeszéli a csoporthoz beosztott dajkával.

IV.
A helyettesítés rendje
Az óvodavezetõ akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezetõ-helyettes látja el teljes felelõsséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az
ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezetõ kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
Az óvodavezetõ tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körû. Tartós
távollétnek minõsül a kétheti idõtartam.
Az óvodavezetõ és helyettese egyidejû távolléte esetén a helyettesítés az
óvodavezetõ által adott megbízás alapján történik.
Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetõt a szakmai munkaközösség
vezetõje, távolléte esetén a legmagasabb szolgálati idõvel rendelkezõ,
határozatlan idõre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti.
A reggel 6 órától 7 óráig, illetve a 17 órától 18 óráig terjedõ idõben a vezetõ helyettesítésének ellátásában közremûködnek a munkarend sze-
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rint ez idõben munkát végzõ óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési
jogköre az intézmény mûködésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggõ, azonnali döntést igénylõ ügyekre terjed ki.

V.
Nevelõtestület, alkalmazotti közösség,
szakmai munkaközösség
A nevelõtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattevõ jogkörét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 56–57. §-ai, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 29. §-a határozza meg.
A rendszeres nevelõtestületi értekezletek idõpontját és napirendjét az
óvoda munkaterve határozza meg.
Rendszeres nevelõtestületi értekezlet

· a nevelési év nyitó értekezlete és
· a nevelési év záró értekezlete, valamint
· továbbképzési nevelési értekezlet.
Rendkívüli nevelõtestületi értekezlet összehívása történhet

· az óvodavezetõ elhatározásából, ha azt valamely fontos érdek szükségessé teszi,

· a nevelõtestület egyharmadának kérésére,
· szülõi szervezet kezdeményezésére, ha azt a nevelõtestület elfogadta.
Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni
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· a közoktatási törvényben meghatározott fenntartói döntések elõtt, továbbá

· ha azt az óvodavezetõ szükségesnek tartja, illetve
· ha az alkalmazotti közösség egyharmada írásban, az ok megjelölésével kéri.
A nevelõtestület és az alkalmazotti közösség értekezletének elõkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat melléklete tartalmazza.
A szakmai munkaközösség módszertani, szakmai kérdésekben segítséget ad a nevelõmunka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenõrzéséhez.
Vezetõjét az óvodavezetõ bízza meg a szakmunkaközösség kezdeményezése alapján.
Mûködési rendjérõl és munkaprogramjáról a szakmai munkaközösség
dönt. Gyakorolja a közoktatási törvényben és a végrehajtási rendeletében megállapított döntési, véleményezési, javaslattételi jogosultságait.
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Technikai alkalmazottak értekezlete
Az óvodavezetõ-helyettes a feladatok és egyéb aktuális kérdések megbeszélése céljából – az óvodavezetõ hozzájárulásával – szükség esetén értekezletet tarthat.

VI.
A mûködés rendje
Az óvoda épülete .... csoporttal történõ mûködést tesz lehetõvé. Az óvoda rendelkezik tornateremmel, nevelõtestületi szobával, vezetõi és óvodatitkári irodával, orvosi szobával, gyermeköltözõkkel és gyermekmosdókkal, elkülönítõ szobával, melegítõkonyhával és tálaló-mosogatóval,
raktárral, kiszolgálóhelyiségekkel.
1.

A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezetõk benntartózkodása

Az óvoda hétfõtõl péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át
folyamatosan mûködik.
Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt
szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A nyári zárás elõtt 30 nappal össze kell gyûjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülõket a gyermekeket fogadó óvodáról
a zárást megelõzõen tájékoztatni kell.
A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – külön megállapított
beosztás szerint – ügyeletet kell tartani.
Az ünnepekkel összefüggõ, jogszabályban elrendelt munkanap-változásokhoz kapcsolódóan az óvoda nyitva tartásának alakulásáról a szülõket legkésõbb öt nappal elõbb tájékoztatni kell.
A nyitvatartási idõ napi 12 óra, reggel 6 órától 18 óráig.
Az ügyelet reggel 6.00 órától 7.00 óráig, délután 17.00 órától 18.00 óráig
tart.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkezõ óvodapedagógus
nyitja.
A kapu 9 óráig nyitva van, ezt követõen 15 óráig zárva kell tartani.
Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7 és délután 5 óra között az
óvodavezetõnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. A vezetõk benntartózkodásán kívüli idõben a helyettesítés rendje szerint
történik a vezetõi feladatok ellátása. A vezetõ benntartózkodásának idõbeosztását havonta kell megállapítani.
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2.

Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem
állnak jogviszonyban az óvodával

A gyermekeket kísérõ szülõk kivételével az óvodával jogviszonyban nem
álló személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A kapu zárását követõen a csengetésre kaput nyitó dajka a belépõket az óvodatitkárhoz kíséri.
Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkezõ külsõ személyeket az óvodavezetõnek jelenti be.
A fenntartói, szakértõi, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az
óvodavezetõvel való egyeztetés szerint történik.
Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére
az óvodavezetõ engedélyezheti.
3.

A pedagógiai munka belsõ ellenõrzése

A belsõ ellenõrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai
tevékenység hatékonyságának mérése.
Az ellenõrzési tervet az óvodavezetõ-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az óvodavezetõ készíti el.
Az ellenõrzési terv tartalmazza az ellenõrzés

· területeit,
· módszerét és
· ütemezését.
Az ellenõrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenõrzési tervben nem szereplõ, rendkívüli ellenõrzésrõl az óvodavezetõ dönt.
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Rendkívüli ellenõrzést kezdeményezhet:

· az óvodavezetõ-helyettes,
· a szakmai munkaközösség és
· a szülõk közössége is.
Az óvodavezetõ minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év során.
Az egyes nevelési területek ellenõrzésébe bevonhatja

· a vezetõhelyettest, valamint
· a szakmai munkaközösség vezetõjét.
Az ellenõrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni
kell, aki arra írásban észrevételt tehet.
A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belsõ
ellenõrzésének eredményeit, illetõleg az ellenõrzés általánosítható ta-
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pasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez
szükséges intézkedéseket.
4.

A vezetõk és az óvodaszék, valamint az óvodai szülõi
szervezet közötti kapcsolat formái

Az óvodaszék
Az óvodaszékkel való együttmûködés szervezése az óvodavezetõ feladata.
Az óvodavezetõ és az óvodaszék képviselõje az együttmûködés tartalmát
és formáját az óvodai munkaterv és az óvodaszék munkaprogramjának
egyeztetésével állapítják meg. Az óvodaszék mûködési feltételeinek biztosításáról az óvodavezetõ gondoskodik.
Az óvodaszék képviselõjét meg kell hívni a nevelõtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben az óvodaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van.
Ha az óvodaszék az óvoda mûködésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a nevelõtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot
tett, a vélemény és a javaslat elõterjesztésérõl – 8 napon belüli rendkívüli nevelõtestületi értekezlet összehívásával – az óvodavezetõ gondoskodik.
Szülõi szervezet
Az óvodai szintû szülõi közösség vezetõjével az óvodavezetõ, a csoportszintû ügyekben a csoport szülõi közösségének képviselõivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben
a vezetõhelyettes tart kapcsolatot.
Az óvodai szintû szülõi közösség vezetõjét meg kell hívni a nevelõtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda szervezeti és mûködési szabályzata a szülõi közösség részére véleményezési jogot biztosított.
A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.
Az óvoda vezetõje a szülõi közösség vezetõjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelõmunkáról és a gyermekeket érintõ kérdésekrõl.
Az óvodapedagógus a csoport szülõi közössége képviselõjének szükség
szerint, de legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást.
Az óvodavezetõ, illetve az óvodapedagógus a szülõi szervezet képviselõjével együttmûködik az óvodai közös, illetve a csoport szülõi értekezlet
összehívásában és lebonyolításában.
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5.

A szervezeti és mûködési szabályzat által a szülõi közösség
részére biztosított – jogszabályban elõírtakon felüli – jogosultságok

A szülõi közösség véleményét ki kell kérni

·
·
·
·

6.

az óvoda nevelési programjának elfogadása elõtt,
az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához,
a szülõi értekezletek napirendjének megállapításához,
a szervezeti és mûködési szabályzat azon kérdéseihez, amelyekben az
óvodaszék egyetértési jogot gyakorol.
A nevelõtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása

A nevelõtestület a szakmai munkaközösségre ruházza az óvodapedagógusok külön megbízásának elosztásával kapcsolatosan a közoktatási
törvényben meghatározott véleményezési jogkörét.
A véleményezés gyakorlásáról a szakmai munkaközösség a következõ
nevelõtestületi értekezleten ad számot.
7.

A külsõ kapcsolatok rendszere, formája és módja

Az óvodavezetõ kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel.
A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidõben javaslatot tesz az általa igényelt, az intézményt érintõ feladatok munkatervi
ütemezésére.
A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában szükség szerint közremûködõ nevelési tanácsadóval az óvodavezetõ állapodik meg az együttmûködés formáiban.
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Az óvodához legközelebb lévõ bölcsõde és általános iskola képviselõjével
külön megállapodások rögzítik a bölcsõdébõl átkerülõ, illetõleg az iskolába távozó gyermekek beilleszkedését megkönnyítõ együttmûködést.
Az óvoda gyermekvédelmi felelõse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, amelyrõl az óvodavezetõnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást vezetõi szinten az óvodavezetõ gondozza.
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezetõ feladata.
Az óvodát a szakmai szervezetekben az óvodavezetõ képviseli.
Az egyházak képviselõivel az óvodavezetõ tart kapcsolatot.
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8.

Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatok

A gyermekek mûsorral ünnepelnek a következõ ünnepélyek alkalmával:

· karácsony
· anyák napja
· évzáró (ballagás)
Az anyák napja és az évzáró nyilvános, és azonos idõpontban is szervezhetõk. Ezekre meghívhatók a szülõk és más vendégek is.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában

·
·
·
·

farsang
húsvét
gyermeknap
Mikulás-nap

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.
Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név- és születésnapjáról.
Népi hagyományok ápolása körében történik a

· jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése,
· népi kézmûves technikákkal való ismerkedés.
Tanulmányi kirándulások, séták, mozi- és színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaterv szerint történik.
9.

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására
vonatkozó rendelkezések

Ha a szülõ a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni,
legalább egy munkanappal megelõzõen tájékoztatnia kell az óvodapedagógust.
Ha a gyermek távolmaradása elõre nem látható, azt a távolmaradás
napján lehetõleg 9 óráig be kell jelenteni az óvodatitkárnak. A két hetet
meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetõvel kell egyeztetni.
Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható
ismét óvodába.
10. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezések
Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap második hetének hétfõi
napján 6.30-tól 17.00 óráig történik.
A pótbefizetésre a következõ hét hétfõjén 7.30-tól 12 óráig van lehetõség.
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A befizetési napok jegyzékét a szülõk a nevelési év elején megkapják,
ezenkívül az az óvoda hirdetõtábláján kifüggesztésre kerül.
Hiányzás esetén az étkezés lemondható mindennap 9 óráig telefonon
vagy az óvoda fõbejárata mellett elhelyezett lemondófüzetbe történõ bejegyzéssel.
A lemondás a következõ naptól érvényes, és a következõ havi befizetéskor írható jóvá.
A teljes hét lemondása a megelõzõ hét péntekén 9 óráig történhet.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülõ a térítési díj visszafizetésére
nem tarthat igényt.
11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását1 az óvodába járó orvos és védõnõ látja el.
Az orvos, valamint a védõnõ hetenként egyszer egy órában látogatja az
óvodát.
Az óvodavezetõ biztosítja az egészségügyi (orvosi, védõnõi) munka feltételeit, gondoskodik a szükséges óvónõi felügyeletrõl és szükség szerint
a gyermekek vizsgálatokra történõ elõkészítésérõl.
A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi és szemészeti szûrés történik.
12. Intézményi védõ, óvó elõírások
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Az óvodavezetõ feladata a gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történõ nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása, a balesetek veszélyforrásainak megszüntetése,
kiküszöbölése, a balesetveszélyes eszközök megjavíttatása, az eszközök
rendeltetésszerû használatának, a tisztítószerek megfelelõ tárolásának
ellenõrzése. Feladata a gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és
jelentési kötelezettség teljesítésének ellenõrzése.
Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy

· a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megõrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és

· ezek elsajátításáról meggyõzõdjék, továbbá
· ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye
fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

1

A fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján.
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Ezért

· Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások elõtt és egyéb
esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban – a gyermekek
életkorának megfelelõen – ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elõírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát.

· Az óvoda csak megfelelõségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerint alkalmazni.

· Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsõsegélynyújtás. Ha a balesetet vagy a veszélyforrást dajka
észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra pedig az óvodavezetõ-helyettes figyelmét haladéktalanul felhívni.

· A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni és le kell
fektetni.

· Szükség esetén a beteg vagy megsérült gyermeket azonnal orvoshoz
kell vinni.

· Gondoskodni kell a szülõk mielõbbi értesítésérõl.
13. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendõk
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni. Az óvodavezetõ dönt a szükséges
intézkedésekrõl és a fenntartó értesítésérõl.
Bombariadó esetén az óvodavezetõ intézkedhet. Akadályoztatás esetén
az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Az épület kiürítése a tûzriadóterv szerint történik.
Az épület kiürítésének idõtartamáról, a gyermekek elhelyezésérõl az intézkedést vezetõ hatóság információja alapján az óvodavezetõ, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt.
A gyermekek bombariadó esetén történõ ideiglenes elhelyezése a szomszédos általános iskolával kidolgozott együttmûködési megállapodás
szerint történik.
A bombariadóról és a hozott intézkedésekrõl az óvodavezetõ rendkívüli
jelentésben értesíti a fenntartót.
14. Tájékoztatás a nevelési programról, az SZMSZ-rõl és
a házirendrõl
Az óvodavezetõ titkárságán kell elhelyezni – az óvodavezetõ által hitelesített másolati példányban –

· az óvoda nevelési programját,
· szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint
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· házirendjét.
Ezt a szülõk az óvodatitkártól elkérhetik.
A szülõk az óvodavezetõtõl vagy a helyettesétõl kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról. Erre minden szerdán 16.00 és 17.00 óra
között van módjuk. Egyébként a szülõvel történõ elõzetes megállapodás
alapján a tájékoztatás más idõpontban is lehetséges.
Az óvoda hirdetõtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését,
valamint a tájékoztatás idejét.
Az óvodai beíratások elõtt a szülõk tájékoztatására az óvodavezetõ intézkedése szerint szervezett formában is sor kerülhet.

VII.
Záró rendelkezések
A szervezeti és mûködési szabályzatot az óvoda nevelõtestülete fogadja
el, amely a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatálybalépéssel egyidejûleg érvényét veszti az óvoda ....../19.... sz.
szervezeti és mûködési szabályzata.
A hatályba lépett szervezeti és mûködési szabályzatot meg kell ismertetni

· az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelõtestületnek, valamint

· azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott
körben használják helyiségeit.
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A szervezeti és mûködési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelezõ, megszegése esetén az
óvodavezetõ munkáltatói jogkörében intézkedhet.
A szervezeti és mûködési szabályzatban foglaltakról a szülõket is tájékoztatni kell.
Melléklet: A nevelõtestület és az alkalmazotti közösség értekezletére
vonatkozó általános szabályok
.................................
óvodavezetõ
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Záradék
A fenti szervezeti és mûködési szabályzatot a ....... Napközi Otthonos
Óvoda nevelõtestülete a 2...............-án megtartott határozatképes értekezletén ...... %-os szavazataránnyal elfogadta, ezt a tényt az óvodavezetõ és a választott jegyzõkönyv-hitelesítõk aláírásukkal tanúsítják.

…………………….........
jegyzõkönyv-hitelesítõ

…………………….........
jegyzõkönyv-hitelesítõ

…………………….........
óvodavezetõ

Nyilatkozatok
1. A közalkalmazotti tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy
a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat gyakorolhattuk.
..............................
kt-elnök

2. Az óvodaszék képviseletében nyilatkozom arról, hogy a szervezeti és
mûködési szabályzat elfogadása elõtt a jogszabályban meghatározott
kérdések szabályozásával egyetértettünk, amelyet az óvodaszék ülésérõl készült jegyzõkönyv is tanúsít.
.................................
óvodaszék
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3. A szülõi szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a szervezeti
és mûködési szabályzat elfogadása elõtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és a VI/14. ponthoz egyetértésünket adtuk.
................................
szülõi szervezet képviselõje
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Melléklet
A nevelõtestület és az alkalmazotti közösség értekezletére vonatkozó általános szabályok
A nevelõtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott
napirenddel és idõponttal az óvoda vezetõje hívja össze.
Az óvodavezetõ a rendkívüli nevelõtestületi értekezlet összehívásáról
a napirend három nappal elõbb történõ kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelõtestületi értekezletet foglalkozási idõn kívül a nevelõtestületi kezdeményezéstõl számított nyolc napon belül össze kell hívni.
A nevelõtestületi értekezlet elõkészítésével és lefolytatásával
kapcsolatos rendelkezések:
A nevelõtestületi értekezletet az óvodavezetõ készíti elõ. A nevelõtestület
írásos elõterjesztés alapján tárgyalja

·
·
·
·
·

a nevelési program,
az SZMSZ,
a házirend,
a munkaterv,
az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az óvodavezetõ az elõterjesztés írásos anyagát a nevelõtestületi értekezlet elõtt legalább nyolc
nappal átadja a munkaközösség vezetõjének, valamint gondoskodik annak kifüggesztésérõl.
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Ha a munkaközösség megvitatta az írásos anyagot, akkor a munkaközösség-vezetõ szóban ismerteti a munkaközösség véleményét a nevelõtestület elõtt.
Írásban továbbítja az óvodavezetõhöz

· a munkaközösség javaslatát a nevelõtestület által elkészítendõ munkatervhez, valamint

· a munkaközösség saját mûködési területére vonatkozó értékelést az
intézmény munkáját átfogó éves elemzés elkészítéséhez.
Szóban ismerteti a munkaközösség véleményét az óvodavezetõi megbízással összefüggõ nevelõtestületi értekezleten a vezetõi programról, de
a munkaközösség véleményét tartalmazó jegyzõkönyvi kivonatot a nevelõtestületi jegyzõkönyvhöz kell csatolni.
A nevelõtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni az egyetértési jogot gyakorló óvodaszék, illetõleg a véleményezési jogot gyakorló szülõi közösség képviselõjét.
A nevelõtestületi értekezletet az óvodavezetõ vezeti. A jegyzõkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelõtestületi tagot választ.
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Ha a nevelõtestület egyszerû szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlõség keletkezik, a határozatot az óvodavezetõ szavazata dönti
el. A nevelõtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni.
A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.
Az óvodatitkár vezeti a jegyzõkönyvet, amelyet az értekezletet követõ három munkanapon belül kell elkészíteni. Az óvodavezetõ, a jegyzõkönyvvezetõ és két hitelesítõ írja alá. Csatolni kell mellé a jelenléti ívet.
A nevelõtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza.
Az óvodavezetõi megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelõtestületi értekezlethez a nevelõtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség
értekezletének határozatképességéhez az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges.
A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt,
akinek a közalkalmazotti jogviszonya szünetel, amennyiben meghívás
ellenére az értekezleten nem jelenik meg.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések
támogatásáról (vagy elutasításáról) a nevelõtestület titkos szavazással
határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza.
Az alkalmazotti közösség értekezletét – a vezetõi megbízással kapcsolatos értekezlet kivételével – az óvodavezetõ vezeti. A rendkívüli értekezlet
összehívását legalább egy munkanappal elõbb közölni kell.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!

Iskolavezetés 2002. február

Belsõ szabályzatok

Általános iskolai SZMSZ-minta

Gergely Árpádné dr.

Tartalom

Oldal

Gárdonyi Géza Általános Iskola szervezeti
és mûködési szabályzata

2

G
2.11
1

Iskolavezetés 2002. február

Belsõ szabályzatok

Gárdonyi Géza Általános Iskola
szervezeti és mûködési szabályzata

Jóváhagyta: ................................
...................................................
200 ............................................

Tartalomjegyzék
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

G
2.11
2

Rész
Az intézmény
Az intézmény alapító és fenntartó szerve
Az alapító okirat száma, kelte
Az intézmény jogállása
Az intézmény tevékenysége és az azt meghatározó jogszabályok
Az intézmény szervezeti egységei

II. Rész
1. A vezetõk és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje,
formája, a vezetõk közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek
közötti kapcsolattartás rendje
2. A vezetõk helyettesítésének rendje
3. A vezetõk és az iskolaszék, valamint a szülõi szervezet (közösség)
közötti kapcsolattatás rendje
4. A pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének rendje
5. A nevelõtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje
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III. Rész
1. A mûködés rendje, nyitva tartás, vezetõk intézményben való
benntartózkodásának rendje
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4. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések
5. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
6. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
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1. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei
2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
3. A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése
közötti kapcsolattartás formái és rendje
4. A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselõk és az iskolai vezetõk közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételek
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10. Iskolai könyvtár mûködési rendje
11. Tájékoztatás pedagógiai programról, SZMSZ-rõl, házirendrõl,
a dokumentumok elhelyezése
V. Rész
Záró rendelkezések
Záradék
1. sz. melléklet: A nevelõtestület és az alkalmazotti közösség
értekezletére vonatkozó általános szabályok
2. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár gyûjtõköri szabályzata
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I. Rész
Általános rendelkezések
1. Az intézmény
elnevezés: ............-i Gárdonyi Géza Általános Iskola
székhelye: ..........................................................................
tagintézménye: Gárdonyi Géza Általános Iskola ... Tagiskolája
telephelye: .........................................................................
2. Az intézmény alapító és fenntartó szerve:
...........................................................................................................
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3. Az alapító okirat száma, kelte: ......................................................
4. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy. Az alapító okirat rendelkezése szerint
az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
5. Az intézmény tevékenysége és az azt meghatározó jogszabályok
Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított
nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása,
melynek keretében a tanuló érdeklõdésének, képességének és tehetségének megfelelõen felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
Az iskola az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni ellátásáról, felügyeletérõl, étkeztetésérõl, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokról, a tehetséggondozásról és
a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatásáról, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a közoktatási törvény és más jogszabály a
nevelési-oktatási intézményeknek elõír.
Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

· a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
· a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló
28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet

· a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet
A mûködés során alkalmazott közoktatási jogszabályok különösen:
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· a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet

· a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 20/1997.
(II. 13.) kormányrendelet

· a tanév rendjérõl szóló mindenkori miniszteri rendelet
Az intézmény vállalkozási tevékenységet az alapító okiratában meghatározott körben és mértékben végez. Tornatermét bérbe adhatja az iskolai sportkör mûködésének biztosítása mellett.
6. Az intézmény szervezeti egységei

· a központi iskola 1–4. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja igazgatóhelyettes vezetésével

· a központi iskola 5–8. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja igazgatóhelyettes vezetésével

· tagiskola 1–4. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja tagiskolavezetõ vezetésével
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· iskolai könyvtár: a könyvtáros tanár, közvetlen felettese az általános
igazgatóhelyettes

· gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, felettese az igazgató
· szabadidõ-szervezõ, közvetlen felettese az általános igazgatóhelyettes
· igazgatói titkárság (iskolatitkár, munkaügyi, személyzeti elõadó, kézbesítõ)

· gazdasági szervezet gazdasági vezetõ irányításával:
— gazdasági iroda (számviteli, gazdasági ügyintézõ, gondnok)
— melegítõkonyha központi iskolában és tagiskolában
— mûszaki és kisegítõ csoport
A gazdasági iroda
Az alapfeladat ellátását segítõ funkcionális egység.
Feladata a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési
gazdálkodással, az intézményi vagyon kezelésével, a beszámolással és
bérgazdálkodással, valamint a folyamatokba beépített belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
A gazdasági iroda részletes feladatait, a vezetõk és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét az ügyrend tartalmazza.

II. Rész
1.

A vezetõk és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
rendje, formája, a vezetõk közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

1.1 Az intézmény vezetõje:
Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetõi tevékenységét két igazgatóhelyettes, egy igazgatóhelyettesi besorolású tagintézmény-vezetõ (tagiskola-vezetõ), valamint a gazdasági vezetõ közremûködésével látja el.
Az igazgató jogállását a magasabb vezetõ beosztás ellátásával megbízott
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelõsségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény állapítja meg.
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezetõ hatáskörébe utalt – és át
nem ruházott – feladatokat.
Az igazgató

· felelõs:
— az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért
— a takarékos gazdálkodásért
— a pedagógiai munkáért
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— az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási rendszerének mûködéséért

— a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért

— a nevelõ és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremté—
—
—

—
—
—

séért
a tanulóbalesetek megelõzéséért
a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos
feladatok végrehajtásáért
az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért
a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási
feladatokért
az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért
a jogszabályok által a vezetõhöz utalt feladatok ellátásáért

—
· gyakorolja a munkáltatói jogokat
· dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben,

amelyet jogszabály vagy kollektív szerzõdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe
Kizárólagos jogkörébe tartozik:

· a pedagógusok feletti teljes munkáltatói,
· a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá
· a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás.
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Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyetteseket és a gazdasági vezetõt,
valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõst, a személyi- és munkaügyi elõadó és az iskolatitkár munkáját. A diákönkormányzatot segítõ
tanár közvetlenül fordulhat hozzá.

1.2 Az igazgatóhelyettesek
A vezetõ beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetõi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmûködve
és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el.
Az általános igazgatóhelyettes

· az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését
· közvetlenül irányítja (és ezekrõl az igazgatót rendszeresen tájékoztatja):
— az iskolai könyvtár mûködését
— az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységet
— a szabadidõs tevékenységet
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— a diákigazolványokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott
feladatok ellátását

· képviseli az iskolát a közvetlen irányítása alá tartozó területeken
· felelõs:
— az 5–8. évfolyamon folyó szakmai munkáért
— a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért
— átruházott jogkörben a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
A második igazgatóhelyettes

· közvetlenül irányítja a központi iskola 1–4. évfolyamán és a napköziben folyó munkát

· kapcsolatot tart a tagiskola-vezetõ igazgatóhelyettessel
· szakmai területén segíti az igazgató vezetõi tevékenységét
· felelõs az általa irányított évfolyamokon folyó szakmai munkáért
A tagiskola-vezetõ (igazgatóhelyettes)

·
·
·
·

közvetlenül irányítja a tagiskolában folyó munkát
közvetlen szakmai kapcsolatot tart a második igazgatóhelyettessel
szakmai területén segíti az igazgató vezetõi tevékenységét
felelõs a tagiskola mûködéséért

1.3 A gazdasági vezetõ
Vezetõ beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Az intézmény mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az
igazgató helyettese, e területeken képviselheti az intézményt.
Közvetlenül irányítja a gazdasági iroda munkáját, a gondnokon keresztül pedig a „mûszaki” és a „kisegítõ” munkakörbe besorolt közalkalmazottakat.

· Felelõs:
— az intézmény belsõ gazdálkodási szabályainak, könyvviteli, el-

—
—
—
—
—

számolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kidolgozásáért
a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért
a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a leltározás és selejtezés szabályosságáért
a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért
a felújítási és karbantartási feladatok megszervezéséért
a munka- és tûzvédelmi elõírások megtartásáért
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— a térítési díjak, a tandíjak önkormányzati rendelet szerinti megállapításáért, a befizetések ellenõrzéséért és a többletbefizetések
visszatérítéséért

· Gyakorolja
— az ellenjegyzési és utalványozási jogkört, valamint
— a munkáltatói jogkört a „mûszaki” és „kisegítõ dolgozó” munkakörbe besorolt közalkalmazottak felett.

1.4 A vezetõk közti kapcsolattartás, szakmai testületek
Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek (tagiskola-vezetõ) és a gazdasági vezetõ heti rendszerességgel – a hét elsõ
munkanapján – megbeszélést tart.
Az igazgató pedagógiai, szakmai ügyekben döntés-elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ testülete a szakmai tanács.
Tagjai:

·
·
·
·

az igazgató
az igazgatóhelyettesek
a tagiskola-vezetõ
a munkaközösség-vezetõk

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján, kéthavonta tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre – napirendi ponttól függõen – tanácskozási joggal meghívható a gazdasági
vezetõ, a diákönkormányzat vezetõje, a közalkalmazotti tanács elnöke
és az iskolai érdek-képviseleti szervek vezetõi.
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A tanulói jogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,
a gyermek- és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának rendszeres felmérése érdekében, a nevelõtestületi döntések és az intézményvezetõi
döntések elõkészítéséhez tanácsadó testület mûködik.
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Tagjai:

· a szabadidõ-szervezõ
· a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
· a diákönkormányzat munkáját segítõ tanár
A tanács munkájába belekapcsolódhatnak a diákönkormányzat képviselõi és a szülõi szervezet (közösség) képviselõi.
A tanács negyedévenként ülésezik. Munkáját a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs fogja össze, aki rendszeresen beszámol az igazgatónak.
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1.5 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

· Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai
kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelõtestületi
értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelõtestületi értekezleten valósul meg.

· Az 1–4. évfolyamon a központi és a tagiskolában tanító pedagógusok
szakmai kapcsolattartása a közös értekezlet. Azokban az ügyekben
azonban, amelyek kizárólag a központi iskolában, illetve a tagiskolában mûködõ pedagógusokat, tanulókat érintik, külön tartanak értekezletet.

· Az iskola pedagógiai, valamint a funkcionális és kisegítõ szervezeti
egységei közti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete.

· A munkaügyi elõadó, a gazdasági iroda dolgozói, valamint az iskolatitkár munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az iskola közalkalmazottaival.

· A nevelõtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási szabályokat
a szervezeti és mûködési szabályzat melléklete tartalmazza.

1.6 A tagiskolával való kapcsolattartás rendje

· A tagiskola vezetõje részt vesz a heti rendszerességgel tartott vezetõi
megbeszélésen, és tagja az iskola szakmai tanácsának, ezáltal az iskola igazgatójával és igazgatóhelyetteseivel való kapcsolata közvetlen
és rendszeres.

· Az iskola igazgatója heti egy alkalommal látogatást tesz a tagiskolában.
· A tagiskolát érintõ ügyekben tartott értekezletre meg kell hívni az iskola igazgatóját és a második igazgatóhelyettest. A központi iskola
1–4. évfolyamán tartott nevelõtestületi értekezletén részt vesz a tagiskola vezetõje is.

· A gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, valamint a szabadidõ-szervezõ
szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal a tagiskolában végez munkát.

2. A vezetõk helyettesítésének rendje
Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylõ kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek
kivételével – teljes felelõsséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe
fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minõsül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezetõ látja el.
Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejû akadályoztatása
esetén az igazgató helyettesítése a második igazgatóhelyettes feladata.
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Mindhárom vezetõ távolléte esetén – ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást – az igazgatót a .................................... munkaközösség
vezetõje, akadályoztatása esetén a ..................................... munkaközösség vezetõje helyettesíti.
A tagiskola-vezetõt távollétében az általa esetileg megbízott pedagógus,
külön megbízás hiányában a legmagasabb szolgálati idõvel rendelkezõ
pedagógus helyettesíti.
Az általános igazgatóhelyettes és a második igazgatóhelyettes öt napot
meg nem haladó akadályoztatása esetére a helyettesítés ellátására
egyedi megbízást ad.
Az igazgatóhelyettesek (tagiskola-vezetõ) öt napot meghaladó helyettesítésérõl az igazgató intézkedik.
A gazdasági vezetõt a számviteli elõadó helyettesíti.

3.

A vezetõk és az iskolaszék, valamint a szülõi szervezet
(közösség) közötti kapcsolattartás rendje

3.1 Az iskolaszék
Az iskolaszékkel való együttmûködés szervezése az igazgató feladata.

· Az igazgató gondoskodik az iskolaszék mûködési feltételeinek biztosításáról, ezen belül a megállapodás szerinti helyiség használatáról, az
ülések jegyzõkönyvének vezetésérõl, az iratok kezelésérõl és megõrzésérõl.

· Az iskola igazgatója és az iskolaszék képviselõje az együttmûködés
tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítja meg.
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· Az iskolaszék képviselõjét meg kell hívni a nevelõtestületi ülés azon
napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek
egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van.

· Ha az iskolaszék az intézmény mûködésével kapcsolatos valamely
kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelõtestület hatáskörébe
tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelõtestület tájékoztatásáról, illetõleg a vélemény és a javaslat elõterjesztésérõl az igazgató gondoskodik.

3.2 A szülõi szervezet (közösség)
A szülõi szervezet (közösség) iskolaszintû képviselõjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot.

· Azokban az ügyekben, amelyekben a szülõi szervezetnek (közösségnek) a szervezeti és mûködési szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok
átadásával. A szülõi munkaközösség képviselõjét a nevelõtestületi ér-

Iskolavezetés 2002. február

Belsõ szabályzatok

tekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához
meg kell hívni.

· Az intézmény szülõi szervezete (közössége) részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.

· Az osztályok szülõi közösségeivel az osztályfõnökök tartanak kapcsolatot.

· A tagiskola szülõi szervezetével (közösségével) a tagiskola vezetõjének
közvetlen kapcsolata van.

3.3 A szülõi szervezet (közösség) részére a jogszabályi elõírásokon
felül biztosított jogok
A közoktatási törvény 59. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján a jelen szervezeti és mûködési szabályzat a szülõi szervezet (közösség) részére a következõ jogokat biztosítja:
Az iskolai szülõi szervezet (közösség) véleményezési jogkört gyakorol:

· a szervezeti és mûködési szabályzatnak a szülõket is érintõ rendelkezéseiben

· a pedagógiai program és módosításának véleményezésében
· a szülõi értekezletek napirendjének meghatározásában
· az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában

4.

A pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének rendje

A nevelõ-oktató munka belsõ ellenõrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelezõ (választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is.
A pedagógiai munka ellenõrzése a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik.
A pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének ütemtervét az igazgató készíti
el a szakmai munkaközösségek javaslata alapján.
Az ellenõrzési tervben nem szereplõ, eseti ellenõrzések lefolytatásáról az
igazgató dönt. Rendkívüli ellenõrzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség, az iskolaszék és a szülõi szervezet (közösség).
A nevelõ-oktató munka belsõ ellenõrzésére jogosultak:

·
·
·
·

az igazgató
az igazgatóhelyettesek (tagiskola-vezetõ)
a munkaközösség-vezetõk
a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint
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Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenõrizheti. Közvetlenül ellenõrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek
egyik eszköze a beszámoltatás.
Az igazgatóhelyettesek ellenõrzési tevékenységüket a vezetõi feladatmegosztásból következõ saját területükön végzik.
A munkaközösség-vezetõk az ellenõrzési feladatokat a munkaközösség
tagjainál a szaktárgyukkal összefüggõ területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyettest.
Az ellenõrzés módszerei:

· a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása
· írásos dokumentumok vizsgálata
· tanulói munkák vizsgálata
Az ellenõrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell,
amelyre az érintett pedagógus észrevételt tehet.
Az egyes szakterületeken végzett belsõ ellenõrzés eredményeit a szakmai munkaközösségek kiértékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az iskola vezetésénél.
A belsõ ellenõrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejû meghatározásával – nevelõtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

5.

A nevelõtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása,
a beszámolás rendje

A nevelõtestület a jogszabályban meghatározott feladataiból a szakmai
munkaközösségre ruházza:
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· a tantárgyfelosztás elõtti és
· a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatban a közoktatási törvény 57. § (2) bekezdésében említett véleményezési jogkörét.
A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelõtestület fegyelmi bizottságot hoz létre.
A fegyelmi bizottság

· állandó tagjai:
— az iskola igazgatója és
— általános helyettese
· változó tagjai:
— a második igazgatóhelyettes vagy a tagiskola-vezetõ,
— a tanuló osztályfõnöke és
— az a két pedagógus, aki a tanulót a heti legmagasabb óraszámban tanítja.
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A szakmai munkaközösség az éves munkájáról szóló beszámoló során
ad számot a nevelõtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói fegyelmi ügyekrõl a tanévzáró nevelõtestületi értekezleten adnak tájékoztatást.

6.

Külsõ kapcsolatok rendszere, formája, módja

Az iskolát a külsõ kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetõi feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külsõ szervekkel.
A gyermekjóléti szolgálattal való vezetõi szintû kapcsolattartás az igazgató feladata. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse közvetlen
munkakapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálat illetékes munkatársaival, intézkedést azonban az igazgató útján kezdeményezhet.
Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval való közvetlen kapcsolattartás az
általános igazgatóhelyettes feladata, magasabb vezetõi szintû tárgyalásokon az igazgató képviseli az iskolát.
A megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató, valamint a megyei pedagógiai
szakszolgáltató közoktatási intézmények vezetõivel az igazgató tart kapcsolatot, de munkatársi szinten kapcsolat van az igazgatóhelyettesek,
a tagiskola-vezetõ és a pedagógusok között is.
Az iskolai könyvtár kapcsolatait más iskolai könyvtárakkal és a városi
nyilvános könyvtárral elsõsorban a könyvtáros tanár gondozza, vezetõi
szinten az általános igazgatóhelyettes.
Az iskola szabadidõ-szervezõje munkája során közvetlen kapcsolatban
áll a város közmûvelõdési intézményeivel, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadóval, amely területeken vezetõi szinten a kapcsolattartás az általános igazgatóhelyettes feladata.
Az iskola külsõ sportkapcsolatait a testnevelõ tanárok szervezik.
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III. Rész
Mûködési szabályok
1.

A mûködés rendje, nyitva tartás, vezetõk intézményben való
benntartózkodásának rendje

Az iskola szorgalmi idõben hétfõtõl péntekig reggel 7 órától 17 óráig tart
nyitva. A szülõi értekezlet és a fogadóóra napjain a nyitva tartás ezek
idõpontjaihoz igazodik. 17 óra után 20 óráig a tornaterem bérleti szerzõdéséhez kötõdõ igénybevevõk tartózkodnak a kijelölt helyeken.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell
tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos
nyitvatartási rendtõl való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
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A reggeli ügyelet legkorábban 7 órakor kezdõdik, és 8.00 óráig tart.
A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg.
A nevelõ-oktató munka pedagógusok vezetésével a heti órarend alapján
a kijelölt tantermekben folyik. Tanórán kívüli foglalkozások az osztályok kötelezõ óráinak megtartása után szervezhetõk.
Az iskolai tanulók részére az étkezést – külön beosztás szerint – 12 és
14 óra között kell lebonyolítani.
Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az
ügyeleti idõn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzõk tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató
tanévenként határozza meg.
A szorgalmi idõ elõkészítése augusztus 15-étõl kezdõdik, és augusztus
31-éig tart. Ebben az idõszakban kell megszervezni a javítóvizsgákat.
A vezetõk benntartózkodása
Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7.30 óra és du. 16.30 óra között az igazgató és helyettesei közül egy vezetõnek az iskolában kell tartózkodnia.
A reggeli nyitva tartás kezdetétõl a vezetõ beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény mûködési körében
szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A 16.30-kor
távozó vezetõ után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelõsséggel az intézmény rendjéért.

2.
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Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával

Külsõ látogatók az iskolában folyó nevelõ-oktató munkát nem zavarhatják.
A szülõk gyermekeiket a tanítás kezdete elõtt a székhelyen levõ központi
iskolában a többcélú közösségi térig, a tagiskolában az osztálytermekig
kísérhetik. A tanítási órák után a gyermekeket ugyanígy lehet megvárni.
A hivatali nyitvatartási idõben ügyintézés miatt a gazdasági iroda és az
igazgatói titkárság 9–16 óra között fogadja az iskolával jogviszonyban
nem álló, külsõ személyeket.
Az iskolába érkezõ külsõ személyeknek a portán be kell jelenteniük jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek.
A fenntartó képviselõit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató és a pedagógiai szakszolgáltató szervektõl érkezõket, illetve más hivatalos személyeket elsõsorban az igazgató fogadja, abban az esetben is, ha a tárgyalást
vagy közös munkát vezetõi feladatmegosztás szerint más vezetõvel kell
elvégezni.
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A tanórák látogatására külsõ személyek részére az igazgató ad engedélyt.
A tornatermet bérleti szerzõdés alapján igénybevevõknek a foglalkozást
követõen el kell hagyni az épületet. A használat rendjét a bérbeadási
szerzõdés tartalmazza.
Az intézményvezetõ által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. Az engedély (szerzõdés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre vonatkozó elõírások megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket.

3.

Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással
kapcsolatos feladatok

A nemzeti ünnepet megelõzõ utolsó munkanapon az iskolában központi
ünnepséget kell szervezni. Az ünnepség idõpontját, illetve a szervezésért
felelõs személyt az iskolai munkaterv tartalmazza.
Az iskola hagyományai közé tartozó rendezvények:

· Gárdonyi-nap; vers- és prózamondó versennyel összekötve, amelyre
meg kell hívni az iskola volt pedagógusait, dolgozóit és volt diákjait

· Miklós-napi vásár
· farsangi bál kicsiknek és nagyoknak (1–4. és 5–8. évfolyamon)
· nyolcadik évfolyamosok ballagása

4.

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására
vonatkozó rendelkezések

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekrõl való mulasztását az idõtartamra vonatkozó szülõi vagy orvosi
igazolással igazolni. Ha a tanuló hatósági intézkedés miatt mulasztott,
arról is igazolást kell hoznia.
A szülõ tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat.
A tanuló számára elõzetes távolmaradási engedélyt a szülõ írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfõnök, ezen
túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi elõmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
A távolmaradás igazolását a tanuló az osztályfõnöknek adja át legkésõbb a mulasztás követõ harmadik napon.

5.

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezések

Az étkezési térítési díjakat az iskolatitkár az igazgató által jóváhagyott
befizetési napokon havonta szedi be.
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A tanulói jogviszony bármely okból történõ megszûnése vagy szünetelése esetén a többletbefizetés visszatérítésérõl a megszûnést, illetõleg
szünetelés kezdetét követõ 1 hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követõ naptól kezdõdõen a következõ befizetés alkalmával beszámítja. A lemondás telefonon vagy személyesen, a portán elhelyezett
füzetbe való bejegyzéssel történhet.
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az
önkormányzat rendelete állapítja meg.

6.

Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az iskola gondoskodik a tanulók megelõzõ jellegû, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételérõl.
Az iskola tanulói tanévenként két alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen, egy alkalommal tüdõszûrésen, belgyógyászati és szemészeti
szakrendelésen vesznek részt a szakorvosi rendelõintézetben. A csoportos szûréshez az iskola kísérõt biztosít.
Tanévenként meghatározott idõpontban, heti egy alkalommal iskolaorvos
és védõnõ áll a tanulók rendelkezésére. Az általánosítható tapasztalatokról
tanévenként tájékoztatja az iskolavezetést. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslatait az iskola lehetõségei függvényében megvalósítja.
Az osztályfõnökök gyermekvédelmi feladataik ellátása során figyelemmel kísérik az egészségügyileg veszélyeztetett gyermekeket, és fokozottan ügyelnek rendszeres orvosi ellenõrzésükre.
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7.

16

A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában
biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák.

Intézményi védõ, óvó elõírások

A nevelõ és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a tanulóbalesetek megelõzése érdekében teendõ intézkedések az igazgató feladatkörébe tartoznak. Az iskolai helyzet értékelését a
megelõzés érdekében az intézmény vezetõ szervei rendszeresen napirendre tûzik.
Minden pedagógusnak törvénybõl következõ kötelessége, hogy a rábízott tanulók részére az egészségük, testi épségük megõrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyõzõdjön.
Minden tanév elsõ tanítási napján az osztályfõnök baleseti oktatást tart,
amelyet köteles dokumentálni. A tanév folyamán történõ osztály- vagy
tanulmányi kirándulás alkalmával külön oktatást kell az osztályfõnök-
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nek tartani az utazással és egyéb baleseti forrásokkal kapcsolatosan. Az
elhangzott oktatásról jegyzõkönyvet kell felvenni, és a titkárságra a kirándulás elõtt le kell adni.
Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az elsõsegélynyújtás, intézkedés és a baleseti jegyzõkönyv felvétele, melyet
a munkavédelmi felelõsnek le kell adni.
Az iskolán kívüli rendezvények elõtt a kísérõ tanár kötelessége a veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra a tanulók figyelmeztetése.
Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben
foglalkoztatott alkalmazottja észleli, az elsõsegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is azonnal meg kell tennie.
A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében
mindenki köteles az azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs
szükség, akkor a veszélyforrásra a munkavédelmi felelõs figyelmét kell
felhívni.

8.

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendõk

Rendkívüli esemény minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét
elõre nem lehet látni.
Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést a székhelyen mûködõ központi iskolában az igazgató hozhat. Akadályoztatása esetén az
SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. A tagiskolában az azonnali intézkedéseket a tagiskola-vezetõ teszi meg, amelyrõl haladéktalanul tájékoztatja az igazgatót.
Halasztást nem tûrõ esetekben a közvetlen veszély elhárítására az azt
észlelõ közalkalmazott köteles minden tõle telhetõt megtenni, amelyrõl
beszámol az intézmény igazgatójának.
Bombariadó alkalmával a központi és a tagiskola épületének kiürítése
a tûzriadóterv szerint történik.
Az épület kiürítésének idõtartamáról, a tanulók elhelyezésérõl, az intézkedést végzõ hatóság információit figyelembe véve az igazgató vagy az intézkedéssel megbízott személy, illetve a tagiskola-vezetõ azonnal dönt.
A központi iskola tanulóinak elhelyezése a szomszédos középiskolában,
a tagiskola tanulóinak elhelyezése a szomszédos mûvelõdési házban
történik az intézményekkel kötött megállapodás alapján.
A bombariadóról, a hozott intézkedésekrõl az igazgató rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót.
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IV. Rész
1.

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti
kérelmek elbírálásának elvei

A szülõ igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba, illetõleg a tanulószobába való felvétel.
Felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt, akinek mindkét szülõje munkába jár.
Ugyancsak felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt a tanulót, akinek
szülõje beteg, vagy hat éven aluli gyermek, illetve beteg hozzátartozó ellátásáról gondoskodik.
A fentiek szerint felügyeletre nem szoruló tanulók napközi otthonba történõ felvételére a szülõ kérelme alapján a lehetõségek függvényében kerülhet sor. Az iskola arra törekszik, hogy minden szülõi kérésnek eleget
tegyen, s a napközibe minden tanulót felvegyen.
A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. Az osztályfõnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb
tanulmányi eredményû (elégséges átlagteljesítményû) tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követõen, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. A szülõ a gyermeke tanulószobai felvételét év közben is kérheti.

2.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái

2.1 Szervezeti formák
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

napközi otthon, amely a szülõk igénye alapján kötelezõ
tanulószoba (külön igény szerint kötelezõ)
szakkör
énekkar
iskolai sportkör (közoktatási törvény szerint kötelezõ)
tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, diáknap
tanulmányi kirándulás
környezeti nevelés célját szolgáló osztály- vagy csoportfoglalkozás
kulturális, illetõleg sportrendezvény

Érdeklõdési kör, önképzõkör a tanulók és a szülõk igényei szerint szervezhetõ.

2.2 Napközi otthon
Napközi otthon – a szülõk kérésétõl függõen – minden évfolyamon mûködhet. Szervezése elsõsorban az 1–6. évfolyamon történik.
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A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamok szerinti mûködtetés.
A téli és a tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon
a napközis csoportok összevonhatók.

2.3 Tanulószoba
A tanulószoba szervezése elsõsorban a 7–8. évfolyamon történik. A tanulószoba a szorgalmi idõszak alatt mûködik tanítási napokon 14 órától 16 óráig az erre a célra kijelölt tantermekben.
A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában. Külön gondot kell fordítani a hiányos felkészültségû tanulókra.

2.4 A szakkörök
Az iskola a hagyományainak megfelelõ (természettudományos, technikai, környezetvédelmi, mûvészeti) szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülõk újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi idõszakon belül lehet jelentkezni.
A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen
ingyenesen igénybe vehetõ, a szakmai munkaközösség és a szülõi közösség véleményének meghallgatásával az igazgató dönt.
A szakköri foglalkozások legkésõbb októberben kezdõdnek és a szorgalmi idõszak végéig tartanak.
A foglalkozás idõtartama heti 1 óra (45 perc).
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2.5 Az énekkar
Az énekkar a szorgalmi idõszak alatt, órarendben rögzített idõpontban,
heti kétszer 45 perces idõbeosztással mûködik. A tanulók önkéntesen
jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükrõl a karvezetõ dönt.

2.6 Az iskolai sportkör
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelõ tanárok szervezik a szorgalmi idõre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell
arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt.
Az iskolai sportkörben labdarúgó, kézilabda, atlétika, torna szakosztály
mûködik, amelyek az edzéstervben meghatározottak szerint használhatják az iskola sportlétesítményeit és udvarát.
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2.7 A tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos egyéb
szervezési kérdések
A szakkör, az énekkar, a sportkör vezetõjét az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelõsek a szakkör, az énekkar és a sportkör mûködéséért. Éves munkaprogram alapján dolgoznak.
Az énekkar szerepléseit, külsõ fellépéseit az igazgató engedélyezi.
A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedõ, diáknap része a tanév helyi rendjének, illetõleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelõseit. A területi és az országos
fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti
a tanítási órákon való részvétel alól.
Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy
a házi versenyeken gyõztes, illetõleg helyezést elért tanulók – továbbá az
énekkar – eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje.

3.

A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola
vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

Az iskola a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett a diáksportkörök mûködésének támogatásával biztosítja.
Az iskola biztosítja továbbá, hogy õszi és tavaszi idõszakban a sportudvar, téli idõszakban a tornaterem, illetõleg jégpálya – testnevelõ tanár
felügyelete mellett – a tanulók rendelkezésére álljon naponta délutánonként legalább 2 órás idõtartamban – a testnevelõ tanárok által
összeállított program szerint.
Az iskolai sportkör szakmai programja az iskola munkatervének részét
képezi.
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Az iskola igazgatója és a sportköri vezetõk félévente értékelik a mindennapi testedzés és sportolás megvalósulásainak feltételeit, a tanulók
részvételét, és közösen állapodnak meg a teendõkben. Az iskola és
a sportköri vezetõk kapcsolata a mindennapi munkában közvetlen.

4.

A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselõk és az iskolai vezetõk közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételek

A diákönkormányzat a közoktatási törvény 63. §-a szerint a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala elõtt a nevelõtestület véleményét,
illetõleg szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyását a diákönkormányzatot segítõ tanár közremûködésével az igazgató útján kéri meg.
A jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat egyetértésének, illetve véleményének beszerzésérõl az igazgató gondoskodik az
elõterjesztés legalább 15 nappal korábban történõ átadásával.
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Az igazgató az egyetértési joggal érintett, illetve a véleményeztetésre kerülõ anyagok tervezeteinek elõkészítésébe a diákönkormányzat képviselõit bevonhatja, tõlük javaslatot kérhet.
A diákönkormányzat képviselõjét a nevelõtestületi értekezletre meg kell
hívni azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, vagy véleményének kikérése kötelezõ.
Az iskolai tanulók összességét érintõ ügyekben a diákönkormányzat –
a segítõ tanár támogatásával – az igazgatóhoz, a szûkebb közösséget
érintõ ügyekben az illetékes igazgatóhelyetteshez fordulhat.
A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyiséget biztosít. Az iskola más helyiségeinek használatához elõzetes engedély szükséges. A diákönkormányzat anyagi támogatásáról a költségvetés elõkészítésekor gondoskodik. A rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról
a diákönkormányzat vezetõje elszámolással tartozik. A diákönkormányzat
használhatja az iskolatitkári szobában levõ telefont, faxot és fénymásolót,
valamint az iskola költségvetése terhére bonyolítja a levelezését.

5.

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája

A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának jogszabályban
elõírt fóruma a diákközgyûlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje
tartalmazza.
A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskola hirdetõtábla szolgálja,
melyre minden olyan nevelõtestületi döntést ki kell tenni, amely érinti
a tanulókat. A hirdetõtábla kezelése az iskolai titkárság feladata.
Az iskolai tájékoztató eszköze az iskolai rádió, melynek mûködtetése az
ezzel a céllal megbízott tanulók feladata. Az iskolai rádió programját
a diákönkormányzat a vezetõ tanárral együtt határozza meg azzal a
megkötéssel, hogy az iskola vezetõsége részére mindennap idõt kell biztosítani a napi iskolai hírek közlése céljából.
Az iskola valamennyi tanulójának jogában áll véleményét megfelelõ módon elmondani a saját és az intézmény életét érintõ ügyekben tanárának, osztályfõnökének, az iskola vezetõinek egyénileg vagy valamely közösség elõtt.
Az iskolában alkalmanként nyílt napot kell tartani, melyen részt vesz az
iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, továbbá azok a pedagógusok,
akiknek a jelenlétét legalább egy héttel korábban a tanulók kérték.
A nyílt napon kötetlen formában bárki elmondhatja véleményét, és kérdést intézhet bármelyik jelenlévõhöz.
A tanulók ügyeinek elintézéséhez az iskolatitkár mindennap az iskolai
nagyszünetben segítséget nyújt. Az iskola igazgatója havonta egy alkalommal – a hónap elsõ hétfõjén –, az iskola igazgatóhelyettesei ugyan-
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csak egy alkalommal – a hónap elsõ, illetve második hétfõjén – tizenhat
órától tizenhét óráig fogadják a tanulókat. A fogadónapra egy héttel korábban kell bejelentkezni az igazgatói titkárságon.
Az iskola igazgatójának titkárságán elhelyezett gyûjtõládában bármelyik tanuló tanítási napon, a nagyszünetben elhelyezheti kérdéseit.

6.

A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedõen végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megõrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki

· eredményes kulturális tevékenységet folytat,
· kimagasló sportteljesítményt ér el,
· a közösségi életben tartósan jó szervezõ és irányító tevékenységet végez.
A kiemelkedõ eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan
egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben
és jutalomban lehet részesíteni.
A jutalmazás formái:
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· Az iskolában elismerésként a következõ írásos dicséretek adhatók:
— szaktanári
— napközi-vezetõi
— osztályfõnöki
— igazgatói
— nevelõtestületi
· Igazgatói dicséretben kell részesíteni azt a tanulót, aki az iskolán kívül rendezett tanulmányi versenyen, sportvetélkedõn, kulturális versenyen, mûvészeti versenyen elsõ–tizedik helyezést ért el.

· Igazgatói dicsérõ oklevelet kap az, aki az év végén jeles vagy kitûnõ
eredményt ért el.

· Emlékoklevelet kell adományozni annak a végzõs tanulónak, aki legalább négy évfolyamon keresztül az iskola tanulója volt, és tanulmányi eredménye kitûnõ, illetve jeles volt.

· Az igazgatói dicsérethez, dicsérõ oklevélhez és emlékoklevélhez könyv
vagy más tárgyjutalom kapcsolódik.

· Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatásához).
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7.

Fegyelmezõ intézkedések formái és alkalmazásának elvei

A fegyelmezõ intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytõl indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet
térni.
A tanulóval szemben a következõ fegyelmezõ intézkedések hozhatók:

· szóbeli figyelmeztetés
· osztályfõnöki vagy igazgatói írásbeli figyelmeztetés
A szóbeli figyelmeztetés lehet:

· szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon elõforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt,

· ügyeletes tanári: a tanítás elõtt vagy az óraközi szünetben történt
fegyelmezetlenség miatt,

· osztályfõnöki: a tanuló halmozottan jelentkezõ tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése,
igazolatlan mulasztás miatt.
Az osztályfõnöki írásbeli figyelmeztetés az osztályfõnöki szóbeli figyelmeztetést követõen adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali
intés alkalmazását teszi szükségessé.
Az igazgatói írásbeli figyelmeztetést – a körülmények mérlegelésével – az
osztályfõnök kezdeményezi.

8.

Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

A tankönyvvásárláshoz rendelkezésre álló összeg szétosztásánál a tanulók szociális helyzetét figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló összeget azok között a tanulók között kell szétosztani, akiknek a családjában
az egy fõre jutó jövedelem nem éri el a ...... Ft-ot.

G
2.11
23

9.

A tankönyvrendelés szabályai

A tankönyvrendelés elõkészítésében közremûködõ alkalmazott saját
hatáskörben intézkedik arról, hogy az oktatási miniszter által évente kiadott tankönyvjegyzék az igazgató által engedélyezett példányszámban
álljon rendelkezésére a szakmai munkaközösségeknek, illetõleg a pedagógusoknak.
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a tankönyvjegyzéket az iskolaszék,
a szülõi szervezet és a diákönkormányzat is megismerje.
A tankönyvrendelést a pedagógusok tankönyvválasztását követõen lehet összeállítani.
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A pedagógus az iskola helyi tantervének elõírásai alapján és a szakmai
munkaközösség véleményének figyelembevételével választja ki az általa
alkalmazni kívánt tankönyvet, majd egyeztet az osztályába tartozó tanulók szülõi közösségével.
Az igazgató a pedagógusok igényei alapján összeállított tankönyvrendelési tervezetrõl véleményt kér a szakmai munkaközösségektõl, a tankönyvjegyzékben nem szereplõ könyv felvételéhez pedig az egyetértésüket kéri meg. Véleményeltérés esetén szakmai egyeztetést folytatnak le
az érintett pedagógussal.
A tankönyvrendelés elkészítéséhez az igazgató a szakmailag egyeztetett
tervezetrõl szerzi be az iskolaszék véleményét, illetve a tankönyvjegyzékben nem szereplõ könyv felvételéhez az egyetértést. Észrevétel esetén a szakmai munkaközösség bevonásával érdemi tárgyalásokat folytatnak, s csak ezt követõen történik a tankönyvrendelés véglegesítése.
A tankönyvrendelés elkészítésében közremûködõknek figyelemmel kell
lenniük a jogszabályi határidõk megtartására, ezért az ütemezés szerinti feladatokat határidõre el kell végezni.

10. Iskolai könyvtár mûködési rendje
Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez szükséges dokumentumok rendszeres gyûjtését, feltárását, megõrzését és használatát, a könyv- és
könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.
Helyiségei:
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·
·
·
·
·
·

olvasó, lapozgató
kiválasztó
tanári kézikönyvtár
videoterem
raktár
ruhatár

Az iskolai könyvtárt könyvtáros tanár vezeti, aki közvetlenül az általános igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik.
Az iskolai könyvtár alapfeladatát és kiegészítõ feladatait, valamint mûködésének legfontosabb szabályait jogszabály határozza meg.
Az iskolai könyvtár gyûjtõkörét az SZMSZ 2. számú melléklete szerinti
„Gyûjtõköri szabályzat” állapítja meg. A melléklet szabályozza az állomány alakítását, az állományegységeket és azok raktározási rendjét, az
állomány nyilvántartását és védelmét, valamint feltárását.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

· helyben olvasás
· tájékoztatási, bibliográfiai és adatszolgáltatás
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·
·
·
·
·
·
·
·

könyvtárhasználati órák tartása
könyvtárhasználatra épülõ szakórák tartása
dokumentumkölcsönzés
könyvtári rendezvények szervezése
Internet-hozzáférés
CD-ROM „olvasás”
a zenetár segítségével zenehallgatás
a videotár segítségével házi olvasmányok megtekintése

Könyvtárhasználati szabályok
A könyvtárhasználók köre: az iskolai könyvtár tagja lehet az iskola minden tanulója, pedagógusa és nem pedagógus alkalmazottja.
A beiratkozás módja, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja:

· Az iskolai könyvtárat a beiratkozott olvasók használhatják.
· A könyvtári tagság megújítása tanévenként szükséges.
· A beiratkozás számítógépes nyilvántartásba vétellel és olvasójegy kiadásával történik.

· A beiratkozásnál tanulók esetében a név mellett az évfolyamot és az
osztályt kell feltüntetni,

· pedagógusoknál, más alkalmazottaknál azt a szervezeti egységet,
ahol dolgozik.
A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

· A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.

· A könyvtárból csak kölcsönzés útján lehet dokumentumot kivinni.
· A kölcsönzés idõtartama:
— általában három hét,
— házi olvasmányok, keresett dokumentumok esetén: két hét (de
az olvasó kérésére a kölcsönzési idõ még egy alkalommal meghosszabbítható),
— tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek kölcsönzési
ideje: egy tanév,
— dokumentumok a tanév utolsó hetéig kölcsönözhetõk,
— egy alkalommal három könyv kölcsönözhetõ, de kivételes esetben (például versenyre való felkészülés) ettõl el lehet tekinteni.
A könyvtárhasználat szabályai:

· Kézikönyveket, folyóiratokat csak helyben való olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni. A CD-ROM-ok nem kölcsönözhetõk.

· A számítógépes információszerzés igénybevételénél feltétel a számítógép szakszerû használata, kezelése.
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· A dokumentumok helyben való tanulmányozását a 25 férõhelyes olvasóterem biztosítja.

· Az olvasónak a dokumentumokat gondosan kell kezelnie. Azokba bejegyezni nem szabad, s óvni kell mindenféle rongálástól.

· Ha az olvasó a dokumentumot elveszti vagy megrongálja: az adott kiadású mû egy másik, kifogástalan állapotban levõ példányát kell
a könyvtárnak beszolgáltatnia. Végsõ megoldásként az olvasó a mû
mindenkori beszerzési költségét köteles megtéríteni.

· Az iskolai könyvtárba kabátot, táskát, élelmiszert behozni tilos.
· Az olvasó az iskolával való tanulói, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszûnése elõtt köteles könyvtári tartozását rendezni.
A könyvtár nyitvatartási és kölcsönzési ideje:
Napok

Nyitva tartás

Kölcsönzés

Hétfõ, szerda, csütörtök

10–15 óra

12–15 óra

Kedd

10–14 óra

13–14 óra

Péntek

10–15 óra

12–14,30 óra

A könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó fenti rendelkezéseket az iskolai könyvtár helyiségeiben kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni.
A nyitvatartási és kölcsönzési idõt a könyvtár bejáratánál kell kifüggeszteni.

11. Tájékoztatás a pedagógiai programról, SZMSZ-rõl, házirendrõl, a dokumentumok elhelyezése
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Az iskola pedagógiai programját, szervezeti és mûködési szabályzatát,
valamint a házirendjét – az igazgató által hitelesített 3-3 másolati példányban – az iskolai könyvtárban kell elhelyezni úgy, hogy azokat a szülõk és a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében bármikor szabadon
megtekinthessék. A dokumentumok egy-egy példánya rendelkezésre áll
az igazgatói titkárságon és a tagiskola-vezetõnél.
Az 5–8. évfolyamos tanulók szülei az általános igazgatóhelyettestõl, az
1–4. évfolyamos tanulók szülei a második igazgatóhelyettestõl és a tagiskola vezetõjétõl kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról
minden hétfõi napon 16 és 17 óra között, de elõzetes egyeztetés alapján
más idõpontban is megállapodhatnak. Szülõi kérésre az idõpont egyeztetésével az igazgató is fogadhatja a szülõket, illetve érdeklõdõket.

V. Rész
Záró rendelkezések
A nevelõtestület által elfogadott szervezeti és mûködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és akkor lép hatályba.
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Az SZMSZ hatálybalépésével egyidejûleg érvényét veszti az iskola
..../19..... számon elfogadott szervezeti és mûködési szabályzata.
A hatályba lépett szervezeti és mûködési szabályzatot meg kell ismertetni

· az iskola azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelõtestületnek, valamint

· azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, és meghatározott
körben használják helyiségeit.
A szervezeti és mûködési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az iskola valamennyi alkalmazottjára és tanulójára kötelezõ, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében intézkedhet, a tanulóval szemben fegyelmezõ intézkedés hozható, illetve fegyelmi eljárás
indítható.
A szervezeti és mûködési szabályzatban foglaltakat meg kell tartani az
iskolával jogviszonyban nem álló külsõ személyeknek is.

Melléklet
1.

A nevelõtestület és az alkalmazotti közösség értekezletére vonatkozó általános szabályok

2.

Az iskolai könyvtár gyûjtõköri szabályzata

.................................
igazgató
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Záradék

A fenti szervezeti és mûködési szabályzatot a ................. Gárdonyi Géza
Általános Iskola nevelõtestülete a 2...............-án megtartott határozatképes értekezletén ...... %-os szavazataránnyal elfogadta, ezt a tényt az
igazgató és a választott jegyzõkönyv-hitelesítõk aláírásukkal tanúsítják.

..................................
jegyzõkönyv-hitelesítõ

..................................
jegyzõkönyv-hitelesítõ

..................................
igazgató
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Nyilatkozatok

1. A közalkalmazotti tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy
a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat gyakorolhattuk.

…………………………
kt-elnök

2. Az iskolaszék képviseletében nyilatkozom arról, hogy a szervezeti és
mûködési szabályzat elfogadása elõtt a jogszabályban meghatározott
kérdések szabályozásával egyetértettünk, amelyet az iskolaszék ülésérõl készült jegyzõkönyv is tanúsít.

.................................
iskolaszék
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3. A szülõi szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a szervezeti
és mûködési szabályzat elfogadása elõtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és a dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásról szóló
IV/11. ponthoz egyetértésünket adtuk.

.................................
szülõi szervezet képviselõje
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Melléklet
A nevelõtestület és az alkalmazotti közösség értekezletére vonatkozó általános szabályok
A nevelõtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott
napirenddel és idõponttal az iskola igazgatója hívja össze.
Az iskolaigazgató a rendkívüli nevelõtestületi értekezlet összehívásáról
a napirend három nappal elõbb történõ kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelõtestületi értekezletet tanítási idõn kívül a nevelõtestületi kezdeményezéstõl számított nyolc napon belül össze kell hívni.
A nevelõtestületi értekezlet elõkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések:
A nevelõtestületi értekezletet az igazgató készíti elõ. A nevelõtestület írásos elõterjesztés alapján tárgyalja

·
·
·
·
·

a pedagógiai program,
az SZMSZ,
a házirend,
a munkaterv,
az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.
Az igazgató az elõterjesztés írásos anyagát a nevelõtestületi értekezlet
elõtt legalább nyolc nappal átadja a munkaközösség vezetõjének, valamint gondoskodik annak kifüggesztésérõl.
Ha a munkaközösség megvitatta az írásos anyagot, akkor a munkaközösség-vezetõ szóban ismerteti a munkaközösség véleményét a nevelõtestület elõtt.
Írásban továbbítja az igazgatóhoz

· a munkaközösség javaslatát a nevelõtestület által elkészítendõ munkatervhez, valamint

· a munkaközösség saját mûködési területére vonatkozó értékelést az
intézmény munkáját átfogó éves elemzés elkészítéséhez.
Szóban ismerteti a munkaközösség véleményét az igazgatói megbízással összefüggõ nevelõtestületi értekezleten a vezetõi programról, de
a munkaközösség véleményét tartalmazó jegyzõkönyvi kivonatot a nevelõtestületi jegyzõkönyvhöz kell csatolni.
A nevelõtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni
az egyetértési jogot gyakorló iskolaszék, illetõleg a véleményezési jogot
gyakorló szülõi közösség képviselõjét, és a diákönkormányzat képviselõjét akkor, ha valamely napirendi pontnál egyetértési vagy véleményezési
jogot gyakorol.
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A nevelõtestületi értekezletet az igazgató vezeti. A jegyzõkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelõtestületi tagot választ.
Ha a nevelõtestület egyszerû szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlõség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el.
A nevelõtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni.
A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.
Az iskolatitkár vezeti a jegyzõkönyvet, amelyet az értekezletet követõ három munkanapon belül kell elkészíteni. Az igazgató, a jegyzõkönyvvezetõ és két hitelesítõ írja alá. Csatolni kell mellé a jelenléti ívet.
A nevelõtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen
van. Döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza.
Az igazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelõtestületi értekezlethez a nevelõtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez az iskolában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges.
A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt,
akinek a közalkalmazotti jogviszonya szünetel, amennyiben meghívás
ellenére az értekezleten nem jelenik meg.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések
támogatásáról (vagy elutasításáról) a nevelõtestület titkos szavazással
határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza.
Az alkalmazotti közösség értekezletét – a vezetõi megbízással kapcsolatos értekezlet kivételével – az igazgató vezeti. A rendkívüli értekezlet
összehívását legalább egy munkanappal elõbb közölni kell.
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1. Általános rendelkezések
1.1 A szervezeti és mûködési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményben dolgozó közalkalmazottak
belsõ kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és
mûködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt mûködését, racionális és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai
az alábbi törvények és miniszteri rendeletek:
· 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
· 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet

1.2 A szervezeti és mûködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,
megtekintése
A ....................... Gimnázium szervezeti felépítésére és mûködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetõjének elõterjesztése után a nevelõtestület 200..............-én elfogadta.
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési
jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat, véleményezési
jogát gyakorolta az intézmény közalkalmazotti tanácsa, amelyet a 12. fejezetben aláírásukkal igazolnak.
Jelen szervezeti és mûködési szabályzatot a fenntartó, ................ Város Önkormányzata hagyja jóvá.
Jelen szervezeti és mûködési szabályzatot a tanulók, valamint szüleik megtekinthetik az iskola könyvtárában a könyvtár nyitva tartása
alatt. A dokumentumok megtekinthetõk az iskola informatikai hálózatában a G:\Diakok\Szabalyzatok címen. Tartalmáról és elõírásairól az
igazgatóhelyettesek adnak felvilágosítást.

1.3 A szervezeti és mûködési szabályzat személyi és idõbeli hatálya
A szervezeti és mûködési szabályzat betartása az intézmény valamennyi
közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelezõ érvényû.
A szervezeti és mûködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának idõpontjával lép hatályba, és határozatlan idõre szól.
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2. Az intézmény általános jellemzõi
2.1 Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, feladat-ellátási rendje
Az intézmény neve: ........................ Gimnázium
Címe: ........................................................
Az intézmény típusa: gimnázium
Alapfeladatai: gimnáziumi tanulók négy- és hatosztályos képzése
Speciális képzési formák:
·
·
·
·

emelt szintû hatosztályos gimnáziumi osztály
emelt szintû nyelvi osztály
emelt szintû humán és emelt szintû reál osztályok
általános tagozatú osztályok

Az intézmény mint költségvetési szerv az alábbi feladat-ellátási rendben
mûködik1:
2

G
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Az intézmény alapító
okiratának:

száma: 80/1996.
(IV.12.) Ökt.

kelte: 1998. január 30.

Állami feladatként ellá2
tott alaptevékenysége :

7-12. évf. tanulók gimnáziumi oktatása,
érettségi vizsgára való
felkészítés,
felsõfokú tanulmányokra való felkészítés,
munkába állásra való
felkészítés,
sportfoglalkozások

Kt. 28. §

egyetemi elõkészítõk,
versenyek és
versenyelõkészítõk,
sakkörök,
felzárkóztatás,
helyiségek bérbeadása

Kt. 53. § (1) bekezdés
Kt. 53. § (1) bekezdés

Az alaptevékenységhez
kapcsolódó kisegítõ, kiegészítõ tevékenysége:

4

1

2

Kt. 28. § (5)–(6) bekezdés
Kt. 28. § (5)–(6) bekezdés
Kt. 28. § (5)–(6) bekezdés
Kt. 53. § (1) bekezdés

Kt. 53. § (1) bekezdés
Kt. 52. § (11) c) pont
Kt. 38. § (2) bekezdés

Az ebben a szakaszban leírtaknak az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint kötelezõen szerepelnie kell az SZMSZ-ben. Az SZMSZ
e szabályok szerint történõ kiegészítését a 280/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 91.§ (9) bekezdése 2002. április 30-ig teszi kötelezõvé.
Lásd a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdésének meghatározását.
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Az intézmény vállalkozá- felvételi elõkészítõk,
si1 feladatai:
iskolarendszeren kívüli
szakképzés
Az alap-, kiegészítõ és
vállalkozási tevékenysé2
gek forrásai:

központi költségvetési és
fenntartói támogatás az
intézményi költségvetés
öltségvetés formájában,
az intézmény saját bevételei

A feladatmutatók megnevezése és köre:

nappali rendszerû, az általános mûveltséget megalapozó iskolai oktatás,
intézményi vagyon mûködtetése,
iskolai, intézményi
étkeztetés

az iskola tanulói és tanulócsoportjai,
az iskola tanulói, tanárai, dolgozói,
az étkezést igénybe vevõ
tanulók, az élelmezési
napok száma

Az intézmény számlaszáma:

00000000-0000000000000000

OTP, Kazincbarcika

Az intézmény az általános forgalmi adónak:

nem alanya (kivételt képez az élelmezési kiadások köre)

Az intézményhez rendelt, részben önállóan
3
gazdálkodó egység :

nincs

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
különleges elõírás:

az intézmény a fenntartó
utasítására „kiskincstári” rendszerben gazdálkodik

2.2 A közoktatási intézmény jogállása és képviselete
Az intézmény önálló jogi személy.
Alapítója: ..................................................
Fenntartója: ................... Város Önkormányzata
Az intézményi bélyegzõk használatára a következõ beosztásban
dolgozók jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdaságvezetõ,

1

2
3

Fontos, hogy a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdése szerint „nem minõsül vállalkozási tevékenységnek ...(az intézmény) …alaptevékenységén belül az a kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység, amelyet az
alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez”.
Lásd az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 8. § (3) bekezdését.
Amennyiben az intézménynek ilyen egysége van, úgy az SZMSZ-nek tartalmaznia kell e szervezeti egységnél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását is.
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iskolatitkár, érettségi dokumentumok készítésekor a vizsga jegyzõje, év
végi érdemjegyek adminisztrálásakor az osztályfõnök.
A közoktatási intézmény képviselõje a közoktatási törvény 18. §-a
szerint kinevezett intézményvezetõ.

2.3 Az intézmény gazdálkodásának jellemzõi
A fenntartó az intézményt az alábbi gazdálkodással kapcsolatos jogkörökkel ruházta fel:
Az intézmény önálló gazdálkodó tevékenységet folytat. Önállóan gazdálkodik a költségvetésben rendelkezésre álló összegbõl mind a bér-,
mind pedig a dologi jellegû kiadások vonatkozásában.
Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyontárgyakkal az iskola
a következõ módon rendelkezik. Az intézmény székhelyét képezõ épület
és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja úgy, hogy az épület, illetve telek használatának joga az intézményt
illeti meg.

3. Az intézmény szervezeti felépítése

1

3.1 Az intézmény felelõs vezetõje

G
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A közoktatási intézmény vezetõje – a közoktatási törvény 54. §-a alapján
– felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, az ésszerû
és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt
az intézmény mûködésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok, a kollektív szerzõdés vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet
meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban
elõírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
Az intézményvezetõt távollétében helyettesítheti:
· A nevelési igazgatóhelyettes, annak távollétében a szervezési igazgatóhelyettes.
· Az igazgató külön szóbeli (2 óra távollétnél hosszabb idõtartam esetében írásbeli) megbízásával pedig az ügyek jogszabályban meghatározott körében a közalkalmazotti tanács vezetõje, vagy a gazdaságvezetõ.
1

A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés f) pontja szerint az
SZMSZ-nek tartalmaznia kell az intézmény szervezeti felépítését és mûködésének rendszerét, a szervezeti egységek megnevezését és telephelyét.
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· Az igazgató döntési és egyéb jogait (például felvételi döntések esetén)
részben vagy egészben átruházhatja az iskolavezetés vagy a tantestület egyes tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban
történik, kivéve az igazgatóhelyettesek fölhatalmazását.

3.2 Az intézményvezetõ (igazgató) közvetlen munkatársai
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közremûködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
· az igazgatóhelyettesek
· a gazdaságvezetõ
· az iskolatitkár
Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idõre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás
határozatlan idõre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre,
valamint egyéni felelõssége mindazon területekre kiterjed, amelyet
munkaköri leírásuk tartalmaz.
A gazdaságvezetõ és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkezõ személyek, hatáskörük és felelõsségük kiterjed a munkakörük és
munkaköri leírásuk szerinti feladatokra.
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk,
valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri
leírásuk az intézmény belsõ szabályzataiban rögzített. Az intézményvezetõ közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelõsséggel és beszámolási kötelezettséggel.
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3.3 Az intézmény vezetõsége
Az intézmény vezetõinek munkáját (irányító, tervezõ, szervezõ, ellenõrzõ, értékelõ tevékenységét) középvezetõk segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetõk az intézmény vezetõségének tagjai.
Az intézmény vezetõségének tagjai:
·
·
·
·
·

az igazgató
az igazgatóhelyettesek
a szakmai munkaközösségek vezetõi
a közalkalmazotti tanács elnöke
a gazdaságvezetõ

Az intézmény vezetõsége mint testület konzultatív, véleményezõ és
javaslattevõ joggal rendelkezik. Az iskola vezetõsége együttmûködik
az intézmény más közösségeinek képviselõivel, így az iskolaszék képvi-
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selõivel, a szülõi munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetõjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató
feladata. Az igazgató a felelõs azért, hogy a diákönkormányzat jogainak
érvényesítési lehetõségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat
képviselõjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan
a diákönkormányzatnak véleményezési vagy egyetértési joga van.

3.4 A pedagógiai munka ellenõrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenõrzése az igazgató
feladata. Az igazgatóhelyettesek az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenõrzési feladatokban. Az intézmény vezetõségének más tagjai szükség esetén – az igazgató külön megbízására – ellenõrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk
bízott ellenõrzési feladatok kizárólag szakmai jellegûek lehetnek.
A tanév során végrehajtandó ellenõrzési területeket a feladatokkal adekvát
módon kell meghatározni. A területek kijelölésekor a célszerûség és az
integrativitás legyen a meghatározó elem. Feltétlenül kerüljön sor azoknak
a területeknek az ellenõrzésére, amelyeken probléma mutatkozik.
Minden tanévben ellenõrzési kötelezettséggel bírnak a következõ területek:
· tanítási órák ellenõrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetõk)
· tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértõi kompetenciával
· a haladási és osztályozónapló ellenõrzése legalább évi 3 alkalommal
· az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenõrzése
· az SZMSZ-ben elõírtak betartásának ellenõrzése az osztályfõnöki, tanári intézkedések folyamán
· a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenõrzése
Az ellenõrzési feladatok végrehajtásáról feljegyzések készülnek, amelyeket legalább a tanév végéig meg kell õrizni.

4. Az intézmény mûködési rendjét meghatározó dokumentumok
4.1 A törvényes mûködés alapdokumentumai
Az intézmény törvényes mûködését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – alapdokumentumok határozzák meg.
alapító okirat
pedagógiai program
éves munkaterv
szervezeti és mûködési
szabályzat

házirend
belsõ szabályzatok
kollektív szerzõdés
közalkalmazotti szabályzat
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4.2 Az intézmény mûködését meghatározó további dokumentumok
A kollektív szerzõdés és a közalkalmazotti szabályzat kétoldalú
megállapodások, amelyeket a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ szerzõdõ felek képviselõi írnak alá.
A tanulókat, alkalmazottakat védõ intézményi védõ-óvó elõírások rendszere rendkívül szerteágazó, így azt egyetlen szabályzatban tömöríteni
nem tartjuk indokoltnak. Az intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára vonatkozó védõ-óvó elõírások rendszere az alábbi dokumentumokban találhatóak, betartása az intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra és dolgozókra egyaránt kötelezõ:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kollektív szerzõdés
Az iskolai sportkör mûködési szabályzata
Házirend
Ügyeletesi rend, kapuügyeletesi teendõk, hetesi feladatok
Tûzvédelmi szabályzat
Tûzriadóterv
A tornaterem mûködési rendje
A számítástechnika-terem mûködési rendje
Az internetlaboratórium használatának rendje
Az iskolai sportkör mûködési rendje

4.3 Teendõk bombariadók és egyéb rendkívüli események1 esetére2
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A rendkívüli események megelõzése érdekében az iskola vezetõje és gazdaságvezetõje esetenként, az iskola takarítószemélyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenõrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy,
bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenõrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendõk az alábbiak:
Ha az intézmény dolgozója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentõ telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola legkönnyebben elérhetõ vezetõjének,
vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az értesített vezetõ vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.

1
2

Továbbiakban: „bombariadó”
16/1998. MKM-rendelet 2. §
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A bombariadó elrendelése a tûzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengõ
szaggatott jelzésével történik. Lehetõség esetén a bombariadó tényét az
iskolarádióban is közzé kell tenni.
Az iskola épületében tartózkodó tanulók és alkalmazottak az épületet
a tûzriadótervnek megfelelõ rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület a kézilabdapálya. A felügyelõ tanárok a náluk
lévõ dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni,
a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekezõhelyen tartózkodni.
A bombariadót elrendelõ személy a riadó elrendelését követõen haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendõrségnek.
A rendõrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!
Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák idõtartama alatt történik, az iskola igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a fõjegyzõnek bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi
vizsga mielõbbi folytatásának megszervezésérõl.
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevõ alkalmazott lehetõleg a mellékelt adatrögzítõ lap elõírásai szerint cselekedjék. Törekedjék arra, hogy a fenyegetõt hosszabb beszélgetésre késztesse,
igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanítási idõt az iskola vezetõje pótolni
köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.

5. Az intézmény munkarendje
5.1 A közalkalmazottak munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetõje vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia annak lényegi mûködésekor. Ezért az igazgató
vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfõtõl csütörtökig 7.20 és
15.00 óra között, pénteken 7.20 és 14.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális
feladataiknak megfelelõ idõben és idõtartamban látják el. Amennyiben
rendkívüli helyzetben egyikük sem tartózkodik az intézményben, úgy –
a feladatok jogszabályban meghatározott körében – helyettesítésüket a
3.1 fejezetben leírtak szerint a közalkalmazotti tanács vezetõje, vagy
a gazdaságvezetõ láthatja el.
A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. §-a,
az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a 16. és
a 17. §-a rögzíti.
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A közalkalmazottak munkarendjét, a munka végzésének és díjazásának egyes szabályait az intézmény kollektív szerzõdése tartalmazza,
összhangban az 1992. évi XXII. törvénnyel (a munka törvénykönyve),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénnyel.

5.2 Az intézmény közalkalmazottainak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a
fenti jogszabályok betartásával az intézményvezetõ állapítja meg az
intézmény zavartalan mûködése érdekében. Munkaköri leírásukat a gazdaságvezetõ készíti el, ezek az intézmény mûködési szabályzatai közt
megtalálhatóak. A törvényes munkaidõ és pihenõidõ figyelembevételével
az intézmény vezetõi (igazgatóhelyettesek, gazdaságvezetõ) tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az
elõzõ bekezdés utolsó mondatában rögzítettek szerint az igazgató határozza meg. A nem pedagógus dolgozók munkaidejét belsõ szabályzat
rögzíti.
A napi munkaidõ megváltoztatása az intézményvezetõ írásos utasításával történik.

5.3 Pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. §-a rögzíti. A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását a kollektív szerzõdés tartalmazza.1
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A közoktatási törvény 16. §-a szerint a nevelési-oktatási intézményben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelezõ órákból, valamint a nevelõ, illetve a nevelõ-oktató munkával, vagy a gyermekekkel,
tanulókkal a szakfeladatának megfelelõ foglalkozással összefüggõ
feladatok ellátásához szükséges idõbõl áll.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet
az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan mûködésének biztosítását kell elsõdlegesen
figyelembe venni. Az intézmény vezetõségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére.

1

1992. XXXIII. törvény 55. § és 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 7–8. §

Iskolavezetés 2002. május

Belsõ szabályzatok

A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása elõtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete elõtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetõleg elõzõ nap,
de legkésõbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetõjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetõje helyettesítésrõl intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles
várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítõ tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet
szerinti elõrehaladást.
Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól vagy a nevelési igazgatóhelyettestõl kérhet engedélyt legalább két nappal elõbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettõl eltérõ tartalmú tanóra (foglalkozás)
megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások
esetén – lehetõség szerint – szakszerû helyettesítést kell tartani. Ha a
helyettesítõ pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása elõtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet
szerint elõrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.
A pedagógusok számára – a kötelezõ óraszámon felül – a nevelõ-oktató
munkával összefüggõ rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezetõ adja az igazgatóhelyettes és
a munkaközösség-vezetõk javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés elve.
A pedagógus alapvetõ kötelessége, hogy tanítványainak haladását
rendszeresen osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerû osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon elõrehaladásuk mértékérõl, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendõ feladatokról.

5.4 Az intézmény tanulóinak munkarendje, a házirend
Az intézmény házirendje mint belsõ jogforrás tartalmazza a tanulók
helyi joggyakorlásának formáit, a tanulók kötelességeinek ellátási rendjét, valamint a tanulók munkarendjének részletes szabályozását.
A házirend betartása a tanulók számára kötelezõ. Erre elsõsorban
minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A
házirendet – az intézmény vezetõjének elõterjesztésére – a nevelõtestület fogadja el, a törvényben meghatározott szervezetek egyetértésével.1
1

Közoktatási törvény 40. § (7)
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A tanulók munkarendjét tartalmazó házirendet minden tanév elején ismertetik az osztályfõnökök az elsõ hét osztályfõnöki óráján, valamint a
szeptemberi szülõi értekezleten. A házirend egy példánya a diákönkormányzatot illeti meg. A házirendet munkaidõben bármely érdeklõdõ
megtekintheti az igazgatói irodában vagy – nyitvatartási ideje alatt – az
iskolai könyvtárban.

5.5 A tanév helyi rendje
A tanév az ágazati miniszternek a tanév rendjérõl szóló rendelete szerint kezdõdik és fejezõdik be. A szorgalmi idõ az ünnepélyes tanévnyitóval kezdõdik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejezõdik be.
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelõtestület határozza meg, és
rögzíti az éves munkatervben.
Ennek megfelelõen a tanévnyitó értekezleten döntés születik az alábbiakról:
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· a nevelõ-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (a pedagógiai
program módosításáról, az új tanév feladatairól)
· az iskolai szintû rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és idõpontjáról, felelõseirõl
· a tanítás nélküli munkanapok idõpontjáról és tartalmáról
· a vizsgák rendjérõl
· a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól
· az éves munkaterv jóváhagyásáról
· a pedagógusok rendkívüli megbízatásainak elosztásáról (például munkaközösség-vezetõk)
· a házirend módosításáról
· az osztálykirándulások idõpontjáról
A tanulók szociális támogatása
A tankönyvvásárlás támogatásához rendelkezésre álló összeg szétosztásakor a tanulók szociális helyzetét vesszük figyelembe, ennek alapján
erõteljesen differenciálunk. Szempont legyen a differenciáláskor a tankönyvcsomag ára is. A támogatás módjáról1 a nevelõtestület dönt az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A tanulók szülei nyújtsanak be kérvényt az igazgatóhoz a támogatás elnyerése céljából. Az osztályfõnökök tevékenyen részt vesznek a kérelmek
benyújtásában és elbírálásában.
A tanulók szociális támogatása érdekében kérelmeket az Önkormányzat Társadalompolitikai Osztályára kell benyújtani. A szociálisan hátrá1

Ktv. 118. §
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nyos helyzetû tanulók szociális támogatását az iskola gyermek- és ifjúsági felelõs tanára is kezdeményezheti.
A tankönyvellátás rendje
A pedagógust megilleti a jog, hogy megválassza az alkalmazni kívánt
módszereket és tanulmányi segédleteket. E jogának gyakorlása során
azonban figyelembe kell venni a szakmai munkaközösség véleményét
is. Az iskolaszék a tankönyvrendelés elkészítését megelõzõen állást foglalhat abban a kérdésben, hogy melyik az a legmagasabb beszerzési ár,
amely felett a drágább, bár színvonalasabb tankönyvek beszerzését nem
javasolja a pedagógusoknak.
Az iskola a központi költségvetési forrásból rendelkezésre álló tankönyv-támogatási összegbõl legalább 25%-ot a könyvtári állomány
tartós tankönyvekkel és segédkönyvekkel való felszerelésére fordít, biztosítja tanulói számára e könyvek kölcsönözhetõségét.
Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való megfelelõ színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok
és tanulók számára egyenletes, a képességeket és rátermettséget figyelembe
vevõ terhelést adjon. Az intézményi szintû ünnepélyeken, rendezvényeken, az
írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákon a pedagógusok és a tanulók megjelenése az alkalomhoz illõ öltözékben kötelezõ.
A tanévi helyi rendjében jelentõs esemény az intézményi vizsgák szervezése (például felvételi, érettségi, kisérettségi, képesítõ vizsga). A vizsgarendet a munkatervben kell rögzíteni.
A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi elõírásokat az osztályfõnökök az elsõ tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az elsõ szülõi értekezleten pedig a szülõkkel.
A tanulók számára megtartott óvó-védõ rendszabályok ismertetésének
megtörténtét és tartalmát az osztálynaplókban dokumentálni kell,
a tájékoztatás megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják.
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5.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, idõtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, valamint a tantárgyfelosztással összhangban levõ heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelezõ tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben
(igazgatói engedéllyel) azok elõtt szervezhetõk.
A tanítási órák idõtartama 45 perc. Az elsõ tanítási óra reggel 7.30
órakor kezdõdik. A kötelezõ tanítási órák délelõtt vannak, azokat legkésõbb 15.00 óráig be kell fejezni. Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órák tartását rendelheti el.
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A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetõi és a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem
zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
Az óraközi szünetek idõtartama 10, illetve 20 perc, a munkatervben
feltüntetett csengetési rend szerint. A 20 perces óraközi szünetet a tanulók lehetõség szerint az udvaron töltik, vigyázva saját maguk és társaik testi épségére. Az óraközi szünet rendjét szükség szerint beosztott
pedagógusok és diákok felügyelik. Az óraközi szünet ideje nem rövidíthetõ, legkisebb idõtartama 10 perc. Dupla órák (engedéllyel) szünet
közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, valamint
13 óra után.
A testnevelési órák 40 perces idõtartamúak, azokat a kicsengetés
elõtt 5 perccel be kell fejezni.

5.7 A tantárgyfelosztás, a fakultáció elõkészítése
A tantárgyfelosztást minden évben június 20-ig kell elkészíteni, hogy
augusztusban az órarend elkészítéséhez megbízható adatok álljanak
rendelkezésre. A tantárgyfelosztást az igazgató készíti el a munkaközösség-vezetõkkel történt elõzetes egyeztetés alapján. A tantárgyfelosztás
év közben megváltoztatható, ha a személyi változások vagy az oktatás
körülményei azt szükségessé teszik.
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Ha a tanulót – kérelmére – felvették a nem kötelezõ foglalkozásra
(például fakultáció, speciális osztályok nem kötelezõ foglalkozásai), akkor a tanuló köteles azon részt venni, feltéve, hogy erre a beiratkozás elõtt írásban felhívták a tanuló és a szülõ figyelmét. Ebben az
esetben a nem kötelezõ foglalkozást az értékelés és a minõsítés, a mulasztás és a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelezõ tanórai foglalkozás lenne.
A választható foglalkozások elõkészítése minden tanév februárjában
kezdõdik az osztályfõnökök bevonásával. Az igazgató a választható
foglalkozásokat – a munkaközösség-vezetõk véleményének kikérésével – március 15-ig hirdeti meg. A meghirdetéskor szerepel a foglalkozást (várhatóan) vezetõ tanár neve, valamint a felkészítés szintje is.
A tájékoztató kifüggesztése elõtt be kell szerezni az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét.
A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint választásával kapcsolatos döntését. Kiskorú tanuló esetén a döntés jogát
a szülõ gyakorolja. A szülõ ezt a jogát attól az évtõl kezdõdõen, amelyben
gyermeke a 14. életévét eléri, gyermekével közösen gyakorolhatja. Az indított fakultációk köre csak a diákok jelentkezése után válik véglegessé.
A tanuló csak az igazgató engedélyével módosíthatja döntését – e jogáról
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õt írásban tájékoztatni kell. A tantárgyválasztással és annak módosításával összefüggõ kérdéseket az iskola házirendje szabályozza.

5.8 Az osztályozóvizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha
· az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
· az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az elõírtnál rövidebb idõ alatt tegyen eleget,
· a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelõtestület döntése
alapján osztályozóvizsgát tehet,
· ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák
20%-át meghaladja, de a tantestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet,
· átvételnél az iskola igazgatója elõírja,
· a tanuló független vizsgabizottság elõtt tesz vizsgát.
Az elsõ kettõ és az utolsó esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (például
utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, elõrehozott vizsgát
szeretne tenni), akkor a tanuló köteles írásban erre engedélyt kérni. Az
igazgató a kérvények elbírálása után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.
A közép- vagy felsõfokú „C” típusú állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetõleg azzal egyenértékû idegennyelv-tudást igazoló okirattal rendelkezõ tanulót – kérelmére – fel kell menteni az idegen nyelvi
órák látogatása alól. A tanuló az év végén és az érettségi vizsgán jeles
osztályzatot kap.
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5.9 Az intézményben tartózkodás rendje
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Az intézmény nyitva tartása
Szorgalmi idõben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésõbb 19.00 óráig.
Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva
munkanapokon 7.30–15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtõl való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az
igazgató ad engedélyt.
A közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban
nem állók (kivéve az iskolába járó tanulók szüleit) vagyonbiztonsági okok
miatt csak kísérõvel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az
épületben. Az épületbe való belépésükkor a kapusnál regisztráltatniuk
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kell magukat. A regisztrációs füzetbe bejegyzésre kerül a belépõ személy
neve, a belépés és kilépés idõpontja, a keresett személy neve. Az intézményben tartózkodó idegenek számára – kivéve a tantestület vendégeit, akik a kistanári szobában dohányozhatnak – a dohányzás tilos.

5.10 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati
rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket
a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen állandóan ki
kell tûzni a nemzeti lobogót.
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát,
tornatermét, számítástechnikai felszereléseit a diákok elsõsorban a kötelezõ és a választott tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követõen
– a tanteremért felelõs, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett
– lehetõség van az iskola minden felszerelésének használatára. A különbözõ
szaktantermek, könyvtár, tornaterem használatának rendjét belsõ szabályzatok tartalmazzák.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit,
eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény
ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket zárni
kell. A tantermek bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási
órákat követõen – a technikai dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az
igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.
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5.11 A dohányzás intézményi szabályai
Az intézményben a tanulók nem dohányozhatnak. A tantestület
engedélyezheti dohányzóhely kijelölését a nagykorú tanulók számára, mert erre a hatályos jogszabályok lehetõséget teremtenek.
Errõl az iskola házirendje rendelkezik.
Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti
cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai
rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen
szolgálatot teljesítõ személy megítélése szerint – egészségre ártalmas
szerek (alkohol, drog) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte
mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.
Az intézmény alkalmazottai, az intézményben tartózkodó idegenek számára a dohányzás általában tilos. Alkalmazottaink számára egy dohányzóhelyiséget jelöltünk ki: ez a kistanári szoba.
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A nemdohányzók védelmérõl szóló törvény1 4. § (7) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelõs személy az intézmény munkavédelmi felelõse.

5.12 A tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatos
feladatok
A tanulók számára minden tanév elsõ napján az osztályfõnök tûz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak
és fejlettségüknek megfelelõ szinten – felhívja a figyelmet a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen
környékének közlekedési rendjérõl, annak veszélyeirõl is. A tájékoztató
megtörténtét és tartalmát az osztálynaplóban dokumentálni kell.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév
elején azon tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai
jellegû balesetveszély lehetõsége áll fönn. Ilyen tantárgyak például: fizika,
kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét
az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi elõírásokat belsõ utasítások és szabályzatok tartalmazzák. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett
használhatják.
Külön tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérõ körülmények között végeznek valamely tevékenységet (például osztálykirándulás, munkavégzés). A tájékoztatást a foglalkozást vezetõ pedagógus köteles elvégezni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink számára kötelezõ. A balesetek jegyzõkönyvezését és nyilvántartását az igazgató által megbízott
munkavédelmi felelõs végzi.
A pedagógusok és egyéb alkalmazottak számára minden tanév elején
tûz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelõse. A munkavédelmi felelõs megbízása az intézmény vezetõjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell.
Az oktatáson való részvételt az alkalmazottak aláírásukkal igazolják.

5.13 Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje
A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is
folytathat.2 Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról
(ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) a gazdaságvezetõ javaslatára az
igazgató dönt. Az igazgató e jogkörét a gazdaságvezetõre ruházhatja.

1
2

Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérõl.
Ktv. 38. § (2) bekezdés
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6. Az intézmény nevelõtestülete és a szakmai
munkaközösségek
6.1 Az intézmény nevelõtestülete
A nevelõtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.1 A nevelõtestület tagjai a nevelési-oktatási
intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltõ alkalmazottja, gazdaságvezetõje, valamint a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ
egyéb felsõfokú végzettségû dolgozói.
A nevelési és oktatási intézmény nevelõtestülete a nevelési és oktatási
kérdésekben és a nevelési-oktatási intézmény mûködésével kapcsolatos ügyekben – a közoktatási törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben – döntési, egyébként pedig véleményezõ és javaslattevõ jogkörrel rendelkezik.

6.2 A nevelõtestület értekezletei, osztályértekezletei
A tanév során a nevelõtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
·
·
·
·
·
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tanévnyitó, tanévzáró értekezlet
félévi és év végi osztályozóértekezlet
tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal)
nevelési értekezlet (évente legalább 1 alkalommal)
rendkívüli értekezletek (szükség szerint)

Rendkívüli nevelõtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges, az iskolai életet átalakító problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek) megtárgyalására, ha azt a nevelõtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja.
A nevelõtestület értekezletein emlékeztetõ feljegyzés készül az elhangzottakról. A jegyzõkönyvet az értekezletet vezetõ személy, a jegyzõkönyvvezetõ,
valamint egy, az értekezleten végig jelen lévõ személy (hitelesítõ) írja alá.
A nevelõtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és
neveltségi szintjének elemzését, értékelését (osztályozóértekezletek), az
osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi.
A nevelõtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt – kötelezõ jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfõnökök megítélése alapján
bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából. Osztályértekezleten fegyelmi határozatot hozni nem lehet.

1

Ktv. 56. §
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6.3 A nevelõtestület döntései, határozatai
A nevelõtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt szavazással és egyszerû szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt.
A szavazatok egyenlõsége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések
és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
A nevelõtestület által átruházott feladatkörök
A nevelõtestület feladatkörébe tartozó ügyek elõkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idõre vagy alkalmilag bizottságokat
hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja
a szakmai munkaközösségekre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelõtestületet tájékoztatni
köteles – a nevelõtestület által meghatározott idõközönként és módon –
azokról az ügyekrõl, amelyekben a nevelõtestület megbízásából eljár.
A nevelõtestület a szülõi munkaközösséget véleményezési joggal ruházza föl1 az alábbi kérdésekben:
· a házirend elfogadásakor
· a tanulói szociális támogatások elveinek meghatározásakor
Az egyetértési jog és a véleményezési jog gyakorlásának biztosításáért az
intézmény igazgatója és a szülõi munkaközösség vezetõje a felelõs.
Az intézmény nevelõtestület (feladatkörének részleges átadásával) állandó iskolatörténeti bizottságot hoz létre a következõ feladat- és hatáskörrel, valamint jogosultságokkal. Feladata és hatásköre: az iskola jubileumi évfordulóira összegyûjteni az iskola történetének írásos, képi és
hangdokumentumait, s ebbõl iskolatörténeti évkönyvet szerkeszteni; továbbá a következõ években folyamatosan gyûjteni a jelzett anyagfajtákat.

6.4 A nevelõtestület szakmai munkaközösségei
A szakmai munkaközösség az intézmény pedagógusainak szakmai,
módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelõ-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenõrzéséhez.2 A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.
A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más idõpontokban is javaslatot tesznek munkaközösség-vezetõjük személyére.
A munkaközösség-vezetõ megbízása az igazgató jogköre. Feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, ered-

1
2

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. § (1) bekezdés p) szakasz
Ktv. 58. §
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ményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között.
A szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak
· Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelõ-oktató munka
szakmai színvonalát, minõségét.
· Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani
eljárásokat; a fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon
részt vesznek, véleményt mondanak a tagozatos jellegû osztályok
tantervének kialakításakor.
· Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását,
propagálják a megyei és országos versenyeket (saját hirdetésû megyei
versenyként a Nagy László Fizikaversenyt tartjuk fenn, más országos
vagy megyei verseny meghirdetéséhez a feltételeink nem adottak), háziversenyt szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.
· Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
· Szervezik a pedagógusok helyi továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.
· Összeállítják az intézmény számára a felvételi és az érettségi vizsgák
írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorait, ezeket értékelik.
· Az intézmény fejlõdése érdekében az igazgató javaslata alapján az ezzel megbízott pedagógusok alkalmi, önkéntes pedagógiai kísérleteket
végeznek.
· Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elõirányzatok felhasználására.
· Támogatják a pályakezdõ pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást
végzõ fõiskolai és egyetemi hallgatók szakirányításának ellátására.
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A szakmai munkaközösség-vezetõ jogai és feladatai
· Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai
alapján a munkaközösség éves munkatervét.
· Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.
· Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, önkéntesen vállalt bemutató foglalkozásokat szervez, segíti a szakirodalom felhasználását.
· Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyelmérõl, intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat (az öt fõ alatti munkaközösség esetén évi két órát személyenként, az öt fõ feletti munkaközösségi
létszám esetén évi egy órát személyenként).
· Az igazgató megbízására szakmai ellenõrzõ munkát, továbbá óralátogatásokat végez.
· Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetõsége elõtt és az iskolán kívül.
· Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség
tevékenységérõl a nevelõtestület számára, az intézményvezetõ részére.
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· Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása elõtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; kellõ idõt kell biztosítani számára a
munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a
többségi vélemény alapján kell képviselnie.
· Ha az igazgató a munkaközösség véleményét kéri, akkor a munkaközösség-vezetõ köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményérõl, ha a munkaközösség-vezetõ személyes véleményét, akkor
ez nem kötelezõ.

7. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás
formái és rendje
7.1 Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek és az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottaknak az összessége.

7.2 Az alkalmazotti közösség
Az iskola nevelõtestületébõl és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló adminisztratív és technikai dolgozókból áll.
Az igazgató – a megbízott vezetõk és a választott képviselõk segítségével
– az alábbi iskolai közösségekkel tart kapcsolatot:
·
·
·
·
·
·
·

szakmai munkaközösségek
szülõi munkaközösség
iskolaszék
diákönkormányzat
osztályközösségek
közalkalmazotti tanács
érdek-képviseleti szervek munkahelyi szervezetei
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7.3 A szülõi munkaközösség (SZM)
Az iskolában mûködõ szülõi szervezet a szülõi munkaközösség (SZM).
Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:
· saját szervezeti és mûködési rendjének, munkaprogramjának meghatározása
· a képviseletében eljáró személyek megválasztása (például a szülõi
munkaközösség elnöke, tisztségviselõi)
· a szülõi munkaközösség tevékenységének szervezése
· saját pénzeszközeibõl segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának megállapítása

Iskolavezetés 2002. május
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Jelen szervezeti szabályzat 6.3 pontja tartalmazza a nevelõtestület
által a szülõi munkaközösségre testált egyetértési és véleményezési jogokat. Az SZM munkáját az iskola tevékenységével az SZM összekötõ tanára koordinálja. Az összekötõ tanárt az igazgató bízza meg.

7.4 Az iskolaszék
Az iskolaszékbe a szülõk, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat
azonos számú képviselõt választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a
nevelõtestület választja meg titkos szavazással. Az iskolaszék döntési
jogkörébe tartoznak az alábbiak:
· saját mûködési rendjének és munkaprogramjának megállapítása
· tisztségviselõinek megválasztása
· az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelõtestület vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza
Az iskolaszéknek egyetértési joga van a következõ kérdésekben:
· a szervezeti és mûködési szabályzat elfogadásakor
· a házirend elfogadásakor
· a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggõ szolgáltatás
igénybevétele feltételeinek meghatározásakor
Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény mûködését
érintõ összes kérdésben. Az iskolaszék mûködési rendjét annak szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.
Az iskolaszék véleményét ki kell kérni az intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához.1
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7.5 A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi, jogérvényesítõ
szervezete. Saját szervezeti és mûködési szabályzata szerint mûködik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját jelen
szervezeti szabályzat tartalmazza. A mûködéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetõje biztosítja. Költségvetési forrásait saját bevételekkel egészítheti ki.
A diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el, a tanulóközösség fogadja el, és a nevelõtestület
hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén annak szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint választott iskolai diákbizottság áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetõsége és a nevelõtestület
elõtt az iskolai diákbizottság képviseli.
1

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 2. § (6) bekezdés
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A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítõ tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg. A diákönkormányzat minden tanévben – az
iskolai munkarendben meghatározott idõben – diákközgyûlést tart,
melynek összehívásáért a diákönkormányzat vezetõje felel. A diákközgyûlés napirendi pontjait a közgyûlés megrendezése elõtt 15 nappal
nyilvánosságra kell hozni. Az évi rendes diákközgyûlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselõje beszámol az elõzõ közgyûlés által eltelt
idõszak munkájáról, különös tekintettel az alábbiakra:
· a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzete és érvényesülése
· az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatai
A diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát az intézmény
belsõ mûködésének szabályai között kell õrizni. A diákönkormányzat az
iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való
egyeztetés után – jelen szabályzat 5.10 fejezetében írottak szerint szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az intézményben folyó hités vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához.1

7.6 Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetõbb szervezete, a tanítási folyamat
alapvetõ csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:
· az osztály diákbizottságának és képviselõjének megválasztása
· küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba
Az osztályközösségek vezetõje: az osztályfõnök
Az osztályfõnököt – az osztályfõnöki munkaközösség vezetõjével konzultálva – az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, a felmenõ rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfõnök feladatai és hatásköre
· Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának
tanulóit, munkája során maximális tekintettel van tanítványai személyiségfejlõdésére.
· Együttmûködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség
kialakulását.
· Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.
Kapcsolatot tart az osztály szülõi munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi elõmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.

1

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 2. § (6) bekezdés
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· Minõsíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minõsítési javaslatát
a nevelõtestület elé terjeszti. Szülõi értekezletet tart.
· Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendõket: osztálynapló
vezetése, ellenõrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolásának adminisztrálása.
· Indokolt esetben – saját hatáskörében – évi 3×1 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának.
· Segíti és nyomon követi osztálya kötelezõ orvosi vizsgálatát.
· Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendõ ifjúságvédelmi feladatokra
· Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola elõtt álló feladatokról,
azok megoldására mozgósít, közremûködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
· Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz az osztályfõnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Nevelõ-oktató munkájához foglalkozási
tervet készít.
· Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

7.7 A közalkalmazotti tanács, a szakszervezetek
A közalkalmazotti tanács a törvényben biztosított egyetértési, véleményezési és tájékozódáshoz való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat
alapján gyakorolja. A munkáltatóval való közvetlen kapcsolattartás az
elnök feladata.
Az érdek-képviseleti szervek munkahelyi vezetõivel – a törvényekben
elõírt módon – az igazgató tartja a kapcsolatot.
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7.8 A belsõ kapcsolattartás általános formái és rendje
Augusztus végén, az igazgató által kijelölt napon tanévzáró, illetve tanévnyitó értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt idõpontban – osztályozóértekezletet tart a nevelõtestület. A nevelési
értekezletek témáját és idõpontját az iskola éves munkatervének kell
tartalmaznia.
Ha a nevelõtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevõ jogát az
iskola valamennyi dolgozóját érintõ kérdésekben gyakorolja, akkor összdolgozói értekezletet kell összehívni.
A nevelõtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni
a tárgy szerinti egyetértési joggal rendelkezõ közösség képviselõit is.
A nevelõtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell
vennie. Ez alól az igazgató adhat felmentést.
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Az igazgató és a nevelõtestület általában havi egy alkalommal (szükség
szerint) iskolagyûlésen tart kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyûlésen
részt vesznek az iskola tanárai is.

7.9 A szülõk és tanulók tájékoztatásának formái
Szülõi értekezletek
Az osztályok szülõi értekezletét az osztályfõnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két szülõi értekezletet tart. Ezen túl a felmerülõ problémák
megoldása céljából az igazgató, az osztályfõnök vagy a szülõi munkaközösség elnöke rendkívüli szülõi értekezletet hívhat össze. Összevont szülõi értekezletet az igazgató hívhat össze.
Tanári fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt
idõpontban – három alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák idõtartama legalább 60 perc.
Amennyiben a gondviselõ a fogadóórán kívüli idõpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy írásban történõ idõpont-egyeztetés után kerülhet sor.
A szülõk írásbeli tájékoztatása
Az érdemjegyeknek az ellenõrzõ könyvben történõ folyamatos vezetése a
tanuló kötelessége, ellenõrzése a gondviselõ felelõssége. Az ellenõrzõ
könyv tartalmát negyedévenként az osztályfõnök köteles ellenõrizni, ezt kézjegyével igazolja. Ellenõrzésének megtörténtét az osztálynaplóban rögzíti.
Az osztályfõnök levél útján értesíti a szülõket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az
osztályfõnök ellenõrzõ könyv útján tájékoztatja a szülõket a fogadóórák,
a szülõi értekezletek idõpontjáról és más fontos eseményekrõl, lehetõleg
egy héttel, de legalább három nappal az esemény elõtt.
A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat
az értékelés elkészültekor, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni
a tanulóval. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszáma + 1 osztályzatot adunk.
E szabály alól a heti egyórás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is
szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számbavétele naplóellenõrzéskor történik. Témazáró dolgozatok
megírásának idõpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel
a kijelölt idõpont elõtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetõség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.
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A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem
adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 2 héten belül el
kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntetõ és jutalmazó
intézkedésekrõl. Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintõ
kérdésekrõl, döntésekrõl tájékoztatást kapjon osztályfõnökétõl, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintõ döntéseket iskolagyûlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság
tudomására hozni.
Bármelyik diákunknak lehetõsége van arra, hogy az igazgatói iroda falán
elhelyezett gyûjtõládába aláírásával ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait elhelyezze, ezekre 30 napon belül választ kapjon arra illetékes
személytõl. A ládába dobott kérdést, felvetést, észrevételt alá kell írni.
A kérdések felvetésére és a válaszok közzétételére az igazgató az interneten
postaládát tart fent. Ennek címe: gimnazium@iskola.sulinet.hu.
A közoktatási törvény biztosítja a tanulóknak, hogy szervezett és nem
szervezett formában véleményt mondhassanak az õket nevelõ és oktató
pedagógusok munkájáról. A szervezett véleménynyilvánítást (az igazgató tájékoztatását követõen) kezdeményezheti: az igazgató, a szaktanárok, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága vagy tanulók nagyobb közössége.
A szülõ, a tanuló problémájával az iskolaszéket is felkeresheti; kérdésére, felvetésére 30 napon belül választ kell kapnia.

7.10 A külsõ kapcsolatok rendszere és formája
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Az elõzõekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító
szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást ................. Város Polgármesteri Hivatala biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenõrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi.
A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:
·
·
·
·

az iskolaorvos
az iskolai védõnõ
az ÁNTSZ ................. városi tiszti fõorvosa
a .......... városi kórház igazgató fõorvosa

Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény, a 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.
(IX. 3.) NM-rendelet szerint végzi.
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Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján
a gimnázium tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását.1 Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat ................. városi tiszti fõorvosa irányítja és ellenõrzi, munkáltatója ................. város polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak
ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítõ munkát az
igazgatóhelyettes végzi.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig
egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok szûrõvizsgálatának tervezetét
október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában.
Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következõ feladatokat:
· Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók
évente egy alkalommal történõ szûrõvizsgálata.
· A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba
vétele.2
· A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február
15-ig végzi el.3
· A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített, felmentett, illetve normál testnevelési csoportokba való besorolást a
tanévet megelõzõ május 15-ig elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka késõbb következett be.4
· A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat, a sportegyesületben
nem tag, de diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi
szûrését, a fél évre érvényes igazolások kiadását elvégzi.
· Végrehajtja a szükséges és esedékes védõoltásokat, ellenõrzi az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását.
· Sürgõsségi eseti ellátást végez.
· Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetésérõl, a védõnõ közremûködésével rendszeresen ellenõrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt
vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak,
õket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követõen a háziorvosi rendelõbe irányítja kezelésre.
· Az osztályok szûrését követõen kapcsolatot tart az osztályfõnökkel és
a testnevelõvel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.

1
2
3
4

Ktv. 11. §
26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet
1029/1971. kormányrendelet
11/1994. sz. MKM-rendelet 1. sz. melléklete

Iskolavezetés 2002. május

G
2.12
29

Belsõ szabályzatok

Az iskolai védõnõ feladatai:
· A védõnõ munkájának közvetlen irányítója az iskolaorvos.
· A védõnõ szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével. Elõsegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szûrõvizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az elõírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét.
· Elvégzi a szûrõvizsgálatokat megelõzõ ellenõrzõ méréseket. (Például a
vérnyomás, a testsúly, a magasság mérése, hallásvizsgálat.)
· Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelõ
munkát, osztályfõnöki órákat, elõadásokat tart az osztályfõnökkel
együttmûködve.
· Heti 2 órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.
· Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú videofilmeket, könyveket,
folyóiratokat, azokat mindennapi munkájában felhasználja.
· Munkaidejét munkáltatója, ................. város polgármestere határozza meg.
· Kapcsolatot tart segítõ intézményekkel (például pedagógiai szakszolgálat, drogambulancia, családsegítõ központ).
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Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének
megelõzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvetõ feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetõje gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõst bíz meg a feladatok koordinálásával.1 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs – szükség esetén – kapcsolatot tart fenn a fenntartó által
mûködtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége
esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.
Az intézmény vezetõje szabadidõ-szervezõt bíz meg a szabadidõ-szervezéssel és a közösségi élet kialakításával kapcsolatos munkák koordinálása érdekében.2 Munkája során együttmûködik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõssel, segíti az iskolában folyó pályaválasztási tevékenységet,
segítséget nyújt a munkába állással kapcsolatos programok szervezéséhez. Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidõs programokról.

1
2

Feladatait a 11/1994. sz. MKM-rendelet 6. §-a tartalmazza.
A szabadidõ-szervezõ feladatkörét a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 6/B §-a
rögzíti.
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8. Jutalmazó és fegyelmezõ intézkedések
Alapelveink:
· A dicséret ösztönzõbb, mint az elmarasztalás, ezért a dicséretet és
a jutalmazást kell elõtérbe helyezni, de – szükség esetén – a fegyelmezõ intézkedésektõl sem szabad eltekintenünk.
· Szükségesnek tartjuk a szülõkkel való kapcsolattartást fegyelmezõ és
jutalmazási ügyekben egyaránt. Az iskola intézményének törekednie
kell erre – a szülõi munkaközösség, az iskolaszék testületi jogkörének
érvényesítése mellett. Értékelõ munkánk során támaszkodnunk kell
a tanulóközösség, illetõleg a diákönkormányzat véleményére is.
· Az intézkedések mindig konkrétak legyenek! Emellett, ha a tanulóval
folytatott beszélgetést követõen azt tapasztaljuk, hogy az intézkedés
hatékonysága nem megfelelõ, akkor keressük a személyes találkozást a szülõvel, illetve be kell avatni az iskola vezetõit is a konkrét esetekbe.
· A tanulóval, szülõvel folytatott beszélgetések során elõlegezzünk meg
bizalmat (jóllehet vissza is élhetnek vele), de a fegyelmezés adminisztratív formáit csak az említett elõzmények után érvényesítsük!
· Tartsuk tiszteletben az osztályfõnök jogkörét osztálya ügyében, fõként a magatartás minõsítése, a fegyelmezés tárgyában!

8.1 A tanulók jutalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedõen végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megõrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenõen – lehetõségeihez mérten – jutalmazza azt a tanulót, aki
· eredményes kulturális tevékenységet folytat,
· kimagasló sportteljesítményt ért el,
· a közösségi életben tartósan jó szervezõ, irányító tevékenységet végez.
A kiemelkedõ eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan
egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A jutalmazás formái
Iskolánkban elismerésként a következõ írásos dicséreteket adjuk:
·
·
·
·

szaktanári
osztályfõnöki
igazgatói
nevelõtestületi
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Az egész évben kiemelkedõ munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni.
Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. A jutalmak odaítélésrõl – a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának
meghallgatása után – az osztályfõnök dönt.
A kitûnõ, illetve jeles (legfeljebb 2 db „jó” osztályzat) eredményt elért tanuló nevelõtestületi dicséretben részesíthetõ. Az ettõl eltérõ esetrõl az
osztályfõnök javaslatára az osztály nevelõtestülete dönt.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedõ a teljesítménye (tanulmányi, sport-, kulturális versenyek gyõztese, az iskoláért
végzett kiemelkedõ társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró
ünnepélyen az iskolaközösség elõtt nyilvánosan veszi át.
A legkiemelkedõbb diákjainkat ........ Díjban, vagy a „Pro Scola et
labore” kitüntetésben részesíti az Alapítvány kuratóriuma.

8.2 Fegyelmezõ intézkedések, fegyelmi büntetések
Fegyelmezõ intézkedések
Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmezõ intézkedésben részesíthetõ.
A fegyelmezõ intézkedések a következõk lehetnek:
·
·
·
·
·
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szaktanári figyelmeztetés
osztályfõnöki figyelmeztetés
osztályfõnöki intés
osztályfõnöki rovó
igazgatói intés

A fegyelmezõ intézkedéseket a tanuló ellenõrzõjébe és az osztálynaplóba is be kell írni! Ha a szaktanár nem írja be a figyelmeztetést
a naplóba, az osztályfõnök nem köteles figyelembe venni a szaktanár
szóbeli tájékoztatását a magatartási jegyek megállapításakor (félévkor,
illetve a tanév végén).
Megjegyzés: úgynevezett halmazati fegyelmezõ intézkedéseket csak
azonos témakörben elkövetett vétségekért adunk!
Fegyelmi büntetések
Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetõ.
A közoktatási törvény 76–77. §-a szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelõsségét.
A felelõsségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a közoktatási törvény rendelkezései az irányadók. A fegyelmi büntetés megállapításánál
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a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát
figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést minden esetben az iskola nevelõtestülete hozza. A tanulóközösség, illetõleg a diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.

8.3 A magatartási jegyek megállapítása
A magatartás osztályozásakor elsõdlegesen a tanuló személyiségére, körülményeire vagyunk tekintettel. Az osztályzáshoz az osztályfõnöki munkaközösség által készített javaslatrendszert az intézmény belsõ szabályzatai között kell õrizni. Ennek figyelembevételét javasoljuk, de – az
egyéniség és az eset egyediségének függvényében – ettõl eltérõ értékelés
is lehetséges.
A tanulók magatartására és szorgalmára vonatkozó javasolt osztályzatot az osztályfõnök legalább 7 nappal az osztályozókonferencia idõpontja elõtt köteles bejegyezni tanártársainak tájékoztatása érdekében.

8.4 A tanulói hiányzás igazolása
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekrõl való távolmaradását az idõtartamra vonatkozó szülõi vagy
orvosi igazolással igazolni. Megköveteljük, hogy az orvosi igazolást
legalább az egyik szülõ írja alá.
Az igazolást a hiányzást követõ elsõ tanítási napon, de legkésõbb
5 napon belül a tanuló köteles átadni az osztályfõnökének, aki
a tanév végéig megõrzi azt. Ha az igazolás hamis, a fegyelmi büntetések
értelmében kell eljárni. (Akkor is, ha utólag derül ki.)
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következõ esetekben:
· a szülõ elõzetes bejelentése alapján
· a szülõ írásbeli kérelmére (ha a rendelkezésekben meghatározottak
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra)
· orvosi igazolással igazolja távolmaradását
· a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni
Ha a diák távolmaradását öt napon belül nem igazolja, a mulasztását igazolatlannak kell tekinteni.
· A szaktárgyi felszerelések hiánya esetén a tanuló nem büntethetõ
igazolatlan órával (testnevelésórán sem).
· Óráról való késésért igazolatlan óra nem adható, ha a késés nem haladja meg a 20 percet.
· Az elalvás miatt hiányzó tanuló órájának igazolásáról az osztályfõnök
dönt.
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Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha
· bejáró tanuló érkezik késõbb méltányolható közlekedési probléma
miatt,
· rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés
(például baleset, rendkívüli idõjárás).
A szülõ tanévenként 3×1 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára elõzetes távolmaradási engedélyt a szülõ írásban
kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfõnök,
ezen túl az igazgató dönt az osztályfõnök véleményezése alapján.
Nyelvvizsgára történõ intenzív felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet igénybe. A és B típusú nyelvvizsgára egyaránt 2-2 nap felkészülési idõt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak
be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga idõpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfõnöknek. A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelõ rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell
venni a mulasztott órák számát.
Ha a nyelvvizsga sikertelen, a további vizsgák elõtt a tanuló újabb két
napot kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való
részvételét az elõzetesen leírt módon engedélyezze és rögzítse az osztályfõnök!
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Megyei versenyek döntõje elõtt – a verseny napjain kívül – két, országos
versenyek elõtt három tanítási napot fordíthat a tanuló felkészülésre,
ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel
módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az
osztályfõnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról,
valamint a verseny idõtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott
diákok a versenyek elõtt öt napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei
és országos szervezésû versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem
jár, a következõ bekezdésben foglaltak tekintendõk irányadónak.
Iskolai versenyen részt vevõ tanuló két órával (120 perc), városi versenyen részt vevõ tanuló három órával (180 perc) a kezdés idõpontja
elõtt mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfõnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzõk nevérõl és a hiányzás pontos idejérõl.
Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követõen
a szaktanár és az osztályfõnök az elõzõekben leírt módon jár el.
A fõiskolák, egyetemek által szervezett nyílt napon egy tanuló csak
egy intézményben vehet részt. Ettõl csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfõnök javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján.
A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást
is figyelembe kell venni az összesítésnél.
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Külsõ szervek csak indokolt esetben, az alábbiak szerint vonhatják el
tanulóinkat az iskolai foglalkozásokról:
· Ha a szervezet írásban kéri az iskola vezetõjétõl, hogy a tanulót a tanítási idõn túl rendszeresen kívánja foglalkoztatni (például sport-, kulturális tevékenység, patronálás). Az engedély visszavonásig érvényes.
· Az egész évre szóló kikéréssel rendelkezõ tanulók kötelezõ foglalkozásokról csak akkor engedhetõk el, ha azt írásban külön kérik az iskola
igazgatójától. Az engedély egyben az órákról való távolmaradás igazolását is jelenti.
A nyelvvizsgák, versenyek, nyílt napok és külsõ szervek általi kikérésekkel kapcsolatban szabályozott esetekben az osztályfõnök a naplóban
rögzíti a hiányzás okát, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél.
Az osztálynapló és a kapusfüzet bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késõ tanuló szüleit az osztályfõnök értesíti, ismétlõdés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál figyelembe vesszük
a rendszeres késéseket.
Tájékoztatás, a szülõ behívása, értesítése1
Tanköteles tanuló esetében:
· 1. igazolatlan óra: hivatalos levélben a szülõ értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell õrizni)
· 10. igazolatlan óra: a szülõ behívása
· 10 igazolatlan óra után: a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell õrizni)
Az értesítésben fel kell hívni a szülõ figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire. Az értesítés mintapéldánya az intézmény belsõ szabályzatai közt található.
Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében:
· 10. igazolatlan óra: hivatalos levélben a szülõ értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell õrizni)
· 15. igazolatlan óra: a szülõ behívása (a másodpéldányt az irattárban
kell õrizni)
· 30 igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése
Az értesítésben fel kell hívni a szülõ figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen meghaladja a 250 órát (a tanítási órák 20%-át), a tanítási év
végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelõtestület mégis engedélyezi,
1

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 20. § (3) bekezdés
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hogy osztályozóvizsgát tegyen. (200 óra hiányzásnál a szülõt írásban értesíteni kell. Az értesítésben fel kell hívni a szülõ figyelmét a mulasztás
következményeire. A hivatalos értesítés másodpéldányát az irattárban
kell õrizni.)
Ha egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása a tanítási órák 30%-át
meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelõtestület mégis engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

9. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
9.1 A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklõdése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetõségeinek figyelembevételével tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formákat preferáljuk:
tehetséggondozás

diákszínpad

diákkörök

iskolai sportkör

önképzõkör

iskolai klub

ünnepi mûsorok, megemlékezések Gimi Galéria
versenyek

iskolarádió, iskolaújság

tanfolyamok, korrepetálás

iskolai táborok

könyvtár

egyéb rendezvények

énekkar
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A fenti foglalkozások helyét és idõtartamát az igazgató és helyettesei
rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozások vezetõje lehet az iskola tanára, dolgozója, külsõ szerv képviselõje, szülõ. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
Itt következzék ezek mûködési kereteinek rövid leírása!

10. Az intézményi hagyományok ápolása
10.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bõvítése, valamint
az iskola hírnevének megõrzése, öregbítése az iskolaközösség minden
tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, idõpontokat, valamint felelõsöket a nevelõtestület az
iskola éves munkatervében határozza meg.
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10.2 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi
rendezvényei
· A jelentõs történelmi eseményekrõl való megemlékezés (október 23.,
március 15.) minden esztendõben történjék meg! Ezen évfordulókra
a tanulóközösségek mûsort készíthetnek szaktanáraik segítségével.
Lehetõség van arra is, hogy az igazgató által megbízott pedagógus készítse el a mûsort az általa kiválasztott szereplõk közremûködésével.
· Az iskolarádión keresztül, vagy az iskola udvarán elõadott mûsor keretében kell megemlékezni az aradi vértanúk mártírhalálának évfordulójáról. Minden évben megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól, illetve a Holocaustról.
· Az iskolaközösség 5 évenként megemlékezik az iskola alapításának
évfordulójáról.
· A végzõs osztályok szalagavató mûsora üde színfolt az iskola életében. Kialakult hagyományos színvonalát és szerkezetét meg kell õrizni, az – a legrégibb hagyományaink egyikeként – az iskolai hagyományok szerves részét képezi.
· Az elsõ osztályosok bemutatkozó mûsora elõsegíti beilleszkedésüket,
az iskola közössége jobban megismerheti õket.
· Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzõs diákjaink búcsúztatását, a ballagást.

10.3 Iskolai szintû versenyek és szórakoztató rendezvények
· Komoly elõkészítést és körültekintõ szervezést igényel a megyei szintû Nagy László Fizikaverseny szervezése és lebonyolítása.
· A tanév elején ismerkedési estet (gólyabált) szervez a diákönkormányzat, amelyen negyedikeseink humoros mûsor keretében bemutatják az elsõsöknek az iskolát és a tanárokat, majd felavatják az elsõéveseket.
· Közkedvelt esemény a tanulók körében a farsangi bál, amely nyitótánccal indul.
· A 11. osztályosok minden tavasszal választási kampánnyal egybekötött diákigazgató-választást, majd ezt követõen diáknapot rendeznek.
Ennek idõpontját az igazgató és a diákönkormányzat egyeztetése
után a tantestület jelöli ki az iskola munkatervében.

10.4 A hagyományápolás külsõ megjelenési formái
Az intézmény jelvénye:
Az iskola tanulóinak kötelezõ ünnepi viselete, sportöltözete:
Ünnepi viselet:
· lányoknak: sötét szoknya, matrózblúz, iskolajelvény
· fiúknak: öltöny, fehér ing, nyakkendõ, iskolajelvény
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Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipõ, fehér póló, melegítõ.

11. Az iskolai könyvtár mûködési szabályzata
A ................ Gimnázium könyvtárának szolgáltatásai a következõk:
· szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvi szótárak kölcsönzése (az utóbbiak korlátozott számban)
· tankönyvek, tartós tankönyvek, különbözõ, a tanulmányi munkát
elõsegítõ segédeszközök (például térképek, példatárak, feladatgyûjtemények, tesztkönyvek) kölcsönzése
· hangkazetták, videokazetták, CD–ROM-ok kölcsönzése
· információgyûjtés az Internetrõl a könyvtáros tanár segítségével (az
összegyûjtött információk szükség esetén floppy lemezen elvihetõk
vagy a helyszínen kinyomtathatók)
· CD–ROM-okról kiválasztott anyagok kinyomtatása
· könyvekbõl, dokumentumokból kiválasztott anyagok fénymásolása
· lexikonok és különbözõ alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata
· magyar és idegen nyelvû újságok, folyóiratok olvasótermi használata
· tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és
dolgozója igénybe veheti.
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A beiratkozás módja és az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja:
A könyvtárba történõ beiratkozás külön eljárást a könyvtárlátogatók részérõl nem igényel. A könyvtáros tanár az intézmény dokumentumai
alapján külön-külön jegyzékbe (automatikusan) veszi fel a látogatók
adatait (dolgozók esetében csak név, diákok esetében név és lakcím).
A diákok az esetleges lakcímváltozást kötelesek bejelenteni a könyvtáros tanárnak is.
A tanulóknak az iskolából történõ eltávozási szándékáról az osztályfõnök tájékoztatja a könyvtárostanárt.
A nyugdíjba vonuló vagy más okokból az iskolából eltávozó kollégák az
általuk kölcsönzött anyagokat a intézménybõl való eltávozásuk elõtt leadják.
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A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése
és olvasótermi használata térítésmentes. (Ugyancsak ingyenes az olvasóteremben hozzáférhetõ újságok és folyóiratok használata is.)
A számítógépes nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni. (Ez alól kivétel, ha a kollégáknak az oktató-nevelõ munkájukhoz szükséges anyagról van szó.)
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének idõtartama szorgalmi idõben egy hónap.
Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidõre történõ kölcsönzési szándékot elõre jelezni kell, aminek kölcsönzési idõtartama a szünidõ egészére kiterjed. Ezeket a könyveket a soron következõ
tanév elsõ tanítási hetében kell visszahozni. A tartós tankönyvek egy
tanévre kölcsönözhetõk ki.
Az egyéb ismerethordozók kölcsönzésének idõtartama a mindenkori lehetõségek függvényében változik.
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás
ideje igazodik a diákok igényeihez. A kölcsönzési idõrõl a tanulók az olvasóterem ajtajára kifüggesztett (az iskolai könyvtár mûködésével kapcsolatos) információkból tájékozódhatnak.

Záró rendelkezések
Jelen szervezeti és mûködési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelõtestület módosíthatja a jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával.
Az intézmény eredményes és hatékony mûködtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – mint például a belsõ ellenõrzés szabályzatát, az
irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás
szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint
igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók,
amennyiben jogszabályi elõírások, belsõ intézményi megfontolások vagy
az intézmény felelõs vezetõjének megítélése ezt szükségessé teszi.

....................., 2......................
...............................
igazgató
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A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a belsõ szabályzatok során véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

.................................................
a közalkalmazotti tanács elnöke

Az iskolaszék, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához elõírt egyetértési jogunkat gyakoroltuk.

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

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

az iskolaszék elnöke

a diákönkormányzat vezetõje

G
2.12
40

Iskolavezetés 2002. május

Belsõ szabályzatok

Szakközépiskolák és szakiskolák
szervezeti és mûködési szabályzata

Majoros Györgyné dr.

Tartalom

Oldal

Szakközépiskolák és szakiskolák szervezeti és
mûködési szabályzata
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SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

Hatálybalépés: …….
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I. Általános rendelkezések
1.
·
·
·
·
·
·
·
·

Az intézmény törvényes mûködését az alábbi alapdokumentumok határozzák meg:
alapító okirat
pedagógiai (foglalkozási) program
éves munkaterv
közalkalmazotti szabályzat
szervezeti és mûködési szabályzat
a 11/94. (VI. 8.) MKM- és a 16/98. (IV. 8.) MKM-rendelet 4. §-a
a 8/2000. (V. 24.) OM- és a 4/2001. (I. 26.) OM-rendelet
a 280/2001. (XII.26.) kormányrendelet

2. A szervezeti és mûködési szabályzat személyi és idõbeli hatálya
· A szervezeti és mûködési szabályzat, továbbá a mellékletét képezõ
egyéb belsõ szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára, közalkalmazottjára nézve kötelezõ érvényûek.
· A szervezeti és mûködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép
hatályba, és határozatlan idõre szól. Ezzel egyidejûleg hatályon kívül
helyezõdik az intézmény elõzõ szervezeti és mûködési szabályzata.
3.

A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai,
speciális képzési formái, jogosítványai

· Az intézmény neve:
Címe (székhelye):
· Az intézmény típusa:
Alapfeladatai és forrásai:
Kiegészítõ tevékenységek forrásai:
A nappali rendszerû oktatás formái:
· Az intézmény jogosítványai:
· Az alapító okirat kelte, száma:
· Vállalkozási feladatok és forrásaik:
· A költségvetési szerv szervezeti felépítése és mûködésének rendszere:
4. A közoktatási intézmény jogállása és képviselete
· Az intézmény önálló jogi személy.
Alapítója:
Fenntartója:
A kiadmányozás joga: az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat.
Az intézmény bélyegzõinek felirata és lenyomata:
hosszú bélyegzõ:
körbélyegzõ:
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Az intézményi bélyegzõk használatára a következõ beosztásban az alábbi dolgozók jogosultak:
................................................

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

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

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

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

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

· A közoktatási intézmény képviselõje a közoktatási törvény szerint
megbízott intézményvezetõ, aki esetenként külön megbízást adhat az
intézmény képviseletére valamely munkatársának.
· Az iskola fontos dokumentumait, mint SZMSZ, pedagógiai program,
házirend, mindenki számára elérhetõ helyen, …………………-nál(nél)
tartjuk. Ott a szülõk, a tanulók és minden érdeklõdõ azokat bármikor
megtekinthetik.

5. Az intézmény gazdálkodása
· Az intézmény fenntartója az intézményt az alábbi gazdálkodással
kapcsolatos jogkörrel ruházta fel:
· Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog: az ingatlan és az ingó
berendezés tekintetében a (az) …………………………………………….-t
illeti meg.
· Az intézmény fenntartási és mûködési költségeit a naptári évekre
összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elõ.
A fenntartónak kell gondoskodnia a pedagógiai programban megfogalmazott, az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökrõl.
· Számlaszám:
· ÁFA alanyiság formája:
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II. Az intézmény mûködési rendje
1. A közalkalmazottak munkarendje
· A közoktatásban alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és
a munkavégzés egyes szabályait a közoktatási törvény rögzíti.
· A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának
egyes szabályait az intézmény közalkalmazotti szerzõdése tartalmazza,
összhangban az 1992. évi XXII. törvénnyel (munka törvénykönyve),
valamint az 1992. évi XXXIII. törvénnyel (a közalkalmazottak jogállásáról), továbbá az 1996. évi XXXIII., az 1999. évi LVI. és a 2000. évi
XXXIII. törvénnyel.
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2.

A nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ és más közalkalmazottak munkarendje

Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét
a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezetõ állapítja meg, az
intézmény zavartalan mûködése érdekében.
Munkaköri leírásaikat a gazdasági vezetõ készíti el. A törvényes munkaidõ és pihenõidõ figyelembevételével a gazdasági vezetõ tesz javaslatot
a napi munkarend összehangolt kialakítására és a közalkalmazottak
szabadságának kiadására.

3. A pedagógusok munkarendje
· A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. §-a
rögzíti. A pedagógus munkakörébe tartozó feladatok leírását az 1992.
XXXIII. törvény 55. §-a és a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet
7–8. §-a tartalmazza.
· A közoktatási törvény 16. §-a szerint a pedagógus heti teljes munkaideje a kötelezõ órából, illetve a nevelõ-oktató munkával összefüggõ
feladatok ellátásához szükséges idõbõl áll.
· A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény órarendjének
függvényében.
· A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása elõtt a munkahelyén megjelenni.
· A pedagógusok számára – a kötelezõ óraszámon felüli feladatokra –
a megbízást vagy kijelölést az intézményvezetõ adja.
· A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes leterhelés.

4. Az intézmény tanulóinak munkarendje
A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a
tanulók belsõ munkarendjének részletes szabályozását.
A házirendet – az intézmény vezetõjének elõterjesztésében – a nevelõtestület fogadja el, a törvényben meghatározott személyek, testületek
egyetértésével.1

1

Közoktatási törvény 40. § (7) bekezdés
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5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, idõtartama
· Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levõ heti
órarend alapján történik, pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben.
A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelezõ tanítási órák megtartása után szervezhetõk.
· A tanítási órák idõtartama …………. perc. Az elsõ óra 8.00-kor kezdõdik.
· Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
· A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai
jogosultak.
· Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
· Az óraközi szünetek idõtartama: 10, illetve 20 perc.
· Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok és diákok felügyelik.
· Az iskolába idegennek belépni csak a személyi igazolvány felmutatásával lehet.
· A tanév helyi rendjét, a házirendet és a balesetvédelmi elõírásokat az
osztályfõnökök az elsõ tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az elsõ
szülõi értekezleten pedig a szülõkkel (akik jegyzõkönyvi aláírásukkal
igazolják annak tudomásulvételét).

6. Az intézményben tartózkodás rendje
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· Az intézmény nyitva tartása:
Szorgalmi idõben:
A nyári szünetben:
A szokásos nyitva tartási rendtõl való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek alapján.
· A vezetõk iskolában tartózkodása
Tanévenkénti beosztás szerint ………………… óráig az igazgató vagy
helyettesei közül egy vezetõnek az iskolában kell tartózkodnia.

III. A pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének rendje
1. Az iskolai nevelõ-oktató munka belsõ ellenõrzése
A belsõ ellenõrzési rendszer átfogja az iskolai nevelõ-oktató munka
egészét. Egyrészt biztosítja, hogy az ellenõrzés során felmerülõ hibák feltárása idõben megtörténjen, másrészt fokozza a munka hatékonyságát.
A folyamatos belsõ ellenõrzés megszervezéséért, a hatékony mûködéséért az iskola igazgatója felelõs. Ezen túlmenõen az intézmény minden felelõs beosztású dolgozója felelõs a maga területén.
Az ellenõrzéshez, mérésekhez ellenõrzési tervet készítenek, ezt ütemezik az éves munkatervek alapján. A bejelentett ellenõrzések mellett arra
alkalomszerûen is sor kerülhet.
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Az ellenõrzést végzõk:
· az intézmény vezetõje
· az igazgatóhelyettesek
· a munkaközösség-vezetõk (a számonkérés gyakoriságát, a beírt jegyek mennyiségét), osztályfõnöki munkaközösség-vezetõ (a hiányzás
és a késés adminisztrációját)
· osztályfõnökök osztályaikon belül
Formái:
·
·
·
·
·

óraellenõrzés
foglalkozások ellenõrzése
beszámoltatás
eredményvizsgálatok, felmérések
naplóellenõrzés

2. A pedagógusmunka értékelésének szempontjai
· Nevelõ-oktató munka színvonala, eredményes tanításra való törekvés.
· Új, korszerû és eredményes érettségi módszerek alkalmazása, tanulmányi versenyre való felkészítés és elért eredményei.
· Osztályfõnöki irányító, szervezõ tevékenység.
· Pontos, precíz munka (óra, ügyelet, határidõk betartása, adminisztráció maradéktalan végrehajtása).
· Az iskolai diákmozgalomban, a szabadidõs tevékenység során az
iskolai közösségért végzett munka.

IV. A vezetõk közötti feladatmegosztás
Az iskola a pedagógiai programját, az SZMSZ-t és a házirendeket a(z)
………………...-nál(nél) helyezi el, hogy azt a tanulók és a szülõk szabadon megtekinthessék. Az osztályfõnökök a szülõket és a tanulókat
mindhárom dokumentum tartalmáról tájékoztatják.
Az intézmény vezetõi és beosztotti szintjei (folyamatábra)

1. Az intézmény felelõs vezetõje
A közoktatási intézmény vezetõje – a közoktatási törvény 54. §-a alapján –
felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, az ésszerû és
takarékos gazdálkodásért, õ gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az
intézmény mûködésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe.
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A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban elõírt Közalkalmazotti
Tanáccsal történõ egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
A közoktatási intézmény vezetõje képviseli az intézményt.
Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére
vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.

2. Az intézményvezetõ (igazgató) közvetlen munkatársai
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közremûködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
·
·
·
·

az igazgatóhelyettes
a tagozatvezetõ
a gazdasági vezetõ
az iskolatitkár

Szabadsága vagy betegsége alatt a szakmai igazgatóhelyettes, az általános igazgatóhelyettes, a tagozatvezetõ, majd a gazdasági vezetõ helyettesíti.
Szakmai igazgatóhelyettes
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· segíti és irányítja az oktatást
· felelõs a tanárok felkészültségéért, a tanmenetek teljesítéséért, a korszerû oktatási segédanyagok tervszerû használatáért
· szervezi a versenyeket, a gyakorlatot, az ösztöndíj-kérelmeket
· irányítja a tankönyvek és a nyomtatványok megrendelését
· statisztikával, tantárgyfelosztással, beiskolázással, az iskola képzési
rendszerével kapcsolatos információt szolgáltat
· ellenõrzi a szaktantermek, gépek mûködését, a tanulók szakmai
munkáját, a tanügy-igazgatási nyomtatványok kitöltését és a belsõ
ellenõrzési szabályzatban rögzített teendõit
Az igazgató távollétében munkakörében döntési joggal rendelkezik, de
errõl köteles az igazgatót tájékoztatni.
Aláírási jogosultsága összeghatár nélkül az intézmény igazgatójával közösen van.
Általános igazgatóhelyettes
· ……………………………………..
· ……………………………………..
· ……………………………………..
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Tagozatvezetõ
· …………………………………….
· …………………………………….
· …………………………………….
Gazdasági vezetõ
· …………………………………….
· …………………………………….
· …………………………………….

3. Az intézmény vezetése
· Az intézmény vezetõjének munkáját (irányító, tervezõ, szervezõ, ellenõrzõ, értékelõ tevékenységet) vezetõ beosztású munkatársai, a szakmai
közösségek vezetõi és az érdekképviseleti szervek képviselõi (közalkalmazotti tanács, ………………………….) segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.
· Az intézmény vezetõje mellett a fentiek véleményezõ és javaslattevõ joggal rendelkeznek, valamint ellenõrzési feladatokat is ellátnak az igazgató meghatározása szerint, illetve az általuk képviselt szervezetben.

V. A vezetõk ügyeleti rendje
A vezetõk hétfõtõl csütörtökig …………………………… között éves ütemterv szerint ügyeleti rendszerben dolgoznak. Péntek délután ……….……
az ügyeletet a(z) ……………………… látja el.
A tagozatvezetõ a hét ….... napján ………………………………-ig lát el
ügyeletet.
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VI. A vezetõk és a szülõi szervezet
közötti kapcsolattartás formája
1. Szülõi szervezet
· A közoktatási törvény 59–61. §-ai alapján az intézmény szervezeti és
mûködési szabályzata az alábbi jogokat állapítja meg a szülõi szervezet számára:
— Egyetértési jog a fakultatív tárgyak meghatározásában, a kirándulások eldöntésében, minden anyagi terhet jelentõ feladat elhatározásában.
— A szülõi szervezet dönt saját szervezeti és mûködési rendjérõl,
képviseletérõl.
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· Az osztályok szülõi szervezeteinek tevékenységét az osztályfõnökök
segítik.
· Az intézmény szülõi szervezetét az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény
munkájáról és feladatairól. Az iskolai szülõi szervezet elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot.
· Az SZSZ-összekötõ tanár feladata:
— koordinálja az iskolavezetõk, az iskolai szülõk közösségének
együttmûködését
— közvetíti az iskola célkitûzését a szülõk felé, illetve a szülõk
véleményét az iskola éves terveinek összeállításához
— szervezi az iskolai szintû szülõi segítséget

2. A szülõk tájékoztatásának formái
·
·
·
·
·
·

A szülõi értekezletek
Szülõi fogadóórák
Rendszeres írásbeli tájékoztatás
…………………………………
…………………………………
…………………………………

VII. A nevelõtestületi ügyek átruházására
vonatkozó rendelkezések
1.
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A nevelõtestület által átruházott feladatkörök és
az intézmény állandó bizottságai

A nevelõtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elõkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idõre vagy alkalmilag bizottságot
hozhat létre. Ilyenek például a fegyelmi bizottság és a lakáscélú támogatást odaítélõ bizottság.

2. A nevelõtestület
· Döntési jogkörébe tartozik
— a mûködési szabályzat elfogadása
— a munkaterv és a tanév rendjének meghatározása
— az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása
— versenyek hirdetése
— fakultációs irányok megválasztása
— az iskola teljes nevelõ-oktató tevékenységére kiterjedõ kutatások
beindítása, értékelése
— a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntés
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a tanuló osztályozóvizsgára bocsátása
a házirend meghatározása
a szülõkkel való kapcsolattartás rendjének és elveinek megállapítása
— a munkaközösségek tevékenységének értékelése
· Véleményezõ jogkörrel rendelkezik
— az igazgatóhelyettesek megbízásában
— a tantárgyfelosztás összeállításában
— a pedagógus-álláshelyek pályázati kiírásában
— a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásában
— az iskola fejlesztési, beruházási, felújítási terveinek megállapításában
· Javaslattevõ jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden
kérdésre.
· A nevelõtestület döntéseit értekezleten nyílt szavazással, szótöbbséggel
hozza. A döntési és véleményezési jogkörbe tartozó kérdések határozatáról emlékeztetõ készül, amit a testület minden tagjának be kell tartani. A pedagógust titoktartási kötelezettség terheli a nevelõtestület tagjainak és a tanulók személyes magánügyeinek tekintetében.
—
—
—

3. A nevelõtestület szakmai munkaközösségei
· A közoktatási törvény 58. §-a szerint a nevelési-oktatási intézmény
pedagógusainak szakmai munkaközösségei segítséget adnak a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelõ és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez.
· A szakmai munkaközösség bármely tagjának vagy az igazgatónak
a kezdeményezésére munkaközösség-vezetõt választanak a munkaközösségi tevékenység szervezésére, irányítására, koordinálására.

4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége
· javítják, koordinálják a nevelõ-oktató munka szakmai színvonalát,
minõségét
· fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatot tesznek a fakultációs irányok megválasztására
· végzik a tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását
· kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik
a tanulók ismeretszintjét
· javaslatot tesznek a felvételi vizsgák feladataira
· pedagógiai kísérleteket végeznek
· javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elõirányzatok felhasználására
· támogatják a pályakezdõ és az új pedagógusok munkáját, fejlesztik
a munkatársi közösséget
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· javaslatot tesznek tankönyvekre
· meghatározzák a méréses vizsgálatok rendjét
· minõségi vizsgálatot tartanak, és annak eredményeit felhasználják az
oktató-nevelõ munkában
· mindent megtesznek az egységes oktatási, számonkérési normák betartásáért

VIII. Az intézmény külsõ kapcsolatai
1.
·
·
·
·
·
·
·

Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenn
a következõ társintézményekkel:
a fenntartóval
az intézményt támogatókkal
a patronáló intézményekkel és más jogi személyekkel
pedagógiai intézetekkel, minisztériumokkal, egyetemekkel
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2. Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal
A tanulókat veszélyeztetõ okok megítélésére
· pedagógiai eszközök és
· a gyermekjóléti szolgálat segítsége szolgál.
Ennek érdekében:
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· az iskola biztosítja az ifjúságvédelmi felelõs munkájának feltételeit
· írásban tájékoztatja a szülõket, tanulókat az ifjúságvédelmis személyérõl, felkeresésének idõpontjáról, helyérõl
· az iskola tájékoztatást ad a segítséget nyújtó intézményekrõl (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, Ifjúsági Lelkisegély telefonszáma)
· az ifjúságvédelmi felelõs szükség esetén családlátogatást végez.
Az iskola kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelõzésére,
a betegek beilleszkedésének elõsegítésére (például iskolai drogprogram
alapján).
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IX. Ünnepélyek, hagyományápolás feladatai
1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
· Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bõvítése, valamint az iskola jó hírnevének megõrzése, öregbítése az iskolaközösség
minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatokat, idõpontokat, valamint felelõsöket a nevelõtestület az éves munkatervben határozza meg.
· Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
· Az iskolaszintû versenyek és szórakoztató rendezvények:
……………………………………
……………………………………
……………………………………

2. A hagyományápolás külsõségei
· Az intézmény jelvénye
Az intézmény zászlója
Az intézmény logója
· Az iskola tanulóinak kötelezõ ünnepi viselete:
……………………………….
……………………………….
……………………………….

3. A hagyományápolás formáit az éves munkaterv tartalmazza.

X. A tanulói hiányzás igazolása
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekrõl való távolmaradását igazolni, az idõtartamra vonatkozó szülõi,
vagy a szülõ által aláírt orvosi igazolással az elsõ napon, amikor iskolába jön. (Az igazolás módját a házirend tartalmazza.)
A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfõnök végzi.
Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfõnök
jár el. Megszûnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak (a tanköteles
kivételével), aki igazolatlanul 31 órát vagy ennél többet mulasztott. Az
a tanuló, aki 250 óránál többet hiányzott, a tantestülettõl osztályozóvizsga letételére kaphat engedélyt. Ha bármely tárgyból a tanítási órák
30%-át meghaladja a hiányzás, és a tanulónak nincs elfogadható számú osztályzata, év végén nem osztályozható a tanuló, kivéve, ha a nevelõtestület az osztályozóvizsgát engedélyezi.
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XI. Térítési díj, tandíj be- és visszafizetésére
vonatkozó rendelkezések
· Az étkezési, térítési díjakat a pénztáros az igazgató által jóváhagyott
befizetési napokon szedi be. Az étkezési szociális kedvezményrõl
a költségvetés függvényében és a jogszabályban rögzítetteknek megfelelõen …………………………. véleményének figyelembevételével tanévenként az igazgató dönt.
· A többletbefizetés visszatérítésérõl egy hónapon belül az iskola intézkedik.
· A tanév térítési és tandíj összegét a tanév munkaterve határozza meg.
· Bizonyítvány másodlatért, cseréért igazgatási díjat kell fizetni.

XII. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás
1. Kapcsolat az egészségügyi szolgáltatóval
2. A baleset megelõzése céljából
· Az osztályfõnökök minden tanév elsõ óráján oktatást tartanak. Az oktatást a tanulók a balesetvédelmi jegyzõkönyv aláírásával igazolják.
· Az igazgató, az iskolaorvos, a gondnok, a munka- és tûzvédelmi felelõs és az általános igazgatóhelyettes félévente bejárást végeznek
a biztonság megteremtése és ellenõrzése céljából.
· Tanulmányi kirándulás elõtt az osztályfõnök köteles ismételten felhívni a tanulók figyelmét a baleseti veszélyekre.

3. Baleset esetén
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· a tanárok együtt gondoskodnak a balesetet szenvedett tanuló gyors
és szakszerû ellátásáról
· baleset esetén a munkavédelmi felelõs
— nyilvántartást vezet
— jegyzõkönyvet vesz fel, melyet megküld a fenntartónak, a szülõnek és a tanulónak
· a súlyos balesetet az általános igazgatóhelyettes azonnal jelenti a
fenntartónak
· balesetek nyomán az általános igazgatóhelyettes intézkedéseket foganatosít a hasonló esetek megelõzésére

4. A drogmegelõzéssel kapcsolatos tevékenység
· a szülõk figyelmének felhívása a drogveszélyre
· az osztályközösségek differenciált tájékoztatása
· egyéni segítségnyújtás
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· az ifjúságvédelmi felelõs fogadóórájának, a drogambulancia címének
nyilvánossá tétele
· drogszakkör mûködtetése
· tanári továbbképzés
· drogteam mûködtetése és éves drogmegelõzési program végrehajtása

XIII. Feladat bombariadó esetén
Bombariadó esetén az igazgató azonnal elrendeli az iskola gyors és rendezett kiürítését. Az elmaradt órákat (amennyiben az nem teszi lehetõvé
4 tanítási órával a tanítási nap számozását) két héten belül, szombaton
pótolni kell.

XIV. A tanulószobai foglalkozásokra való felvétel
elbírálásának elvei
Tanulószobai foglalkozást az iskola a fenntartó anyagi hozzájárulása és
a szülõi kérelmek alapján szervez. A felvételrõl az osztályfõnök, az
osztály diákbizottsági vezetõ és az iskolai IDB-vezetõ véleménye alapján
az igazgató dönt.

XV. A tanórán kívüli foglalkozások
szervezeti formája és rendje
1. Tanórán kívüli foglalkozások célja
· Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek, mint például: tanulmányi kirándulás, szakkörök, diáksportkör, korrepetálás, versenyek, könyvtár, ifjúsági klub, kulturális rendezvények, tanfolyamok. A foglalkozások számát, jellegét a
gazdálkodással összefüggésben az igazgató dönti el a diákmozgalom
és a tantestület véleménye alapján.
· A szabadidõ-szervezési feladatok ellátásával az igazgató egy vagy több
személyt is megbízhat. A szabadidõ-szervezõ feladatai:
— az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli
foglalkozások, programok elõkészítése, szervezése
— szabadidõs tevékenységek ajánlása, szervezése
— a tanulóközösség és a diákönkormányzat programjainak segítése
— az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások szervezése
— az egészséges életmód megõrzése érdekében szabadidõs tevékenység szervezése
— a hazai és a nemzetközi kapcsolatok, együttmûködések segítése
— tanulmányutak szervezése, pályázatfigyelés
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2. A tanórán kívüli foglalkozások formái
· ……………………………….
· ……………………………….
· ……………………………….

XVI. A diákönkormányzat kapcsolattartási rendje
1. A diákönkormányzat
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· Az élén választott iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzat
tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítõ tanár támogatja és
fogja össze.
A diákmozgalmat segítõ tanár feladatai:
— közéletiségre, demokráciára, az állampolgári jogok gyakorlatára
nevel
— szervezi az iskolai diákmozgalmat (például közgyûlés, rendszeres
megbeszélések formájában)
— irányítja az iskolarádió és az újság mûködését
— gazdálkodik a diákmozgalom pályázaton nyert pénzével
— rendszeres kapcsolatot tart az iskola vezetõivel, az ifjúságvédelmi felelõssel
· A diákközgyûlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekbõl áll.
· Az osztályközösség mint az intézmény diákönkormányzatának egysége
— megválasztja az osztály diákbizottságát és az osztály titkárát,
— küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának és bizalmitestületének vezetõségébe.

2. A diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételek
· …………………………………
· …………………………………
· …………………………………

XVII. A testedzés és a sportkör mûködési rendje
Az iskola a 3. testnevelési órát ………………………… foglalkozás keretében tartja. Az iskola vezetõsége támogatja a diáksportkör mûködését,
iskolán kívüli sportversenyek, diákkirándulások szervezését.
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A napi rendszeres testedzés formái:
· ……………………………
· ……………………………
· ……………………………

XVIII. A szociális támogatás formái
·
·
·
·
·
·

rendkívüli alkalmi segély
tanévkezdési segély
rendszeres karácsonyi segély
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Étkezési hozzájárulást – a rendeletnek megfelelõen – a rászorult tanulók
kaphatnak.
A tankönyvtámogatás felhasználása a mindenkor hatályos jogszabály
betartásával történik.

XIX. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának
formái
·
·
·
·
·
·
·

osztályfõnöki órán
felmérések alkalmával
ODB-képviseleten keresztül
diákközgyûlés alkalmával
……………………………….
……………………………….
……………………………….
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XX. A tanulók jutalmazásának elvei
A jutalmazás formái
·
·
·
·

szaktanári dicséret
osztályfõnöki dicséret
igazgatói dicséret
bizonyítványba beírt dicséretek (a nevelõtestület adja év végén)
— általános dicséret
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—
—

tantárgyi dicséret
közösségi munkáért dicséret

XXI. Fegyelmezõ intézkedések
A fegyelmezõ intézkedések a következõk lehetnek:
·
·
·
·

szaktanári figyelmeztetés,
osztályfõnöki figyelmeztetés,
osztályfõnöki intés,
igazgatói intés.

A fegyelmezõ intézkedéseket a tanuló ellenõrzõ könyvébe és az osztálynaplóba is be kell írni. A fegyelmi ügyek rendjét a 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet tartalmazza.

XXII. A könyvtár mûködési szabályzata
………………………………….………………………………….........................
………………………………….………………………………….........................
………………………………….………………………………….........................

XXIII. A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai
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A pedagógus személyes joga, hogy a helyi tanterv alapján – a szakmai
munkaközösség véleményének figyelembevételével – a tankönyvjegyzékbõl kiválassza az alkalmazott tankönyveket.
Ennek szempontjai:
· ……………………………
· ……………………………
· ……………………………
Az iskola dönt a tartós tankönyvekrõl. Szempontjai:
· ……………………………
· ……………………………
· ……………………………
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Minden tanév elején – a fenntartó utasításait figyelembe véve – a tantestület dönt arról, hogy a tankönyvtámogatás hány %-át fordítja
· tartós tankönyvekre
· tanulói hozzájárulásra
· a könyvtár kötelezõ irodalmának felújítására
A tankönyvterjesztés rendje:
· ………………………………….
· ………………………………….
· ………………………………….

XXIV. Záró rendelkezések
A szervezeti és mûködési szabályzatot az iskola nevelõtestülete ………-n
megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt kettõ (……………………………. és
…………………………..…) jegyzõkönyv-hitelesítõ aláírásával tanúsítja.

…………………………….

…………………………….

Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján
aláírásával tanúsítja, hogy az SZMSZ-ben foglaltakkal egyetért, illetõleg
az SZMSZ elkészítéséhez az elõírt véleményezési jogát gyakorolta.

…………………………….

…………………………….
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A Közalkalmazotti Tanács képviseletében és felhatalmazása alapján
aláírásával tanúsítja, hogy az SZMSZ elkészítése során véleményezési
jogát gyakorolta.

…………………………….

…………………………….
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Az iskolaszék egyetértési jogát gyakorolta. (Amennyiben az iskolában iskolaszék mûködik.)

…………………………….
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Önálló középiskolai (középfokú) kollégium
szervezeti és mûködési szabályzata
I. Bevezetõ, általános szabályok
1. Az intézmény adatai1:
Az intézmény neve: ….………………………………………………………........
címe (székhelye): …………………………………………………………….........
épülete(i): ….………………………………………………………………….........
tagintézménye(i): .……………………………………………………………........
OM-azonosítója: ......................................................................…........
törzsszáma: ………………………….……………………………………….........
adó-nyilvántartási száma: ………………………………..…………………......
2. Az intézmény alapítója: …...………………………………………………..
fenntartója: ……………………………………...……………………..……........
3. Az alapító okirat
száma: …………………………………
kelte: …………………………………..
4. Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy, amelynek tevékenysége az alapító okirat szerint
szakmai, munkáltatási és gazdálkodási területekre terjed ki.
5. Az intézmény szerkezete, szervezeti és mûködési egységeinek
felépítése, feladat- és hatáskörei
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Tagintézményekbõl, intézményegységekbõl álló önálló kollégium esetén
szükséges a szabályozása. A szabályozás során figyelemmel kell lenni
a helyi sajátosságokra.
A tagintézményekre (intézményegységekre) vonatkozó szabályozás csak
ugyanolyan vagy kedvezõbb meghatározásokat tartalmazhat, mint a központi intézményre vonatkozók.
6. Az intézmény mûködési területe
A társ (székhely településen, közeli településen) középiskolákban, középfokú tanintézményekben tankötelezettséget teljesítõ, illetve képzettségüket
megszerzõ diákok bentlakásos nevelési-oktatási intézménye. Az alapító
okiratban rögzített felhatalmazás alapján elláthatja a közeli felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóit is.

1

Elõfordulhat, hogy nem egy tulajdonos (önkormányzat) épületeiben helyezték el az intézményt, ezért ajánlatos a tulajdonos(ok) nevét is feltüntetni.
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7. A feladatellátás szakágazat és szakfeladatok szerinti megosztása
Az alapító okiratban meghatározott feladatok alapján (szervezeti egységei)1:
· 702010 (55130) Diákotthon, kollégiumi ellátás
— 55131-5 Nappali rendszerû oktatásban részt vevõ nem fogyatékos
gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése
— 55230 Intézményi étkeztetés
— 55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés
· 75176 Intézményi vagyon mûködtetése
— 75176-8 Intézményi vagyon mûködtetése
· 925110 (92310) Kollégiumi könyvtári tevékenység
· 555110 (55240) Munkahelyi vendéglátás (55241-1)
· 702030 (55130) Szorgalmi idõszakon kívüli egyéb hasznosítás (55134-8)
8. Az intézmény együttmûködése
Az intézmény kiegyensúlyozott kapcsolattartásra törekszik a következõ
jogi személyekkel
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

tulajdonos
fenntartó
társ (vele kapcsolatban álló) iskolák
pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények
a szociális ellátó hálózat (például gyermek- és ifjúságvédelem) intézményei
felügyeletet ellátó hatósági szervezetek (például ÁNTSZ)
kollégiumi szék
szülõi munkaközösség
munkavállalói érdekképviseletek
diákönkormányzat
civil szervezetek, egyesületek (ezen belül prioritást élveznek a szakmai szervezetek – például Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség)

9. Az intézmény jelképei, bélyegzõlenyomatai
Zászló
· A zászló használatának szabályozása:
— Kollégiumi tanévnyitó ünnepélyen
— Új kollégisták fogadalomtételekor
— A névadóval kapcsolatos rendezvényeinek megnyitásakor és zárásakor

1

A szöveg elõtt szereplõ számok a szakágazat számait jelentik, zárójelbe az
ettõl eltérõ KSH-jelzés került.

Iskolavezetés 2002. szeptember

G
2.14
3

Belsõ szabályzatok

Több megyére kiterjedõ (országos) rendezvények megnyitásakor
és zárásakor
— Végzõs diákok búcsúztatásakor (ballagás)
Az embléma használatának szabályozása:
— A kollégium hivatalos levelezése során használatos levélpapírokon
— Az intézményben kapható elismeréseken
— A kollégium rendezvényein való részvételt és eredményes szereplést tanúsító elismeréseken (például oklevél)
— Az intézményhez tartozást kifejezõ pólón, jelvényen
Választott példakép, névadó nevének viselése, a névhasználat szabályozása:
— Intézmények közötti rendezvényeken, megmérettetéseken
— Intézményi szintû rendezvényen, megmérettetéseken
— Csoportok közötti rendezvényen
Körbélyegzõ:
— Külsõ köríven: a fenntartó neve, alul középen: számjegy (vagy *)
— Belsõ köríven: intézmény neve, székhelye
— Középen: a Magyar Köztársaság címere vagy a fenntartó emblémája
Hosszú bélyegzõ:
— Felsõ sor: fenntartó neve
— Középsõ sor: intézmény neve, címe
— Alsó sor: a fenntartó által elõírt számok feltüntetése (telefon; adó)
Bélyegzõk használata (a jelölés nemcsak számjegy lehet)
— Igazgató (1. sz. körbélyegzõ)
— Igazgatóhelyettes (2. sz. körbélyegzõ)
— Gazdasági vezetõ (3. sz. körbélyegzõ, hosszú bélyegzõ)
— Kollégiumtitkár (4. sz. körbélyegzõ, hosszú bélyegzõ)
— Önálló konyhával rendelkezõ intézmény esetén élelmezésvezetõ
(hosszú bélyegzõ)
—

·

·

·

·

·
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II. Szervezeti felépítés
· Szervezetileg önálló intézmény, melynek élén a fenntartó önkormányzat által kinevezett igazgató áll.
· Felelõsségének meghagyásával vezetõi feladatait megosztja az igazgatóhelyettessel (igazgatóhelyettesekkel) és a gazdasági vezetõvel (gazdasági igazgatóval).
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1. Az alkalmazottak (állami és önkormányzati fenntartás esetén:
közalkalmazottak) szervezeti egységei
· A szakmai feladatellátás (melynek alapja a pedagógiai program) megvalósítója a tantestület.
· A szakszerû költségvetési gazdálkodás érdekében az intézmény gazdasági csoportot mûködtet, amelynek fõ feladata a pénzügyi és számviteli tevékenység, a munkaügy, a statisztika, az iratok kezelése, a
nyilvántartások vezetése.
· Amennyiben az intézmény önálló fõzõkonyhával rendelkezik, az élelmezésrõl az intézmény szerves egységét képezõ konyha alkalmazottaival együtt gondoskodik. Tevékenysége – a pedagógiai programban
meghatározott szellemiség figyelembevételével – kiterjed a készített
élelem kiszolgálására [középiskolás korúak étkeztetése (menza), munkahelyi vendéglátás, vásárolt élelem adagolása], az élelmezéssel kapcsolatos anyag- és áruforgalomra, a raktározásra és a szállításra.
· A technikai háttérteendõk ellátására – a pedagógiai programban meghatározott szellemiség figyelembevételével – portás, takarító és karbantartó munkakörökben foglalkoztat (köz)alkalmazottakat.
2. Tanulók (felsõfokú oktatásban részt vevõkrõl való gondoskodás
és törõdés esetén: hallgatók) szervezeti egységei
· Az intézmény nemek szerint épületszárnyanként (szintenként) – épületegységenként – elkülönítetten valósítja meg a tanulókkal kapcsolatos gondoskodást, törõdést és személyes ellátást.
· Az otthonos mikrokörnyezet alapegysége az azonos nemû diákokból
szervezett hálószoba-közösség.
· A közoktatási törvényben meghatározott nevelési-oktatási kötelezõ
feladatok színtere az iskolatípusonként szervezett koedukált tanulócsoportok (mûködhetnek egynemûként is!) közössége.
· Az intézmény által javasolt (törvény szerint ajánlott) tevékenység
színtere a szakkör.
· A választott feladatok megvalósítása a diákkörökben történik.
· A demokratikus mikrotársadalom – amely leképezi a felnõtt társadalom szervezeti felépítettségét (diákönkormányzat, élén az elnökkel)
– alapegysége a hierarchikusan szervezett szobaközösség, tanulócsoport, szakkör és diákkör. Erre épül az iskolatípusok képviselete, valamint a diák-önkiszolgálás (értékelõi az ítészek) és a panaszkezelés
(ügyintézõi a döntnökök). Választott tisztségviselõkbõl kerül ki az intézmény diákválasztmánya (élén az elnökkel) és diáktanácsa (vezetõje a dt-titkár).
· Az intézmény a jogszabályi feltételek megléte esetén mûködtethet diák-sportegyesületet vagy diák-sportkört.
· Alapító okiratban megfogalmazottan végezhet oktatást kiegészítõ egyéb
tevékenységet, melynek szervezeti egységét más szabályok (például
a fenntartó elõírása) határozzák meg.
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3. A kollégium baráti köre (támogatók) mûködése
· Választott vezetõség mûködésének feltételei
· Közgyûlés összehívása, mûködésének szabályozása

III. Kollégiumi (externátusi) tagsági viszony létesítése,
megszüntetésének elvei
1. A kollégiumi tagsági viszony létesítésének elvei, kollégista tanév
közbeni átvételének rendje

G
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· Kollégiumi tagsági viszonyt – a szabad nevelési-oktatási intézményválasztás elvének betartásával – tanévenként kell létesíteni.
· Kollégiumi tagsági viszony jognyilatkozatra képes személy által kitöltött (és aláírt) jelentkezési lap benyújtásával jöhet létre. A jelentkezési
lapot általában a tanév megkezdése elõtt kell benyújtani, de lehetõséget biztosítunk a tanév ideje alatti kollégiumi tagsági viszony létesítésére is.
· Betöltetlen férõhely esetén – szabályosan kitöltött jelentkezési lap
benyújtása után – a nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezõ jelentkezõ diákot fel kell venni.
· Elsõsorban a kollégiumnak otthont adó településen középiskolába és
szakiskolába felvételt nyert diákok elhelyezésérõl kell gondoskodni.
· Az elõzõ pontban megfogalmazottak szerinti felvételek esetén betöltetlenül maradt férõhelyeket más települések középiskoláiba és szakiskoláiba felvételt nyert diákokkal kell feltölteni.
· Fegyelmi büntetésként felvételi kérelmet elutasítani nem lehet.
· Társkollégiumból – ottani fegyelmi határozat alapján kizárt – diákot
átvenni a két intézményvezetõ elõzetes szóbeli (szükség esetén írásbeli) megegyezése alapján lehet.
2. A kollégiumi tagsági viszony megszüntetésének elvei
· Minden tanév végén megszûnik a kollégiumi tagsági viszony.
· Iskolai tanulói jogviszony megszûnése napján a kollégiumi tagsági
viszony is megszûnik.
· Jognyilatkozatra képes személy írásban benyújtott nyilatkozatával.
· Fegyelmi büntetésként kiszabott jogerõs fegyelmi határozat végrehajtása eredményeként, amelynek hatálya csak a tárgytanévre vonatkozhat. Fegyelmi büntetésként megszüntetett kollégiumi tagsági viszony esetén – mérlegelve a felelõsségre vont szociális helyzetét –
a tanuló csoportvezetõ nevelõtanára vagy az intézmény igazgatóhelyettese eljárhat a társkollégiumba történõ átvétel érdekében.
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3. A kollégista intézményen belüli elhelyezésének elvei
· A felvételt nyert tanuló elhelyezésérõl – a diákönkormányzat választott tisztségviselõi véleményének kikérése után – az igazgató dönt. Az
elõzõ tanévben az intézménnyel tagsági viszonyban lévõ kollégisták
a jelentkezési lapjuk beadásával egy idõben (a lap megfelelõ részét kitöltve) jelezhetik elhelyezési kérésüket.
· Az elõzetesen jelzett, korábban kialakult személyes kapcsolatokat
(barát, iskolatárs, rokon) figyelembe véve kell gondoskodni az elhelyezésrõl.
· Az azonos iskolatípusba járó diákok kerüljenek egy közösségbe (szoba és tanulócsoport).
· Lehetõség szerint törekedni kell az azonos (vagy közel azonos) korúak
és egy tanulócsoportba tartozók szobaközösségének kialakítására.
· Az intézményen belül koedukált tanuló- és foglalkozási csoportokat
szervezünk (más intézményekben a homogén nemû csoportok mûködnek eredményesen). A koedukáció nem érvényesülhet a személyes higiéné (tisztálkodás, illemhelyhasználat) biztosítása során. A koedukáció
tiltásának idõbeli hatálya este a tisztálkodás megkezdésétõl (általában
21 óra) reggel az iskolába elvonulásig (általában fél 8-ig) tart. A másnemû tanulók társaik szobáit csak kollégiumi felnõtt dolgozó (lehetõség
szerint csoportvezetõ vagy szolgálatot teljesítõ nevelõtanár) jelenlétében
látogathatják.

IV. A kollégium mûködésének rendje
1. Az intézmény (intézményegység) mûködési rendje
A középiskolai (középfokú) kollégium az igénybevevõk közösségének
megfogalmazott elvárásai alapján készített pedagógiai program szerint
mûködik. Egyéni kéréseknek csak a nem korlátozott jogképességgel
rendelkezõk – akik az intézménnyel jogviszonyba kerültek – írásbeli kérése alapján tesz eleget. (A felvételkor az intézmény kérésére készített
nyilatkozattól – bent tartózkodás, hazautazás, egészségi állapot megváltozása – eltérõ kívánság megfogalmazása az intézmény számára.)
Az intézmény rendeltetésszerû nyitva tartása – szorgalmi idõszak alatt –
a szünetek kivételével folyamatos a tanév szorgalmi ideje alatt az iskolai
szakmai munkával összefüggõ feladatellátáshoz, továbbá önálló pedagógiai programja megvalósításához szükséges idõtartamig.
2. A hétvégi hazautazás
A hétvégi hazautazás – a hét utolsó tanítási napján – nem kötelezõ, csak
lehetõség. A tanulónak a családban a természetes helye, ezért a hétvégi
hazautazást akadályozni, korlátozni nem lehet – kivéve, ha a diákok által elfogadott éves munkatervben (foglalkozási tervben) rögzítették.
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Például minden hónapban kollégiumi hétvége szervezése esetén vagy az
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel feltétele havonta egy hétvégén kollégium által szervezett foglalkozásokon való részvétel.
Az a diák, aki hazautazik, a tanítás befejezését követõen idõben – lehetõség szerint tizenhét óráig – köteles elhagyni a kollégiumot. A hazautazó diákok a szobáikat lezárják, és a kulcsot a portásnak átadják.
3. A tanulók fogadásának rendje
Az intézményben szokásos nyilvántartások (kollégista ellenõrzõ, eltávozási kártya, beérkezési feljegyzés) vezetése, a beérkezést követõen a
munkáltató vagy a fenntartó által elõírt foglalkozások szervezése, a foglalkozás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
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· Tanév eleji és szünetek utáni beköltözéskor – írásbeli értesítés alapján.
· A tanulók fogadása (nyitva tartás és a jogszerû bent tartózkodás):
A csoportvezetõ nevelõtanár(ok) felmérése alapján a tanítás elõtti napon történik a diákok beérkezése az intézménybe – a tömegközlekedési
eszközök a székhely településre való megérkezésének figyelembevételével –, akiket általában 14 órától 16 óráig portás, 16 órától 18 óráig a
fõügyeletes nevelõtanár, 18 órától mindkét nemnek megfelelõ ügyeletes nevelõtanár fogad. (Intézményenként a helyi szokásoknak megfelelõen kell a tanulók fogadását megszervezni.) A szorgalmi idõszak alatt
hétköznapokon a kollégium folyamatos nyitva tartással mûködik (hivatali ügyintézés, változatos iskolai tanítási óraszervezés, kollégiumi
programok miatt). Tanítási szünetek ideje alatt a szokásos munkaidõre korlátozódik a nyitva tartás (a hivatalos ügyek intézésének és az
esetleges kollégiumi programok teljesítésének ideje).
· A hétvégi iskolai programról (például színházlátogatás, sportverseny)
visszaérkezõ diákot az iskolai programszervezõvel történt megbeszélés
alapján fogadja a szolgálatot teljesítõ nevelõtanár. A visszaérkezés után
indokolatlanul nem szabad várakoztatni a diákot, hiszen „hazajön”.
4. Kollégiumi foglalkozások rendje
Tartható közösségben (csoport; tanuló-, foglalkozási, kis-, mobil, stabil)
és egyénileg.
A kollégiumi foglalkozásokat a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában rögzítettek szerint, minõségfejlesztés (minõségbiztosítás) figyelembevételével kell megtartani.
· Kötelezõ (kötött) foglalkozások:
— A másnapi iskolai munkára való felkészülésen (stúdiumon) kívül
a csoportvezetõ által szervezett foglalkozások, melyeken minden
kollégistának részt kell vennie. Számuk a csoport programjában
rögzített, de hetente legalább kettõ a javasolt. Önkiszolgáló tevékenység keretében az intézmény környékén a környezetrend folyamatos megtartásában való közremûködés, a felelõs diák beosztása
szerint. Másság elfogadása és az együttélés normáinak betartása.
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Nem tanulócsoport keretében szervezett kötelezõ foglalkozás a korrepetálás.
Választandó (irányított vagy fakultatív) foglalkozások a pályaválasztást, a munkába állást elõsegítõ foglalkozások – például számítógépes,
iskolai munkát kiegészítõ diákkörök – és a diák-önkormányzati munka,
valamint az önkiszolgálás. Hetente legalább egy foglalkozáson való
részvétel javasolt, de kiváltható szabadon választott foglalkozással.
A fakultatív hit- és vallásoktatás idõpontja és helye: a megkereséssel élõ
egyházi jogi személy kérésére a nem kötelezõ kollégiumi foglalkozások idõszakában (és idõkerete terhére) az intézményen belül bibliaismereti, hit- és
vallásoktatásra kerül sor. Az ezeken a foglalkozásokon való részvételre
ugyanúgy önkéntes alapon lehet a résztvevõket szervezni, mint bármely
más fakultatív kollégiumi foglalkozásra. Helyszíne az intézmény épületében
(épületegységben) térítésmentesen biztosított kijelölt szoba vagy terem.
A kijelölt helyiséget a használók a hitéleti igénybevételnek megfelelõen dekorálhatják. Ebben az esetben ez a helyiség csak a dekorációnak megfelelõ
szellemiségû foglalkozásokra vehetõ igénybe. Az oktatás idõpontjáról és
helyiségigényérõl tanévenként meg kell állapodni.
Szabadon választott (kötetlen) foglalkozások: a tanuló egyéni érdeklõdése szerinti foglalkozások, amelyeket diákkörben vagy sportkörben teljesít. Heti legalább két óra szabadon választott foglalkozáson való részvétel minden diák számára elõírás.
Egyéni foglalkozások – kiemelten egyéni gondoskodást és törõdést
jelentõ foglalkozások.
—

·

·

·

·

5. Hétvégék
A hétvégén a kollégiumban maradó 10 fõnél több diák számára napi
legalább 6 órás programot kell szervezni, a naponta fennmaradó többi
idõt ügyeletre lehet fordítani. A jelzett létszámot meghaladó tanulók
számára a foglalkozási csoportok szervezésénél figyelembe kell venni az
1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében megállapított létszámhatárokat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevõk számára havonta egy hétvégi bent maradás a részvételi pályázatban vállalt feladatok teljesítését jelenti. A számukra szervezett foglalkozások idõtartama
a tehetséggondozó programban kerül meghatározásra. Ezeken a foglalkozásokon részt vehetnek a kollégium más beírt diákjai is (a program
rájuk jutó költségrészének átvállalásával).
6. A foglalkozásokkal egyenértékû „ügyeleti idõk” és a folyamatos
felügyelet
· Hétköznap: Épületenként és nemenként legalább 50 diák egyidejû
bent tartózkodása (a napirenddel összefüggõ önkiszolgálás feltételeinek biztosítása) az intézményben, illetve számukra a diákköri és a
szabadidõ kulturált eltöltését biztosító foglalkozások feltételeinek garantálása (felügyeletük egyidejû megvalósítása). Napszak szerinti
idõtartamok: ébresztéstõl az iskolába elvonulásig, délutáni beérke-
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·

·

·

·

zéstõl a kötelezõ foglalkozásokon való részvétel megkezdéséig, a kötelezõ foglalkozások befejezésétõl a villanyoltásig terjedõ idõszak (alkalomszerûen – tanulói igények alapján – a villanyoltás utáni esti
tanulás idõtartama is e körbe tartozhat).
A villanyoltástól az ébresztésig terjedõ idõtartamot a folyamatos
pedagógiai felügyelet kategóriájába számítjuk a késõ estébe nyúló
tanulás, az éjszakai mûszakba járás (pékek egy része), a gyakorlatról
este 10 óra után történõ visszaérkezés, a kora hajnali – általában
4 órakor – ébresztés megkezdése (pékek másik része, más településen
gyakorlatot teljesítõk, mint például kárpitos, hentes és mészáros, autófényezõ, karosszérialakatos) miatt.
A tanuló jogszerû intézményben tartózkodása idejére folyamatos
pedagógiai felügyeletet biztosítunk, amelyet csak pedagógus végzettségû alkalmazott láthat el. Ha azoknak a szakképzésben részt vevõ,
hétvégi ügyeletet tartó diákoknak (például lovászoknak) a létszáma
nem haladja meg az 5 fõt, akik csak pihenni – aludni – térnek vissza
ezen idõ alatt az intézménybe, akkor fogadásukról és távozásukról
a portás gondoskodik, a pedagógus végzettségû szakember pedig készenlétet teljesít.
Iskolai elfoglaltsággal kapcsolatos hétvégi rendezvényrõl (színházlátogatás, sportverseny, egyéb) beérkezõ, és a hétvége további részében
az intézményben tartózkodó legfeljebb 10 tanuló pedagógiai felügyeletét a beérkezést követõen ügyeletben látja el a szakember.
Hétvégén: legalább 50 tanuló bent maradása esetén ugyanaz, mint
hétköznap. Egyébként a hétvégi visszaérkezéskor nemenként, épületenként az 50 fõt elérõ, majd azt meghaladó létszám esetén a villanyoltásig számítható idõtartamot tekintjük „egyéb ügyeleti idõ”-nek.

7. A vezetõi megbízások és a vezetõk intézményben való tartózkodásának rendje1
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· Vezetõi megbízások
— Az igazgató megbízása: pályázati eljárás során a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak szerint a fenntartó nevezi ki.
— Az igazgatóhelyettes megbízását az igazgató adja, amely visszavonásig érvényes: elsõ alkalommal – egy tanév próbaidõ meghatározásával – a tantestület véleményének figyelembevétele mellett kerül sor a megbízásra.
— A gazdasági vezetõ és az élelmezésvezetõ megbízása a kinevezés
érvényességének lejártáig szól. Amennyiben a feladatellátás közben nem megfelelõ a vezetõ és a magasabb vezetõ munkakapcsolata, akkor az igazgató kezdeményezheti – a hatályos munkajog
szerint – a vezetõi munkakörbõl történõ felmentést.
— Pedagógus munkaközösség-vezetõ és diákönkormányzatot segítõ pedagógus megbízása az igazgató kezdeményezésére a tárgy
tanévre szól, melyet a tantestület minden tanév elején megerõsít.

1

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 7. § (2) bekezdés alapján
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A diákönkormányzatot segítõ pedagógus személyének kiválasztásában az elsõ számú javaslattevõ az intézmény diákönkormányzata, a tárgy tanévet megelõzõen május végén.
· A vezetõk intézményben tartózkodásának rendje
— A kollégium igazgatója és a helyettese, valamint a gazdasági vezetõ közül az egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia a hivatali ügyintézés és a pedagógiai szakmai felkészültséget igénylõ
feladatellátás ideje alatt.
— Amennyiben a vezetõk betegsége vagy más okból való távolléte
nem teszi lehetõvé a vezetõi feladatok elõzõ pont szerinti ellátását,
akkor az e szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott
helyettesítési rendben (9. pont) megjelölt közalkalmazott felel
a nevelési-oktatási intézmény biztonságos mûködéséért. A helyettesítési rendben megjelölt feladatok között átfedésre – esetleg
összekapcsolásra – csak írásbeli intézkedés alapján kerülhet sor.
A helyettesítõ közalkalmazott felelõssége, intézkedési jogköre csak
a helyettesítési feladattal összefüggésbe hozható intézményi mûködéssel és a tanulók biztonságának (tûz-, balesetvédelem és
bombariadó) megóvásával összefüggõ, azonnali döntést igénylõ
eseményekre terjed ki.
8. A vezetõk közötti feladatmegosztás
Az intézmény vezetõjére és bármilyen szintû beosztottjaira vonatkozó általános rendelkezések
· Az igazgató az 1993. évi LXXIX. törvény és a végrehajtására kiadott
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet alapján végzi tevékenységét.
· Az igazgatóhelyettes az igazgató szakmai tanácsadója; a pedagógiai
napi operatív feladatok irányítója, a beosztottak munkáltatásával
kapcsolatban a kinevezésen és a munkaviszony megszüntetésén kívül mindenben jogosult eljárni; vezeti a helyettesítési és túlmunka-nyilvántartásokat; belsõ ellenõrzési feladatokat végez az igazgató
felkérésére.
· A gazdasági vezetõ az igazgató költségvetési és pénzügyi tanácsadója; a nem pedagógiai napi operatív feladatok irányítója, beosztottjai
munkáltatásával kapcsolatban a kinevezésen és a munkaviszony
megszüntetésén kívül valamennyi területen jogosult eljárni; belsõ ellenõrzési feladatot – munkaköri leírásának megfelelõen – az általa
irányított munkaterületeken végez.
9. A vezetõi munkakörök átadása, vezetõk helyettesítése1
Bármilyen szintû feladatellátásra megbízott vezetõ (ideiglenesen beosztott vezetõ is!) munkavégzése idejére teljes körû felelõsséggel tartozik.
A folyamatos munkarend szerinti napokon a munkakör ellátásához a
feladatot át kell venni az addig vezetõi feladatot ellátótól, a szolgálat be1

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. § (16) bekezdés
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fejeztével pedig át kell adni. A magasabb vezetõi és vezetõi munkakör átadását írásba kell foglalni. Az ideiglenesen beosztott vezetõi feladatok
ellátását az intézmény munkarendje tartalmazza (fõügyeletes). A beosztott vezetõi munkakörök átvételét, ellátását és átadását az intézményben használatos dokumentumokba (például ügyeleti napló) történõ bejegyzéssel kell regisztrálni.
· Az igazgató feladatkörét távollétében elsõsorban az igazgatóhelyettes
látja el, kivéve az intézményi élet érdemi ügyintézést nem kívánó idõszakában (például hétvégén, este a villanyoltást követõ idõszakban,
reggel az ébresztéskor). Ekkor a fõügyeletes nevelõtanár oldja meg a
szükséges vezetõi feladatokat (például rendkívül esemény bekövetkeztekor a halaszthatatlanul szükséges intézkedések megtétele).
· A fenntartó (és a tulajdonos) hivatali ügyfélfogadásának idõtartama
alatt (nappal) az igazgató és az igazgatóhelyettes együttes távolléte
esetén a vezetõi feladatkört a gazdasági vezetõ látja el.
· Mindhárom vezetõ együttes akadályoztatása esetén a vezetõi feladatokat a munkaközösség-vezetõ (vagy a legrégebben az intézményben
alkalmazott pedagógus) látja el.
· Igazgatóhelyettest távollétekor a pedagógus munkaközösség-vezetõ,
ha õ sem tartózkodik az intézményben, akkor a fõügyeletes nevelõtanár helyettesít. (Egyéb esetekben az igazgató helyettesítésénél felsorolt sorrendet kell alkalmazni.)
· A gazdasági vezetõt távollétekor az ügyviteli alkalmazottak közül
a könyvelõi munkakört ellátó dolgozó, ha õ sem tartózkodik az intézményben, akkor a kollégiumtitkár, az õ távolléte esetén a pénztáros.
· Pedagógus munkaközösség-vezetõ tartós távolléte esetén az igazgató
vagy az igazgatóhelyettes egyetemen szerzett tanári diplomával rendelkezõ pedagógust bíz meg a helyettesítéssel
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10. A vezetõk és beosztottak kapcsolata, a vezetõk és a diákönkormányzat kapcsolata, tájékoztatási kötelezettség
· A vezetõk az intézmény költségvetése függvényében kötelesek biztosítani a munkafeltételeket. A beosztottak a munkavégzéssel kapcsolatos bármilyen zavaró körülményrõl és elért eredményrõl kötelesek tájékoztatni a mûködési területért felelõs vezetõt. Az elvárt, illetve
a munkahelyen szokásos intézkedés elmaradása esetén fordulhatnak a magasabb szintû vezetõhöz. A vezetõk elsõsorban a munkavállalói érdek-képviseleti vezetõk által tolmácsolt felvetésekre kötelesek
tájékoztatást adni (szükség esetén munkaértekezlet keretében). Az
egyes munkavállalói szóbeli felvetésekre adandó tájékoztatás megadása mérlegelés alapján meghozott döntés után történik (esetleg el
is maradhat).
· A vezetõk – bármilyen szinten – a felmerült problémákra, kérdésekre
(amennyiben azt írásban megfogalmazták) az ügyintézési határidõn
belül az észrevételt tevõnek kötelesek tájékoztatást adni (szóban is
elegendõ, ha azt a másik fél elfogadja).
· Az azonos szintû beosztottak kötelesek egymást és munkahelyi elöljáróikat tájékoztatni a mûködési szabályzatban és egyéb intézményi
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dokumentumokban megfogalmazottól eltérõ eseményekrõl, cselekményekrõl.
· Az intézményben alkalmazottak egymás közötti munkahelyi kapcsolatában a kulturált felkérés az elfogadott viselkedési norma.
· Utasítási joggal csak a magasabb vezetõ és vezetõ beosztású dolgozók
rendelkeznek.
A diákönkormányzat és az intézmény vezetõje közötti kapcsolattartás rendje, a mûködési feltételek biztosítása
· A diákönkormányzat választott vezetõje – tanácskozási joggal – valamennyi tantestületi értekezlet állandó meghívottja.
· Az igazgató a választmányi ülések állandó meghívottja.
· A diákönkormányzatot patronáló tanár a vezetõi értekezletek résztvevõje.
· Egyéb esetekben a diákönkormányzat elnöke bármely ügyben közvetlenül is jogosult az igazgatót felkeresni.
· A diákbíróság vezetõje a diákönkormányzat választott tisztségviselõitõl függetlenül panaszkezelési kérdések tisztázása érdekében jogosult az igazgatóval konzultálni.
· A diákönkormányzat mûködéséhez a szükséges helyisége(ke)t és
eszköz(öke)t az intézmény állományából rendeltetésszerûen használhatja. A diákbíróság zavartalan mûködéséhez a feltételeket az intézmény vezetõje biztosítja.
11. A szervezeti egységek és a vezetõk, a tagintézmények és a vezetõk, valamint a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás és
a panaszkezelés rendje
A szervezeti egységek (és tagintézmények) élén vezetõ megbízású dolgozó áll. A vezetõk közötti hierarchiaszintek:
·
·
·
·
·

igazgató
igazgatóhelyettes
tagintézmény-vezetõ
gazdasági vezetõ
szervezetiegység-vezetõ (pedagógiai munkát kiszolgáló, „háttérfeladatot” ellátó közösségek, mint például ügyviteli dolgozók, konyhai dolgozók, takarítók)

A hierarchiaszintek utasítási jogköröket is meghatároznak, de a mindennapi kapcsolattartásban nem az utasítás, hanem a felkérés a követendõ módszer.
A heti rendszerességû munkaértekezleteken (vezetõi megbeszéléseken)
kívül a folyamatos kapcsolattartásért a magasabb vezetõ és a vezetõ
megbízású dolgozó azonos felelõsséggel tartozik. Elsõdleges beszámolási kötelezettsége az alacsonyabb szintû vezetõ beosztású dolgozónak
van, de az intézmény életével kapcsolatos kérdésben jogosult tájékoztatást kérni elöljáró vezetõjétõl.
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· A szervezeti egységre vagy tagintézményre vonatkozó döntés meghozatala elõtt az intézményvezetõ köteles kikérni az egység- (tagintézmény-)
vezetõ és a munkavállalói érdekképviselet (állami és önkormányzati intézményekben: szakszervezeti titkár, közalkalmazotti tanács elnöke) véleményét. A döntés meghozatala az intézményvezetõ mérlegelési jogkörébe tartozik.
· Az azonos szintû szervezeti egységek (például tagintézmények) közötti kapcsolattartást az egymás mellé rendeltség jellemzi. A tagintézmények – és vezetõik – egymás közötti kapcsolatukat önállóan szervezik
(alkalmi rendezvény tartása), de az intézményvezetõt elõzetesen kötelesek tájékoztatni.
Közérdekû bejelentések, javaslatok és panaszok intézése
A közérdekû bejelentések és javaslatok kezdeményezõit teljes körû védelem illeti meg. Az intézményen belül közérdekû bejelentést tevõt, javaslatot kezdeményezõt ezért a tettéért semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A bejelentésekre, a panaszokra érdemi választ
kell adni, amelyben meg kell jelölni a felülvizsgálati fórumot arra az
esetre, ha a választ nem fogadja el a kezdeményezõ.
A munkavállalói érdekképviseletek (Pedagógusok Szakszervezete munkahelyi vezetõsége, közalkalmazotti tanács) tisztségviselõinél szóban
bejelentett panaszok kivizsgálásáról az igazgató tesz intézkedést. Ezek
intézési határideje nem haladhatja meg a hivatalok ügyintézési idejét.
Az érdekképviseleteket megkerülõ panasz(oka)t írásban kell benyújtani
az intézmény igazgatójának címezve, aki az ügyintézési határidõn belül
gondoskodik a panasz(ok) okának megszüntetésérõl, illetve a panasz(ok) kezelésérõl.
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Tanulói panaszok kezelése: A diákönkormányzat mellett mûködõ – annak nem alárendelt – panaszkezelõi rendszert mûködtet az intézmény.
A panaszkezelõ diákok vizsgálatának eredményét – igazgatói jóváhagyás
után – minden alkalmazott köteles tudomásul venni, és a meghozott intézkedés szellemében eljárni.
A panaszkezelõi rendszeren kívül benyújtott panaszokat az igazgatóhoz
írásban kell benyújtani, aki köteles gondoskodni azok kezelésérõl. A benyújtástól számítva az ügyintézési határidõn belül kell érdemi választ
adni az érdekelteknek.
12. A szülõi munkaközösség, a kollégiumi szék és a vezetõk közötti
kapcsolattartás formája, rendje
· Tanévnyitó napján a kollégium vezetõje szülõi értekezletet tart, amelyen ismerteti a tanévre vonatkozó fontosabb szabályokat, rendelkezéseket, a házirend fõbb elõírásait, különös tekintettel a változásokra.
· Az igazgató az új kollégisták szülei számára még a beiratkozás elõtt
(lehetõleg május végén vagy június elsõ felében) szülõi értekezletet
tart, amelyen ismerteti a kollégista élet fõbb programjait, a korábbi
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diákélethez képest bekövetkezõ változásokat, az intézményben lakás
feltételeit. Felajánlja a gólyatábor lehetõségét.
A csoportvezetõ nevelõtanárok a hétvégi hazautazás alkalmával az
egyes szülõkkel ápolják a kapcsolatot. Szükség esetén érdeklõdnek a tanuló hazaérkezésérõl, illetve a visszaérkezés elmaradásának okáról. Ezzel kapcsolatban kívánatos a szülõk részérõl történõ tájékoztatás. Az iskolai szülõi értekezletek napján fogadják a kollégiumba érkezõ szülõket,
és tájékoztatást adnak az aktuális nevelési tevékenységükrõl. Továbbá
a szülõket érdeklõ kérdésekre választ adnak, vagy szolgálati úton továbbítják a felvetett észrevételeket és kérdéseket az intézmény vezetõjének.
A tanulócsoport több tagjának a közösség normáival való szembehelyezkedése, illetve annak megszegése esetén az érdekelt szülõket
a csoportvezetõ nevelõtanár összehívja és tájékoztatást ad a kialakult
helyzetrõl. A szülõi értekezleten közös álláspontot alakítanak ki a pedagógiai helyzet megoldására.
A kollégiumi szék a közoktatási törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott esetekben egyetértési jogot gyakorol (például
pedagógiai program, éves munkaterv). Tanácskozásait évente két alkalommal (szeptember végén és május hónapban), illetve saját hatáskörû kezdeményezésre elõre meg nem határozott idõpontban tartja.
A tanév elején megismeri és elfogadja a kollégista diákok nevelését-oktatását meghatározó feladatokat, javaslatot tesz a szülõkkel való kapcsolattartás aktuális feladataira. Tanév végén részt vesz az éves munka értékelésében (véleménye megfogalmazásával), a nyári gólyatábor
szervezésében, a következõ tanévi feladatokra vonatkozóan javaslatot
fogalmaz meg.
A kollégiumi szék összetétele:
— 3 szülõ (közülük 1 fõ elnök)
— 2 tanuló
— 2 pedagógus (közülük 1 fõ alelnök), az intézmény pedagógusai
közül igazgató és igazgatóhelyettes nem lehet a kollégiumi szék
tagja
A kollégiumi szék mûködési feltételeit az intézmény biztosítja (helyiség, ügyviteli, ügykezelési és technikai feltételek), de feladatait önállóan határozza meg.

13. A pedagógusok reszortfeladatokkal való megbízásának elvei,
a nevelõtestület hatáskörébe tartozó feladat(ok) átruházására és
a beszámolásra vonatkozó rendelkezés
· A nevelõtestület tagjai között az azonos (vagy közel azonos) leterheltségre kell törekedni a hatáskörbe tartozó feladatok átruházása során
(mindenképpen kerülendõ az egyes személyekre bízott feladatok halmozása).
· A reszortfeladattal történõ megbízást a szaktárgyi, valamint át- és
továbbképzésen megszerzett felkészültség és az egyéni beállítódás
alapján bejelentett igény szerint valósítjuk meg.
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Beszámolás a megbízatások és az átruházott feladatok ellátásáról
· A nevelõtestület a hatáskörébe tartozó ügyeket tagjaira átruházhatja.
Ennek ideje általában a tanév eleji értekezlet, ettõl eltérõen az aktualitásnak megfelelõen.
· Tantestületi átruházott feladatok teljesítésérõl az aktualitásnak megfelelõen a havi rendszerességû nevelõtestületi értekezleten kell beszámolni. A megbízatások teljesítésérõl a félévi és az év végi nevelési
értekezleteken írásban (beszámoló formájában) és szóban ad számot
a feladatot elvállaló közalkalmazott.
· Vezetõi megbízás és átruházott feladat teljesítésérõl a feladat elvégzését követõen (lehetõség szerint azonnal) szóban (amennyiben a megbízást adó nem adott utasítást az írásbeli beszámolásra) kell beszámolni, illetve a teljesítést értékelni.
· Nem pedagógus munkakörökben elvállalt megbízatások teljesítésérõl
a feladat elvégzését követõ elsõ munkanapon szóban kell beszámolni
a megbízást adónak.
14. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos
rendelkezés
Mûködési alapdokumentum
Alapító okirat: felhasználása a fenntartó által meghatározottan. Elhelyezése: jól védett helyen, de a vezetõk számára a hozzáférhetõséget biztosítani kell (mellékelése a pályázatbenyújtás feltétele).
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Pedagógiai program: szakmai alapdokumentum, amely alapján az intézmény nevelõ-oktató tevékenységét végzi. Õrzésérõl és nyilvános dokumentumként történõ kezelésérõl az igazgató gondoskodik. A nyilvánosságot az
intézményvezetõ rendelkezése biztosítja, amely szerint 1-1 példányát el kell
helyezni a tanári szobában, az igazgatói irodában, a diák-önkormányzati
szobában és a könyvtárban. A könyvtári példányt lehet külsõ személyek, továbbá az intézménnyel jogviszonyba került diákok és alkalmazottak számára betekintésre átadni (hozzáférés biztosítása a könyvtár nyitvatartási ideje
alatt). Egyéb érdeklõdõ számára szóbeli érdeklõdésre szóbeli tájékoztatást
az intézmény képviseletére jogosult személy adhat.
Tájékoztatás kérése a pedagógiai programról:
· A szülõk valamennyi szülõi értekezleten kérhetnek tájékoztatást az
intézmény igazgatójától az érvényes pedagógiai programról.
· A pedagógiai programmal kapcsolatos kérdéseket a tanév ideje alatt
bármikor fel lehet tenni az intézmény igazgatójának, aki azokra az
ügyintézési határidõn belül köteles érdemi választ adni.
A kollégium szabályzatai
Munkavégzéssel kapcsolatos szabályzatok (kollektív szerzõdés és
közalkalmazotti szabályzat): elhelyezése az alkalmazottak nagyobb közösségei által használt helyiségekben, munkavállalói érdek-képviseleti
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vezetõk, igazgató és gazdasági vezetõ irodájában. Ezek nyilvánosságát
csak az érintett dolgozói körök számára szabad biztosítani.
Munkaszervezéssel, szervezeti mûködéssel kapcsolatos szabályzat a szervezeti és mûködési szabályzat, melyet – a fenntartó által jóváhagyott példánya másolatából – az intézményen belül, a tanári szobában, az igazgatói
és a gazdasági vezetõi irodában, valamint a könyvtárban kell elhelyezni.
A könyvtári példány szolgálja valamennyi érintett személy számára a hozzáférhetõséget. A belsõ ellenõrzési szabályzatot csak az ellenõrzésben részt
vevõk kapják meg. Az ellenõrzött személyek az ellenõrzést végzõtõl kapnak
tájékoztatást, illetve a szabályzatba betekintési lehetõséget.
A gazdálkodással, vagyon- és tûzvédelemmel, valamint az iratkezeléssel kapcsolatos szabályzatok elsõsorban a feladatot ellátók és az ellenõrzést végzõk számára hozzáférhetõk.
Munkaterv és rendezvényterv, valamint a házirend valamennyi érintett fél számára hozzáférhetõ helyen (irodák, tanári szoba, diák-önkormányzati szoba, könyvtár, a diákok többsége által használt közösségi
helyiség, például klubszoba, társalgó) kerül elhelyezésre. A kapcsolódó
iskolák számára szintén 1-1 példányt (tájékoztató szándékkal) eljuttatunk (az esetleges ütközõ programok elkerülése érdekében). Viszonossági alapon hasonló – tájékoztató jellegû – dokumentumokat várunk
a társiskoláktól.
Megismertetése a kollégium diákságával és az érdeklõdõ szülõkkel
a tanév elején tartott közgyûlésen, illetve szülõi értekezleten történik.
A tanév ideje alatt a könyvtárban elhelyezett példány (a könyvtári nyitvatartási idõ alatt) biztosítja a külsõ érdeklõdõk számára a hozzáférés
lehetõségét. A fenntartó számára benyújtott példány tájékoztató jellegû.
Egyéb érdeklõdõ számára szóbeli érdeklõdésre szóbeli tájékoztatást az
intézmény képviseletére jogosult személy adhat.
A feladatellátásról szóló félévi és a tanév végi beszámolók az érintettek számára tájékoztatásul ismertetésre kerülnek, a tantestület határozatban foglal állást az értékelés elfogadásáról. A beszámolókat a vonatkozó miniszteri rendelet alapján a fenntartó számára megküldjük.
A tanulói nyilvántartások adatai széles körû ismertetésre nem kerülhetnek.1 Két részre csoportosítandók:
· pedagógusközösségre vonatkozó nyilvántartás – a tantestület valamennyi tagjára tartozó adatok (például az egyes szituációkban várható viselkedések, az ebbõl fakadó javasolt teendõk)
· egyes pedagógusokra vonatkozó nyilvántartás – az igazgatóra és a
csoportvezetõ nevelõtanárra tartozó adatok (például a konkrét személyre és a család helyzetére utaló ismeretek)
1

11/1994. (VI. 11.) MKM-rendelet
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Ezekrõl a nyilvántartásokról csak a hatóságok szakemberei – írásos
megkeresésre – kaphatnak tájékoztatást (írásban, az intézményben szokásos módon kezelt irat formájában).
Az intézmény egészét érintõ kérdésben, valamint az e pontban felsorolt dokumentumokra megfogalmazott vagy benyújtott kérdésekben az
intézmény képviseletére feljogosított személy (igazgató vagy az általa
megbízott alkalmazott) adhat tájékoztatást. Egy-egy szakmai területre
irányuló kérdésben a vezetõi feladatkört ellátó személy, illetve a tantestület szakmai reszortfelelõse adhat tájékoztatást.
15. A pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének szempontjai, elvei,
rendje
· Ellenõrzést csak a belsõ ellenõrzési szabályzatban foglaltak szerint
lehet végezni.
· Az ellenõrzést ütemezetten és alkalomszerûen lehet végezni.
· A gazdálkodással, ügyintézéssel és az iratkezeléssel kapcsolatos ellenõrzésekrõl minden esetben, a pedagógiai-szakmai ellenõrzésekrõl
az ellenõrzést végzõ mérlegelése alapján kell írásos feljegyzést készíteni.
· Az ellenõrzés megállapításait ismertetni kell az ellenõrzött személlyel.
· A pedagógiai, szakmai ellenõrzés általánosítható tapasztalatait tantestületi értekezleten ismertetni kell.
Az intézményen belüli pedagógiai munka ellenõrzésére három szinten
kerülhet sor.
Igazgató
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· Havonkénti rendszerességgel kollégiumi foglalkozások látogatása,
a tapasztalatairól vezetõi értekezleten és a havonkénti értékelései során a tantestület tagjainak beszámol.
· Negyedévente szóban beszámolót kér a csoportok munkatervének
megvalósításáról, amelyet szóban kiértékel.
· Félévenként a tanulócsoportokban elvégzett munkáról írásos beszámolót kér a csoportvezetõ nevelõtanároktól. E beszámolók alapján
a félévi írásos értékelést az igazgatóhelyettes, az év végit az igazgató
nevelési értekezlet keretében ismerteti.
· A tanulócsoportok diákvezetõjét havonta beszámoltatja az elvégzett
feladatokról, tájékoztatást hallgat meg a következõ idõszak csoportprogramjairól.
· Havonta értékelteti a diákcsoportok vezetõségével a csoporttagok által végzett munkát, melyekrõl szóbeli tájékoztatást kér a tárgyhónapot követõ elsõ csoportvezetõi megbeszélésen.
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Igazgatóhelyettes
· A pedagógiai munka dokumentációinak ellenõrzése (elõször októberben, majd negyedévente).
· Kollégiumi kötelezõ foglalkozások látogatása, tapasztalatairól havonta
vezetõi értekezleten, negyedévente tantestületi értekezleten beszámol.
Munkaközösség-vezetõ
A pedagógiai munka dokumentumait és a gyakorlati megvalósítást
alkalomszerûen ellenõrzi. Szükség esetén vezetõi értekezleten beszámol
észrevételeirõl, és javaslatot tesz a hatékonyabb feladatellátásra. Tapasztalatait a félévi és az év végi nevelési értekezleten a tantestület tagjaival ismerteti.
16. A külsõ kapcsolatok rendszere, formája és módja
Külsõ kapcsolatok tartása az igazgató munkaköri feladata. Ezt a feladatát
alkalomszerûen vagy eseti megbízás formájában vezetõtársaira (fenntartó és
tulajdonos önkormányzat, szponzoráló szervezetek és cégek), illetve a tantestület tagjaira (társadalmi és civil szervezetek, magánszemélyek) átruházhatja.
A fenntartó és a tulajdonos önkormányzat testületi ülésein – naprakész információszerzésre törekedve – az intézmény képviselõje részt vesz.
Kapcsolat a város, a megye és a megyén kívüli „testvér” társkollégiumokkal: igazgatói szinten az aktuális programnak (vetélkedõknek, versenyeknek) megfelelõen, nevelõtanári szinten a meghirdetett programon való részvétellel vagy aktív közremûködéssel valósul meg.
A kollégiumi szakmai szervezetekkel a választott tisztségviselõkön keresztül, illetve a meghirdetett rendezvényeken (például konferencia)
való részvétellel valósul meg a kapcsolattartás.
A kollégiumot igénybe vevõ tanulók iskoláival (az aktuális feladatoknak
megfelelõen) az igazgató tartja a kapcsolatot. A csoportvezetõ nevelõtanárok a felmerült pedagógiai gondok megoldása érdekében a csoportjukba
tartozó diákok osztályfõnökeivel és szaktanáraival napi munkakapcsolatot tartanak. El kell érni a szakmai témát feldolgozó értekezletekre a kölcsönös meghívást. A kollégium részérõl folyamatossá tesszük kezdeményezésünket.
Az egész kollégiumot érintõ rendezvényekre (gólyaünnep, karácsony,
kollégiumi szakmai vagy nyílt hét, kollégiumi ballagás) a diákok iskolájának igazgatóját és osztályfõnökeiket meg kell hívni.
Közmûvelõdési és sport intézményhálózattal a tantestület megfelelõ reszortfelelõse és az igazgatóhelyettes tart kapcsolatot. A folyamatos feladatellátásról az aktualitásnak megfelelõen nevelõtestületi megbeszélésen adnak számot. A vezetõi szintû kapcsolattartás az igazgató feladata.
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A gyermekjóléti szolgálattal – átruházott feladatkörrel – az igazgatóhelyettes, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs tart kapcsolatot. A folyamatos feladatellátásról félévente vezetõi értekezleten adnak számot.
A munkahelyi („üzemorvosi”) és a kollégium-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való szakmai kapcsolattartás – átruházott feladatkörrel – az ápolónõ feladata. A vállalkozással összefüggõ kérdésekben a gazdasági vezetõ köteles kapcsolatot tartani. A feladat
teljesítésérõl havonta vezetõi értekezleten vagy tantestületi nevelési értekezleten beszámolnak. Ugyanekkor mindketten ismertetik a szolgáltató kéréseit és elvárásait.
A szakmai szolgáltatást biztosító szervezetekkel (például pedagógiai intézet,
nevelési tanácsadó, családsegítõ szolgálat) az igazgató tartja a kapcsolatot,
de az operatív feladatellátást megosztja az igazgatóhelyettessel és a minõségfejlesztési felelõssel. Félévkor és tanév végén a megosztott feladatkörnek
megfelelõen tantestületi értekezlet keretében adnak tájékoztatást az elvégzett tevékenységrõl.
17. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása
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· A tanév rendjérõl szóló miniszteri rendelet elõírásainak megfelelõ idõpontban kell megtartani az ünnepélyeket.
· Az intézmény minden tanévben koszorúzással emlékezik meg a névadóról, valamint a több évtizeden át kiemelkedõ tevékenységet végzõ
vezetõjérõl (a névnapjához – április 12. – legközelebb esõ tanítási napon), munkásságáról ötévenként koszorúzással egybekötött ünnepi
mûsort állít össze.
· Hagyományok ápolása az intézmény évenként elfogadott munkatervében és a diákönkormányzat éves programjában meghatározottan
kerül megvalósításra.
· Régi kollégisták találkozása a Középiskolai (Középfokú) Kollégium
Baráti Körének szervezésében, valamint spontán módon.
· Felvállalt regionális, megyei vagy országos szervezésû vetélkedõ évenkénti megrendezése, a rendezés feltételeinek elõteremtése.
· Egyedi arculatot megjelenítõ – minden második évben megtartott –
meghívásos verseny, a közbeesõ években a rendezvény intézményi
háziverseny formájában kerül megszervezésre, lebonyolításra.
· A névadóról elnevezett szakmai hét rendezvénysorozata a diákönkormányzat és a nevelõtestület közös rendezésében.
· Intézményi szintû házibajnokságok (játék és sport), vetélkedõk (tanulmányi és szellemi), versenyek (csoportok közötti megmérettetések
a résztvevõk által meghatározott mûfajban), rendezvények (népszokások, nemzeti és nemzetiségi estek), bemutatkozások (szakkörök,
diákkörök).
· Az intézményi összetartozást erõsítõ hagyományos ünnepek: gólyaünnep, Mikulás, karácsony, ballagás – jelentõs diák-önkormányzati
szervezõ és megvalósító közremûködéssel valósulnak meg.
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· Az intézménybe történõ beilleszkedést szolgálja a diák-önkormányzati közremûködéssel szervezett és júniusban lebonyolított – évtizedes
múltat számláló – gólyatábor.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatellátás szabályai
A hagyományápolással kapcsolatos rendezvények vagy foglalkozások
feladatvállalása a diák-önkormányzati ajánlás alapján vagy a tanulócsoportok (kollégiumi közösségek) önkéntes jelentkezése – pályázat benyújtása – alapján történik.
Törekedni kell arra, hogy – a hasonló mértékû közteherviselés elvének
megvalósításával – minden tanulócsoport (illetve bármely kollégiumi
közösség) a hagyományápoláshoz köthetõ rendezvényen bemutathassa
magát az intézmény diákközösségének.
A hagyományápolás rendezvényein törekedni kell a tanulói aktivitás kiteljesítésére. A rendezõ tanulócsoport (kollégiumi közösség) közízlést
fejlesztõ kezdeményezései elõnyt élveznek.
A diákönkormányzat hagyományápolással összefüggõ rendezvényt bármely tanulócsoport (kollégiumi közösség) számára csak akkor ajánlhat
fel, javasolhatja a rendezvény lebonyolítását, ha arra önkéntes jelentkezés nem történt.
18. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása
A kollégiumi foglalkozásokról való távolmaradást a diák köteles igazolni.
· Elõre ismert ok (például iskolai elfoglaltság) miatt a foglalkozás megkezdése elõtt kell kimentenie magát. Ebben az esetben a csoportvezetõ nevelõtanára engedélyével maradhat távol a foglalkozástól.
· Kimenõrõl és eltávozásról késve beérkezést a csoportvezetõ nevelõtanár igazolja vagy a jutalmazási-büntetési szabályzat útmutatása
alapján szankcionálja. A foglalkozási idõkön kívüli idõszakban a késve beérkezésért – kizárólag indokolt esetben – az ügyeletes nevelõtanár szab ki elmarasztalást.
· Betegség miatti távolmaradás:
— A kollégiumban betegedett meg (vagy betegen érkezett be a kollégiumba): a „betegfüzet”-be történt bejegyzés szolgál igazolásul.
— Otthon bekövetkezett betegség: az iskolai hiányzás igazolásául
szolgáló dokumentumot kell bemutatni a csoportvezetõ nevelõtanárnak. A betegség bekövetkeztérõl minél hamarabb értesíteni
kell az intézményt!
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19. Az étkezési térítésidíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos
szabályok
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· Az étkezési térítési díj megállapítása a vonatkozó jogszabályok szerint
történik.
· A fenntartó rendeletben állapítja meg a gyermekélelmezésben alkalmazható nyersanyagköltséget, amelynek a napi bontását reggelire
20–23%, ebédre 45–47% és vacsorára 30–35% részaránysávban állapítjuk meg.
· A tanuló számára a napi háromszori fõétkezést az intézmény biztosítja,
a lemondást legalább 24 órával hamarabb be kell jelenteni. A fõétkezést
csak indokolt esetben (például távollét) lehet lemondani. Orvosi igazolással bizonyított élelmiszer-érzékenység esetén az intézmény köteles az
étkezés költségeihez hozzájárulni (az intézményben alkalmazott nyersanyagköltség bontásának megfelelõ részaránysáv értékig), vagy ugyanilyen mértékû összegért megoldani a diétás étkezést.
· A kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkezõ diák csak az étkezési ellátásért fizet jogszerûen térítési díjat. A térítési díj mértéke a mindenkori nyersanyagköltség 70%-a (1–2 kiskorú vagy nappali tagozatos
tanulmányokat folytató családtag esetén) vagy 50%-a (3 vagy ennél
több gyermekes családban nevelkedõ kollégista diák esetén).
· Az étkezési térítési díjat elõre kell kifizetni. A tárgyhónapban igénybe
nem vett étkezés térítési díjának ellenértékét (túlfizetés) a következõ
havi befizetésnél kell figyelembe venni. A tanév végén mutatkozó túlfizetést az utolsó tanítási vagy nyári gyakorlati napon készpénzben
kell visszafizetni.
· Fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezményt (térítési díj befizetésének egy hónapos halasztása) tanévenként egy alkalommal képes
nyújtani az intézmény abban az esetben, ha a kedvezményezett vállalja a következõ havi térítési díjjal történõ együttes kiegyenlítését.
· Késedelmes befizetések esetén a befizetésre kötelezettet fel kell szólítani a szabályozásnak megfelelõ befizetésre.
· Intézményenként eltérõ mértékben lehetõséget biztosítanak az érdemi kimentés elfogadására.
· A kollégiumi ellátás ingyenes, térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni.
· Az étkezési térítési díjat minden hónap 10-éig kell befizetni az intézményben kifüggesztett befizetési napon. Ettõl eltérni csak a munkanapok átrendezése és a késõbb megkapott fizetések miatt lehet. A térítési díj befizetésének elmaradását évente egy alkalommal lehet
bejelenteni a pénztárosnál, úgy, hogy a következõ hónapban az elmaradást pótolni kell. Egy hónapot meghaladó késedelmes befizetés
esetén a pénztáros írásban szólítja fel a szülõt (gondviselõt) a kötelezettség teljesítésére. A felszólításon közölni kell a tartozás kiegyenlítésének határidejét. A felszólítás ellenére elmaradó térítésidíj-kiegyenlítés esetén újabb felszólítás kíséretében fel kell hívni a szülõ
(gondviselõ) figyelmét, hogy tartozásáról értesíti az intézmény az
állandó lakóhely szerint illetékes önkormányzat gyámügyi szakigazgatási szervét, továbbá kezdeményezi a tartozás behajtását. A szak-
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igazgatási szerv 30 napon belüli intézkedésének elmaradása esetén
megszûnik a tanuló kollégista tagsági viszonya.
Az idõben bejelentett, igénybe nem vett étkezések után az intézmény
visszafizetési kötelezettséggel tartozik a térítési díjat befizetõ felé.
— A következõ hónap térítési díját az igénybe nem vett étkezések díjával csökkenti a befizetéskor.
— A hónap végén vagy a kollégiumi tagság megszûnésekor készpénzben visszafizeti az igénybe nem vett étkezések díját.
Az egy hónapot meghaladó késedelmes befizetés esetén – a halasztott
befizetési határidõ megszabásával – fel kell hívni a befizetésre kötelezett figyelmét a következményre (az ellátott kollégiumból történõ kizárására).
A jelenlegi önkormányzati költségvetési finanszírozás rendszerében
nem maradt lehetõség szociális támogatás nyújtására. A kollégiumot
igénybe vevõ családok fokozatosan romló szociális helyzete indokolttá teszi a korábban meglévõ elem visszaállítását az ellátórendszerbe
(támogatási elveinket lásd a következõ pontban).
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõség nyílik
szociális támogatás nyújtására, amelyeket a következõ elvek alapján
valósítunk meg:
— A program nem minden résztvevõjének, csak a szociálisan valóban – az intézményben tanév elején készített felméréssel alátámasztottan – rászorultaknak jár (a csoportvezetõ nevelõtanár
aláírásával megerõsített, írásban benyújtott kérelem alapján).
A kérelemrõl a diákönkormányzat delegált képviselõje és az intézmény igazgatója együttesen hoz határozatot. A kihirdetett határozat ellen felülvizsgálati kérelem benyújtásának nincs helye.
— Láthatóan „elesett” helyzetben lévõ diák számára ruházat vásárlása (számlával elszámolva).
— Rendkívüli alkalommal útiköltség kiegyenlítése.
— Egyéni tehetség intézményen kívüli kibontakoztatása érdekében
befizetett részvételi díj (tandíj).
— Kollégiumi és iskolai programon (például kirándulás, táborozás
járulékos költségei) való részvétel költségeihez való hozzájárulásra fordítható.

20. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás
A kollégium a gyermekorvossal kötött külön megállapodáson – amely
tartalmazza a rendelési idõt és az ellátási kötelezettség mértékét – keresztül biztosítja az intézményben elhelyezett diákok számára a rendszeres egészségügyi felügyeletet és ellátást.
Az egészségkárosodást a tanuló a csoportvezetõ nevelõtanárával vagy
távollétében az ügyeletes nevelõtanárral közli, aki – amennyiben az ápolónõ már nem tartózkodik az intézményben – a szükséges intézkedést
haladéktalanul köteles megtenni (a lázméréstõl az ügyeletes orvos vagy
a mentõ értesítéséig terjedõen). A kollégiumi tanár nem bírálhatja felül
a diák által bejelentett rosszullétet. Gyógyszer adagolása csak az orvos
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utasítása szerint történhet. Az ápolónõ a munkaidejében bejelentett betegséget köteles szakszerûen kezelni, illetve a szükséges intézkedést
megtenni.
A „betegkönyv” használata a vonatkozó elõírások és az egészségügyi felügyeletet biztosító szakszolgálat kérése szerint történik. A reggelre beteget jelentõ diák nevét és panaszát 7 óra elõtt az ügyeletes nevelõtanár,
7 óra után az ápolónõ jegyzi be. Az ápolónõnél jelentkezett betegek
betegszobai elhelyezése és napközbeni ellátása az ápolónõ, illetve munkaidejének lejárta után az ügyeletes nevelõtanár és az önkiszolgálást
végzõ diákok feladata.
Beteg diák csak orvosi javallatra utazhat haza, illetve háziorvosi kezelésre.
Ha a kollégiumban lakó megbetegedett tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges diákoktól el kell különíteni, betegszobában kell
tartózkodnia. Ellátásáról az ápolónõ útmutatása szerint a diák-önkiszolgáló rendszer (naposi szolgálat) gondoskodik. Az ellátás ellenõrzését
az ügyeletes nevelõtanár oldja meg. Meghûléses, lázas és hurutos betegség esetén ágyban kell feküdnie a betegnek.
21. Az intézményi védõ és óvó eljárások rendje
Munkavédelem-tûzvédelem
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Munkába lépés elõtt valamennyi közalkalmazott munkavédelmi és tûzvédelmi oktatásban részesül (a munkaterület tevékenységét irányító vezetõ a felelõs az oktatás megtörténtéért). Minden tanév megkezdésekor
(tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódóan) munka- és tûzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó és diák. Ennek teljesítésérõl
az oktatás felelõse (gazdasági vezetõ által megbízott alkalmazott) írásos
dokumentumot vezet.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása
· A tanév eleji felmérések során felszínre került gyermek- és ifjúságvédelmi teendõket a csoportvezetõ nevelõtanárok regisztrálják, majd a
feljegyzést átadják a reszortfelelõs nevelõtanárnak.
· A reszortfelelõs nevelõtanár – az igazgatóhelyettes irányítása mellett –
felveszi a kapcsolatot a szociális ellátóhálózat intézményeivel (például
családsegítõ szolgálat, nevelési tanácsadó), és szükség szerint a követendõ eljárásra vonatkozó tanácsot vagy szakszerû intézkedést kér.
· A tanév során irányítja a teendõket, vagy a csoportvezetõ nevelõtanárral együtt folyamatosan figyelemmel kísérik a szakszerû megvalósítást.
· A reszortfelelõs a félévi és a tanév végi értekezleten beszámol tevékenységének eredményérõl.
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A tanulóbaleset megelõzése, illetve a bekövetkezett baleset után
teendõ intézkedések
A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl 2. számú melléklete állapítja meg a tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggõ egyes feladatokat.
· Az intézmény udvarán és az épületben levõ baleseti források szakszerû fedésérõl, zárásáról a félévente megtartott bejárások során meg
kell gyõzõdni. Az esetleges meghibásodás megszüntetésérõl az igazgató gondoskodik.
· Minden tanév elején (elsõ héten) valamennyi kollégista diák balesetvédelmi oktatáson vesz részt, amelyet a csoportvezetõ nevelõtanára
tart számára. Az oktatáson való részvételt és az elhangzottak megértését a diákok aláírásukkal erõsítik meg. Az aláírt lapot – amelyet
a csoportnaplóban kell õrizni – szeptember hónapban az igazgatóhelyettes ellenõrzi, és szükség esetén meggyõzõdik az oktatás hatékonyságáról.
A bekövetkezett baleset utáni teendõk
A balesetet szenvedett tanuló ellátása érdekében azonnal értesíteni kell
az egészségügyi szakembert (ápolónõt), távollétében az orvosi ügyeletet
vagy – látható szükség esetén – a mentõszolgálatot. Az értesítéssel egy
idõben tájékoztatni kell az intézményben tartózkodó vezetõt is, aki a továbbiakban felel a szakszerû ellátásért.
Az egészségügyi szakember szakszerû feladatellátásának körülményeit
– kérésére – biztosítani kell, intézkedéseit az alkalmazottak kötelesek
követni.
A balesetrõl – lehetõség szerint a bekövetkezést követõ legrövidebb idõn
belül – az érvényes nyomtatványon elõírt példányszámú – jelenleg érvényesen 5 példányos – jegyzõkönyvet kell felvenni.
A baleset okozójával szemben elvárt erkölcsi kötelesség, hogy a károsodást szenvedett diákot – lehetõleg csoportvezetõ tanárával együtt – lábadozása során meglátogassa.
A csoportvezetõ nevelõtanár segítséget nyújt – szükség esetén eljár –
a tanuló baleset-biztosítási kárigényének érvényesítésében.
Teendõk bombariadó esetén
· A bomba elhelyezésével kapcsolatos fenyegetésrõl szóló hír vevõje
azonnal értesíti az intézményben tartózkodó legmagasabb beosztású,
intézkedésre jogosult személyt (igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetõ, ügyeletes nevelõtanár), aki utasítást ad az épület elhagyását célzó, élõszavas riasztással történõ riadó azonnali végrehajtására.
Az épület közvetlen környékét legalább a tûzriadók alkalmával begyakorolt távolságig el kell hagyni.
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· A fenyegetésrõl szóló hír vevõje, vagy az intézkedésre jogosult vezetõ
azonnal értesíti a városi rendõrkapitányságot, kérve, hogy a szükséges intézkedést haladéktalanul tegyék meg.
· A bombariadó elrendelésérõl az intézmény felelõs vezetõjét (igazgató
vagy távollétében igazgatóhelyettes) értesíteni kell.
· A rendõrségi átvizsgálás végéig az épületbe senki nem mehet be.
· Az épületbe visszatérni a tûzszerészek vizsgálatának negatív eredménye, illetve a bombaszerkezet hatástalanítása után lehet, továbbá
csak akkor, ha erre a rendõrség az intézkedésre jogosult személynek
engedélyt adott.
Teendõk tûzriadó gyakorlása esetén
Tûzvédelmi szabályzat tûzriadóterve alapján tanévenként legalább egy
alkalommal kell gyakorolni.
· A vészjelzõ csengõszó elhangzása után – a legszükségesebb személyi
felszerelések (igazolványok, gyógyszer) magához vételét követõen –
a legrövidebb idõn belül a kijelölt gyülekezési helyre vonul minden
diák.
· A „mentésben” csak a mentésvezetõ parancsnok útmutatása szerint
vehetnek részt a károsultak.
· A tûzriadó lefújása után lehet elhagyni a gyülekezési helyet, és megkezdeni az épületbe történõ bevonulást.
22. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
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· Az intézmény területén reklámtevékenységet folytatni csak a pedagógiai programmal összeegyeztethetõ formában és módszerrel lehet.
· Az intézményt igénybe vevõ diákok személyiségfejlõdését elõsegítõ
reklámok elhelyezése megengedett.
· Reklámot és reklámnak minõsülõ felhívást az intézményben nyilvános helyen kitenni csak az igazgató engedélyével lehet.
· Az intézmény területén – beleértve az elõkertet is – semmilyen anyagi
elõny esetében sem lehet reklámtevékenységet folytatni jogszabályba
(nemdohányzók védelme, szeszes ital reklámozása) ütközõ cselekedetek körében.
· Az elõkertben sem lehet közízlés szerint megkérdõjelezhetõ reklámot
kihelyezni.
23. A minõségi bérpótlék (kimagasló munkavégzés teljesítéséért)
odaítélésének elvei, határideje1
· Jelentõs mértékû differenciálást kell végezni az arra érdemesek között.

1

Szabályozására elsõsorban kollektív szerzõdésben kerül sor. Amennyiben az
intézményben nem kötöttek kollektív szerzõdést, az elveket az SZMSZ-ben
kell rögzíteni.
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· Nemcsak pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott kaphatja meg ezt a bérpótlékot.
· Az igazgató elõterjesztése alapján kialakított vezetõségi vélemény támassza alá a „tartósan kimagasló munkavégzés” minõsítést.
· A bérpótlékban részesülõ hat hónapig kapja meg ezért a javadalmazását, de egymás után többször hat hónapig részesülhet belõle.
· A bérpótlék elbírálásának dátuma: a tanévnyitó tantestületi értekezlet és a félévi nevelõtestületi értekezlet. A bérpótlékra jogosultság
szeptembertõl februárig, illetve márciustól augusztusig tart.
· A bérpótlék legalább kétharmada a minõségfejlesztés érdekében kifejtett tevékenységért (a vonatkozó OM-rendelet betartásával), legfeljebb egyharmada a hagyományápolás magas szintû teljesítéséért kerül felosztásra.
24. Az intézményi vagyon használatának és hasznosításának elvei
· Az intézményi vagyon elsõsorban az igénybevevõk térítési díj nélküli
ellátását szolgálja.
· A vagyon használatát és a megóvásra törekvést az igénybevevõkkel
kötött és tanévenként felújított megállapodásban kell rögzíteni.
· Ez a megállapodás (szerzõdés) az alapja a nem rendeltetésszerû használatból vagy szándékos károkozásból eredõ kártérítés megállapításának.
· A megállapodásban ki kell térni a fenntartói elvárásoknak megfelelõ
intézményi bevételre törekvés okozta kellemetlenségekre is.
· A külsõ igénybevétel miatt a szokásostól eltérõ használatról – hétvégi
vendéglátás, szállásolás – legalább két munkanappal hamarabb kell
tájékoztatni a kollégista diákot. Tanítási szünetekben történõ igénybevétel esetén nem szükséges tájékoztatást adni. Külsõ igénybevevõ
a használatért az intézmény számára térítési díjat köteles fizetni.
· A szállásszolgáltatás térítési díja minimálisan a mindenkori tényleges rezsiköltség, az idegenforgalmi adó és az általános forgalmi adó
együttes összege. Ezen mérsékelni csak cserekapcsolaton alapuló
igénybevétel esetén lehet.
· A vagyon hasznosítása – vendéglátás, szállásolás – során keletkezett
bevétel harmadát az amortizálódás kompenzálására, felét a tényleges
kiadások (rezsi) fedezésére és hatodát diák-önkormányzati felhasználásra kell fordítani.
· A külsõ igénybevevõkkel is használatbavételi szerzõdést kell kötni,
amelynek tartalmaznia kell az esetleges károkozásból eredõ kártérítési kötelezettséget is. A kártérítési kötelezettség az intézményi vagyon mellett kiterjed a tanulói személyi felszerelésekben és a tanulók
által készített dekorációkban okozott kárra is.
· Az intézmény területén külsõ igénybevevõ sem dohányozhat, valamint nem fogyaszthat szeszes italt. Erre vonatkozó figyelemfelhívást
az intézményben ki kell helyezni.
· A korábbi szándékos károkozás – ideértve a megtérített károkozást is
– és az intézményi figyelemfelhívások semmibevétele esetén a külsõ
igénylõt a vagyon igénybevételébõl ki lehet zárni.
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25. A kollégium képviselete, kötelezettségvállalás, kommunikációs és információs rend az intézményen belül, a fenntartó, az
intézmények és a hírközlõ szervek között
A kollégium képviselete
Az igazgató a vonatkozó jogszabályok szerint látja el. Akadályoztatása
esetén képviseleti jogát a vezetõk egyikére vagy a tantestület tagjára
meghatalmazással átruházhatja. Átruházott képviseleti jog nélküli intézményképviselet kimeríti a közalkalmazotthoz méltatlan magatartás
kritériumát, amelyért felelõsségre vonás jár.
Az intézményben keletkezett ügyeket minden dolgozó köteles hivatali titokként kezelni. A munkahelyi ügyekrõl külsõ személyeknek tájékoztatást adni nem szabad, kivéve az ügyben érintett közeli hozzátartozóját.
Kötelezettségvállalás
Írásbeli kötelezettségvállalásra csak a kollégium igazgatója jogosult.
Akadályoztatása esetén ezt a jogosultságát a hierarchiaszinteknek megfelelõ sorrendben a vezetõ beosztású alkalmazottak valamelyikére meghatalmazással átruházhatja. Megfordíthatatlan következményû távollét
esetén az igazgató munkáltatója adhat írásbeli meghatalmazást írásbeli
kötelezettségvállalásra.
A középiskolai (középfokú) kollégium bankszámlája feletti rendelkezés
csak az igazgatót illeti meg. A bankszámlán történõ pénzmozgáshoz aláírási jogosultságnak megfelelõen (két fõ) lehet hozzájárulni.
Kommunikációs és információs rend az intézményen belül
Intézménnyel kapcsolatos nyilatkozattételre az igazgató jogosult, amenynyiben ezt a kötelezettségét valamely alkalmazottra át nem ruházta.
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Intézményen belül az alkalmazottak számára az alábbi kommunikációs
és információs rendszert mûködtetjük:
· munkavállalói értekezletek
· vezetõi értekezlet
A tanév szorgalmi ideje alatt minden hétfõn munkaértekezlet a vezetõség tagjai (az igazgató, a helyettese, a gazdasági vezetõ, az élelmezésvezetõ, a munkaközösség-vezetõ, a munkavállalói érdekképviseletek
választott vezetõi, diákönkormányzatot patronáló pedagógus) számára.
Az értekezleten elhangzottakról emlékeztetõ készül.
· Hatáskörébe tartoznak döntési joggal azok az ügyek, melyek az intézmény heti feladatainak megoldását jelentik.
· Hatáskörébe tartozik véleményezési és javaslati jogkörrel az intézmény életét érintõ minden ügy.
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Heti programegyeztetés a tantestület tagjai számára a tanév szorgalmi
ideje alatt minden hétfõn a kollégiumi kötelezõ foglalkozások megkezdése elõtt.
Az alkalomszerûen – többségi támogatással – meghozott döntések minden tantestületi tag számára kötelezõ érvényûek!
Tantestületi értekezlet
A tanév szorgalmi ideje alatt a tárgyhónapot követõ elsõ hét keddjén,
munkaidõn kívül. Témája: Az elõzõ hónap munkájának értékelése,
a tárgyhónap munkatervi fõbb feladatai, szakmai továbbképzés.
· Hatáskörébe döntési joggal tartoznak az intézmény pedagógiai arculatát meghatározó pedagógiai ügyek.
· Hatáskörébe véleményezési és javaslati jogkörrel az intézmény napi
pedagógiai munkáját meghatározó ügyek tartoznak.
Alkalmazotti értekezlet
Tanév elején és végén, valamint a gazdasági év végén (a téli szünetet
megelõzõen). Témája: A két értekezlet közötti idõszak elvégzett munkájának értékelése, a következõ idõszakra feladatmeghatározás. Hatáskörébe tartoznak véleményezési és javaslati jogkörrel az értekezlet elé kerülõ ügyek.
Soron kívüli megbeszélések, értekezletek
A vezetõ beosztásúak vagy a beosztottak bármely munkaköri teljes csoportja, illetve az alkalmazottak legalább 30%-ának kezdeményezésére
össze kell hívni.
A tanulók részére biztosított kommunikációs és információs rendszer
Tanulók bevonásával megtartott gyûlések, megbeszélések (a tanulók
véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái)
Közgyûlés (helyszíne a díszterem)
A diákönkormányzat által javasolt idõpontban, tanévenként három alkalommal (tanév eleje, félév, ünnepi közgyûlés a névadó tiszteletére).
Témáját a választmány határozza meg.
Hatáskörébe döntési joggal tartozik a képviselõk állásfoglalásainak jóváhagyása, véleményezési és javaslati joggal élhet a közgyûlésen felvetett valamennyi ügyben.
A határozathozatal módjáról a megjelentek a helyszínen döntenek.
Havonkénti értékelés
Résztvevõk: a diákönkormányzat és az igazgató – a díszteremben.
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Valamennyi kollégista részvételével a tárgyhónapot követõ elsõ hétfõn
este fél nyolckor kezdõdõen a megelõzõ hónap munkáját az igazgató értékeli, majd a diákok véleményt formálhatnak az értékelés tartalmáról
és módjáról.
Hatáskörébe véleményezési és javaslati jogkörrel tartozik az összejövetel során felvetõdött valamennyi észrevétel, kérés, kérdés.
A megbeszélésen érvényes határozathozatalra nem kerül sor.
Választmányi1 ülés
Alkalomszerûen, a választmány elnöke által összehívottan. Témáját
a DÖK munkaterve határozza meg. A választmányi ülés állandó meghívottja az intézmény igazgatója és diákönkormányzatot segítõ tanár.
Hatáskörébe tartoznak döntési joggal a diákságot érintõ rendezvények,
a DÖK mûködésének szabályozása. Döntéseit határozatba foglalja.
A diák csoportvezetõk megbeszélése
Helyszíne az igazgatói iroda.
Minden hétfõn este negyed nyolc órakor kezdõdõen a diák-önkormányzati alapegység munkájáról adnak számot a megválasztott vezetõk.
Témája:
· beszámolás az elõzõ hét csoportmunkájáról
· a tárgyhétre tervezett csoportfeladatok ismertetése
A tárgyhónapot követõ elsõ hétfõn a csoport tagjai havi munkájának
csoportvezetõségi értékelésérõl beszámolás. A megbeszélésen érvényes
határozathozatalra nem kerül sor.

G
2.14
30

Soron kívüli gyûlés, tanácskozás
Legalább 20 tanuló, vagy ugyanilyen létszámú tanulócsoport kezdeményezésére össze kell hívni.
Az intézmény és a fenntartó közötti kommunikáció
· A fenntartó önkormányzat képviselõ-testületi értekezletein az intézmény igazgatója állandó meghívottként részt vesz. A szünetek alkalmasak a kapcsolatok ápolására, elmélyítésére.
· A fenntartó önkormányzat hivatala szakosztályainak munkatársaival
(gazdasági fõosztály, mûvelõdési-oktatási osztály, titkárság) a kapcsolat az adatszolgáltatás, a tájékoztatás és az érdemi ügyintézés
szintjén valósul meg. Ennek ellenére az információáramlást kiegyensúlyozottabbá kell tenni.

1

A diákönkormányzat tanácskozó testülete.

Iskolavezetés 2002. szeptember

Belsõ szabályzatok

· A tulajdonos (települési) önkormányzat vezetõjével és bizottságaival
kialakult – kiegyensúlyozottnak értékelhetõ – kommunikáció és információáramlás az elmúlt idõszakban az intézmény számára pozitív
hozadékkal járt.
Intézmény és a társiskolák közötti kommunikáció
· Az intézményvezetõ a társiskolák vezetõivel az aktualitásnak megfelelõen (munkaterv-, rendezvényterv-összehangolás, a rendezvényekre való kölcsönös meghívás) tart kapcsolatot. Az információáramlásban a kollégiumé a kezdeményezõ szerep.
· A csoportvezetõ nevelõtanárok az osztályfõnökökkel és szaktanárokkal havonta legalább egy-egy alkalommal tartanak szakmai témájú
megbeszélést. Az információáramlásban a kiegyensúlyozottságra kell
törekedni.
· El kell érni, hogy a diákok és egymás munkájának tartalmasabb megismerése érdekében a munkaértekezletekre kölcsönösen hívjuk meg
a társintézmények szakembereit. A kollégium felvállalja a kezdeményezõ szerepet a másik fél mérsékeltebb érdekeltsége miatt.
Kapcsolattartás a hírközlõ (elektronikus és írott sajtó) szervekkel
A tantestület által megbízott pedagógus beosztású alkalmazott tartja a
kapcsolatot az írott és az elektronikus hírközlõ szervekkel. Az igazgatóval egyeztetett tartalmú híradást jelentet meg az intézményben folyó
szakmai munka eredményeirõl és a közérdeklõdésre számot tartó rendezvényekrõl.
26. A fõbb munkaköri csoportok feladatai, a feladatellátás követelményei, az alkalmazott jogai, kötelezettségei, munkaszervezési
kérdései
A munkakörre vonatkozó leírásban, valamint a személyre szóló munkaköri leírásban kerültek megfogalmazásra, amelyek az SZMSZ mellékletét képezik.
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V. Egyéb szabályok
1. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók épületben tartózkodásának rendje
Belépés után a portán bejelentkeznek (tanulók, dolgozók hozzátartozói,
ismerõsei, vendégei), majd a szolgálatot ellátó portás értesíti a keresett
személyt. A házirendben a fogadásra kijelölt helyen tartózkodva intézik
el aktuális ügyeiket, ami után a külsõ személynek el kell hagyni az intézményt. Hivatali elöljáró esetében a portás vagy ügyeletes tanár gondoskodik az intézményvezetõ értesítésérõl vagy a hozzákísérésrõl.
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2. Külföldi kapcsolatok
Az intézmény nem rendelkezik külföldi partnerkapcsolattal, de kialakítására törekszik. Szabályozására a sikeres partnerkapcsolat felvételekor kerül sor.
3. Hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök
·
·
·
·
·

vezetõ beosztású munkakörök
valamennyi pedagógus-munkakör
könyvelõ
kollégiumtitkár, ügyviteli alkalmazotti munkakörök
ápolónõ

4. Minõsítésre kötelezett munkakörök
· vezetõ beosztású munkakörök
· valamennyi pedagógus-munkakör
5. Fegyelmi büntetés kiszabására vonatkozó jogkörök
Munkavállalói fegyelmi és kártérítési kiszabási jogkörrel az igazgató
rendelkezik. Az elkerülhetetlen eljárás során köteles betartani a munka
törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény megfelelõ szakaszait.
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Tanulói fegyelmi és kártérítési kiszabási jogkörrel az igazgató, valamint
a tantestület tagjaiból – eseti megbízással – létrehozott fegyelmi bizottság
rendelkezik. Mindkét szintû eljárás során alkalmazni kell a 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet erre vonatkozó szabályait. Diák fegyelmi felelõsségre vonása esetén biztosítani kell a diákönkormányzat képviselõjének tanácskozási jogát, valamint az érdekképviselet tevékenységének megfelelõ
körülményeit.
Fegyelmezési jogkörrel – tanulóval szemben – elsõsorban csoportvezetõ
nevelõtanára, távolléte esetén az ügyeletes nevelõtanár vagy az igazgató
rendelkezik.
6. Munkavállalói érdekképviselet mûködési feltételeinek biztosítása
A munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezet és közalkalmazotti
tanács) önálló mûködéséhez a feltételeket az intézmény a fenntartója által jóváhagyott költségvetésben meghatározott pénzügyi fedezet függvényében biztosítja. A szükséges helyiség- és eszközhasználatot a rendelkezésre álló lehetõségek igénybevételével oldja meg.
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7. A diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételek
· A diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételeket a bejelentett igények alapján az intézmény térítésmentesen biztosítja (tanácskozásokhoz tanulószoba, gyûlések megtartásához a díszterem áll
rendelkezésre).
· A lányok szintjén a földszinten lévõ 16. szoba a diákönkormányzat kizárólagos rendelkezésére áll.
· Költségvetési támogatást normatív finanszírozás hiányában az intézmény nem tud biztosítani, a költségekhez a bruttó szállásdíjbevétel
egyhatodával járul hozzá.
8. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Az intézmény elfogadott értékelési rendje szerint nyílik lehetõség a tanulók jutalmazására, a jutalmazások következetes alkalmazásának elve
alapján.
A megítélt jutalom álljon összhangban a jutalmazandó cselekedet súlyával, mind az egyén fejlõdését (közösségre kifejtett hatását is), mind a
közösség érdekét figyelembe véve, különös tekintettel a fokozatosság elvére.
A jutalmazás valamennyi formáját ki kell használni (a diákönkormányzat
alapszintjétõl – tanulócsoport-vezetõ vagy csoportvezetõség – a választmányi és DÖK-elnöki jutalomig, valamint a csoportvezetõ nevelõtanári
elismerésektõl az igazgatói és tantestületi elismerésekig). A havonkénti
csoportvezetõségi értékelések nyújtsanak lehetõséget az alacsonyabb fokozatú elismerések adományozására. A félévi értékelés adja a hátterét az
esetleges magasabb fokozatú jutalom megszerzésének.
9. A tanulókkal szemben alkalmazott fegyelmezõ intézkedések
elvei és formái
· A büntetendõ cselekedetért ott kell felelõsségre vonni a diákot, ahol a
tettet elkövette.
· A fegyelmezõ intézkedés nem lehet megtorló jellegû.
· A kollégium házirendjének súlyos megsértése esetén a tantestület a
vétséget elkövetõ meghallgatása alapján dönt a további fegyelmezõ
intézkedés formájáról és módjáról.
· A fegyelmezõ intézkedések meghozatalánál fontos alapelv a következetesség, a fokozatosság és a minden szinten egyenlõ mércével mérés.
· A megszerzett – nem tárgyi jellegû – jutalmat súlyos fegyelmi vétség
elkövetése esetén halmazati büntetésként vissza lehet vonni.
10. A kollégiumi könyvtár mûködési rendje
· A kollégium könyvtára a tanulók ismeretbõvítését szolgálja. A könyvtár olvasóteremként is szolgál.
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· A könyvtárhelyiségbõl könyvet kivinni csak a könyvtáros engedélyével lehet. (A könyvtáros távolléte esetén csak a könyvtárban lehet az
ismerethordozót használni.)
· Minden egyes kölcsönzést a szokásos nyilvántartás szerint regisztrálni kell! (Az olvasótermi felhasználású kölcsönzést is!)
· A könyvtárban az ismerethordozókat tematikusan rendszerezve kell
tárolni.
· A könyvtárban hangoskodni, másokat az elmélyült ismeretszerzésben zavarni nem szabad. A helyiségben ki kell függeszteni a könyvtárhasználat rendjét.
· A könyvtár nyitvatartási ideje:
— hétköznap (hétfõtõl csütörtökig) 15–21 óráig
— pénteken és hétvégén külön kérésre a könyvtár nyitva tarthat
11. A kollégiumi helyiségek általános használati rendje
· A kollégium helyiségeit rendeltetésszerûen szabad használni.
· Tanulók számára a kollégium valamennyi helyiségében tilos a dohányzás. Ennek megszegése súlyos fegyelmi vétség.
· Élelmiszert tárolni csak az intézményben elhelyezett hûtõszekrényekben szabad.
· A hálószobák bútorainak rendeltetésszerû használata minden tanuló
kötelessége.
— A ruhákat a szekrényekben kell tárolni.
— Az ágynemûtartóban történõ tankönyvtárolás a bútor nem rendeltetésszerû használatát jelenti.
— A társiskolákkal közös használatú tanulószobák nem teszik lehetõvé az iskolai felszerelések tárolását.
— A bútorzat rongálása (firkálás, törés) anyagi kártérítési kötelezettséget von maga után.
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VI. Záradék
A szabályzat hatálya az önálló középiskolai (középfokú) kollégium valamennyi tagintézménye (intézményegysége) tevékenységére kiterjed. A szervezeti és mûködési szabályzat hatálybalépése a fenntartó jóváhagyó rendeletének megalkotásával lép életbe.
A felülvizsgálatot az intézmény a jogszabályi változások követésével folyamatosan elvégzi, ennek során az SZMSZ egyes szabályozásai aktualizálásra kerülnek. A fenntartó utasítására, illetve magasabb szintû jogszabály
rendelkezõ elõírása miatt az intézmény módosítja a dokumentumot.
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A szervezeti és mûködési szabályzatot a középiskolai (középfokú) kollégium tantestülete 2.... ................ .....-án megtárgyalta és .....................
elfogadta. A diákönkormányzat a rájuk vonatkozó szakaszokat 2....
.................... .....-án megismerte és elfogadta.

Dátum: ……………………
.....................................
igazgató

.................................................................................... Önkormányzat
Képviselõ-testülete a ............................ középiskolai (középfokú) kollégium szervezeti és mûködési szabályzatát elfogadta.

Dátum: ……………………
.....................................
aláírás

Mellékletek:
Az intézmény vezetési szerkezete
A fegyelmi tárgyalás szabályai
Az anyagi kártérítés szabályai
A könyvtár gyûjtõköri szabályzata
Munkaköri leírások
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Nevelõotthonok szervezeti és
mûködési szabályzata

Tringel Judit

Tartalom

Oldal

Nevelõotthon szervezeti és mûködési szabályzata

2
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SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Az intézmény neve: ..................................... Önkormányzat Gyermekotthona és Lakásotthona
Székhelye: ...................................................
Telephelye: ....................................................................................
Alapító szerv: .............................. Önkormányzat
Alapításának éve: 19.........
Felügyeleti szerve: ........................... Önkormányzat Közgyûlése
Jogállása: Önálló jogi személyként mûködõ helyi önkormányzati költségvetési szerv
Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv
Típusa: Otthont nyújtó szakellátást biztosító gyermekvédelmi intézmény
Az intézmény tevékenységi köre:
Alaptevékenysége:
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· 85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes
körû ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõk
számára
· 85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
Családgondozás, utógondozás, utógondozói ellátás és gyámi feladatok ellátása
Vállalkozási tevékenysége: Nincs
Vagyona: ............................ Önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése, használata a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérlege tartalmazza.
A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a ............. Önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló rendelet az irányadó.
Az intézményvezetõ kinevezési rendje: Nyilvános pályázat útján
a .................... Közgyûlés határozatlan idõre bízza meg a vezetõi feladatok ellátásával.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ
I. Az intézmény jogállása
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.), valamint a végrehajtásához kapcsolódó
jogszabályok alapján az intézmény jogállása:
A ....................... Önkormányzat fenntartásában mûködõ, a személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátási rendszeren
belül otthont nyújtó, teljes körû ellátást biztosító közös igazgatású költségvetési szerv, mely ......... szakmai egységet foglal magába.
A .............................. Önkormányzat Gyermekotthon és Lakásotthona(i)
fenntartói felügyeletét a ............................... Önkormányzat Hivatala
látja el.

II. Az intézmény feladatai
A .................................. Önkormányzat Gyermekotthona és Lakásotthona(i) folytonos munkarend szerint mûködve, a gyermekvédelmi
szakellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylõ gyermekek teljes körû
ellátását.1
A fentieket figyelembe véve az elsõdleges feladat a családias élettér biztosítása a lakásotthonokban; lehetõséget adva, hogy az összkép az ott
lakó gyermekek és dolgozók egyéni arculatát tükrözze.
Fõ feladat a családi életre nevelés, ezzel kapcsolatban pozitív szerepminták és viszonyulások átadása.
Ezenkívül:
· széles korhatárú elhelyezés és nevelés megvalósítása (óvodáskorútól
az önálló életkezdésig)
· koedukált elhelyezés biztosítása
· testvérkapcsolatok megtartása
· integrált nevelés (enyhén fogyatékos + ép gyermekek)
· egyéni fejlesztési tervekkel célratörõ, individuális nevelés
· a gyermekeket nevelõ, gondozó felnõttek személye lehetõleg állandó
legyen
· intenzív családgondozás
· törekvés a családba vagy egyéb lehetséges vérségi kapcsolatokhoz
való visszavezetésre
· utógondozói ellátás
1

15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet 75–85. § (továbbiakban: R.)
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· önálló életkezdésre felkészítés, annak beindítása
· az otthont elhagyott nagykorú utógondozása
· teljes körû csoportgazdálkodás

III. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetõk közötti
feladatmegosztás
1. A ........................... Önkormányzat Gyermekotthon és Lakásotthona
vezetését magasabb vezetõ (igazgató) látja el, ......... gyermekotthon-vezetõvel és egy gazdaságvezetõvel együttmûködve.
2. Az intézményben igazgatótanács, szakszervezet és 3 tagú közalkalmazotti tanács mûködik. A vezetés tevékenységüket segíti, támogatásukat igényli, és vezetõikkel együttmûködik.
3. Az intézmény vezetési szerkezete az alábbiak szerint strukturálódik:
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· vezetés
— igazgató
— gazdaságvezetõ
— szakmai egységek vezetõi (gyermekotthon-vezetõk)
· szakmai, pedagógiai vezetés
— igazgató
— gyermekotthon-vezetõk
— nevelõk
— család- és utógondozók
· egyéb szervezetek
— szakszervezeti bizalmi testület
— közalkalmazotti tanács tagjai
— gyermekönkormányzat: a gyermekközösség részvétele a vezetésben képviselõi útján
— a gyermekotthon érdek-képviseleti fóruma
4. Az intézmény vezetõi közötti feladatmegosztás az alábbiak szerint történik:
· A magasabb vezetõ munkáltatói, gazdálkodási, pedagógiai, szervezési és képviseleti jogkörében egyéni felelõsséggel vezeti az intézményt.
Vezetési feladatait a gazdaságvezetõvel és gyermekotthon-vezetõkkel
megosztva és együttmûködve végzi.
· a gyermekotthon/lakásotthon-vezetõk egyéni feladatai:
— Gyakorolják a külön meghatározott jogköröket a vezetésük alatt
álló szakmai egység dolgozói fölött.
— Teljeskörûen irányítják, szervezik, felügyelik és ellenõrzik az
.............. Önkormányzat Gyermekotthon és Lakásotthona(i) általuk vezetett szakmai egységében dolgozó nevelõk (házvezetõk)
pedagógiai tevékenységét, a gazdálkodás rendjét.
— Gondoskodnak a munkarend elkészíttetésérõl, betartásáról, és
gondoskodnak a helyettesítések szakszerûségérõl.
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A nevelõ (házvezetõ) által elrendelt túlmunkák szükségességét és
elvégzését ellenõrzik.
— Ellenõrzik a lakásotthonokban az írásos dokumentumok vezetésének helyességét.
— Javasolják és segítik a területükhöz tartozó felnõttek szakmai továbbképzését, önképzését.
— Javaslatot tesznek jutalmazásra, béremelésre, kitüntetésre.
— Javaslatot tesznek a fejlõdést segítõ átszervezésekre, módosításokra, munkamódszerek javítására.
— Részt vehetnek a nevelõmunkával összefüggõ foglalkozásokon,
teammegbeszéléseken.
— Felügyelik és irányítják a részlegükben dolgozó család és utógondozójuk munkáját.
— Ellenõrzik a gyermekek napi- és hetirendjének kialakítását.
— Segítik a gyermekönkormányzat munkáját, kapcsolatot tartanak
a patronálókkal.
— Szükség szerint kapcsolatot tartanak a területileg illetékes oktatási, nevelési és képzõ intézmények vezetõivel.
— Kapcsolatot tartanak a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekkel.
— Ellátják gyámi teendõiket a gyámhivatalok kirendelései alapján.
· Gazdaságvezetõ:
— Gondoskodik a költségvetési összeg célszerû felhasználásáról,
a pénzügyi fegyelem és a jogszabályok betartásáról.
— Gyakorolja a meghatározott jogköröket a gazdasági és a technikai dolgozók felett.
— Segíti a lakásotthon-vezetõk gazdasági tevékenységét.
— Tervezi és irányítja munkacsoportja rendszeres, csoporton belüli
munkamegbeszéléseit.
— Összefogja az intézményben folyó munkavédelmi és tûzvédelmi
tevékenységet.
— A gyermekotthon-vezetõkkel együttmûködve gondoskodik a neveléshez, oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáról,
a társadalmi tulajdon védelmérõl.
— Gondoskodik a gazdasági nyilvántartások szakszerûségérõl.
— Gondoskodik a társadalmi tulajdon megõrzését szolgáló tennivalókról (karbantartás, leltár, selejtezés, felújítás).
— Ellenõrzi és szervezi az irányítása alá esõ beosztottjainak munkáját.
— Elõsegíti a hatályos törvények és gazdasági szabályzók betartását a Gyermekotthon és Lakásotthona(i) egészében.
—

5. Az intézményi vezetés koordinálása
· A szûkebb körû vezetõség tagjai:
— igazgató
— gyermekotthon/lakásotthon-vezetõk
— gazdaságvezetõ
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Feladataikat heti vezetõi munkamegbeszélésen és szükség szerint folyamatosan egyeztetik.
· Igazgatótanács tagjai:
— igazgató
— gyermekotthon/lakásotthon-vezetõk
— gazdaságvezetõ
— szakszervezeti titkár
— közalkalmazotti tanács vezetõje
— gyermekönkormányzat vezetõje
—

Az igazgató az igazgatótanács tagjait szükség szerint, de legalább évente
két alkalommal vezetõségi értekezletre hívja össze. A vezetõséget soron
kívül is össze lehet hívni.
A kibõvített vezetõség tanácsadói, javaslattevõi testületként mûködik.
A munkahelyi demokrácia érvényesülése érdekében a dolgozók javaslataikat, észrevételeiket a közvetlen vezetõik, érdek-képviseleti szerveik
útján, vagy közvetlenül juttathatják el a vezetõséghez.
Az intézmény összdolgozói szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal munkahelyi tanácskozáson vesznek részt.
A gyermekönkormányzat mûködési rendjét a mûködési szabályzat melléklete tartalmazza.

IV. Szervezeti egységek
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Az elhelyezési feltételeket (R. 124–129. §) figyelembe véve a ..................
...................... Gyermekotthon és Lakásotthonai otthont nyújtó ellátást
biztosító ............................. lakásotthona ..... szakmai egységre bontva
(R. 163. §), egy-egy gyermekotthon-vezetõ irányítása alatt mûködik
(lásd: szervezeti diagram), amely alapján a fenti rendelet szakmai létszám irányszámai betarthatók (R. 1. sz. melléklet).

6

TELEPHELY

FÉRÕHELY

Szakmai egység:
fõ:
Szakmai egység:
fõ:
Szakmai egység:
fõ:

A ................................. Gyermekotthon és Lakásotthona(i) gazdasági vezetésébõl, szakmai vezetésébõl és mûködtetésébõl adódó feladatokat az irányítási-gazdasági egység végzi (székhelye:
...............................).
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V. Munkakörök
A fentieket, valamint a létszámminimum-normákat figyelembe véve az
intézmény meghatározott feladatai a következõ munkakörök betöltésével láthatóak el:
Irányítási-gazdasági egységben
·
·
·
·
·
·
·

gazdaságvezetõ
könyvelõ
pénztáros
tárgyieszköz-nyilvántartó, munkaügyi ügyintézõ
adminisztrátor
gépkocsivezetõ
takarítónõ

Szakmai egységenként
·
·
·
·
·
·
·

gyermekotthon-vezetõ (1)
család- és utógondozó (1)
gyermekvédelmi ügyintézõ (0,5)
növendékügyi elõadó (0,5)
pszichológus (1)
fejlesztõpedagógus (1)
lakásotthononként:
— 1 fõ nevelõ (házvezetõ)
— 2 fõ gyermekfelügyelõ
— 2 fõ gondozó

(Ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, amennyiben a csoportra vonatkozó összlétszám 5 fõ alá nem kerül.)
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VI. Az intézmény munkarendje
Az intézmény az otthont nyújtó ellátás keretén belül folytonos munkarend szerint üzemel, de lakásotthonainak önálló munkarendje alkalmazkodik az ellátott gyermekek igényeihez (például ha a gyermekek
nem a napköziben végzik a tanórákra való felkészülésüket).
A szakmai egységüket alkotó lakásotthonok egyedi munkarendjét a nevelõ (házvezetõ) készíti el, és a gyermekotthon-vezetõk hagyják jóvá.
A munkarend a hatályos jogszabályok alapján tartalmazza:
· Lakásotthononként az ott dolgozók
— munkájának idõrendi elosztását a kötelezõ óraszám (heti munkaidõ) és a családcsoport érdekeinek figyelembevételével,
— pihenõnapjait,
— rendszeres túlmunkájának elosztását.
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· A munkarend a munkaerõ és a munkaidõ arányos és teljes kihasználtsága érdekében hosszabb, legalább négyhetes idõtartamra készüljön.
· A munkaidõ-beosztás betartásáért a nevelõk (házvezetõk) a felelõsek. A szükséges változtatásokat a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében elrendelik, hasonlóan a szükséges túlórákat, helyettesítéseket is lakásotthoni egységükben. Intézkedésükrõl az illetékes gyermekotthon-vezetõt két munkanapon belül tájékoztatják.
· Szükséghelyzetekben a gyermekotthon vezetõjének hiánya, akadályoztatása esetén adott lakásotthon nevelõje a lehetõ legrövidebb
idõn belül az igazgatónak jelenti a feladatellátásukhoz szükséges túlmunkaigényüket, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

VII. Az intézmény külsõ kapcsolatrendszere1
· Az intézményt külsõ kapcsolataiban hivatalosan elsõsorban az igazgató képviseli.
· A gyermekotthon-vezetõk a vezetõi feladatmegosztás szerint tartanak
kapcsolatot a külsõ szervekkel.
· A különbözõ típusú feladatok végzése során a dolgozók munkaköri leírásuknak megfelelõ mértékben és felelõsséggel tartják a kapcsolatot
az egyes intézményekkel.

VIII. Az intézményen belüli közösségek, azok kapcsolattartási formái és rendje
1. Az intézmény közösségei:
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·
·
·
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gyermekek közösségei (családcsoportok, gyermekönkormányzat)
összdolgozók (munkacsoportok)
nevelõtestület (szakmai egységenként és intézményi szinten)
a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a nevelõ-gondozó munkát közvetlenül segítõ felsõfokú végzettségû munkatársak alkotják az intézmény nevelõtestületét2

2. A lakásotthonokban élõ gyermekek kapcsolattartása:
· A lakásotthonokban élõ testvérek és egyéb rokonsági fokon álló gyermekek személyes kapcsolatfelvételére, kapcsolattartására lehetõséget kell biztosítani, a házirendben foglaltak mindenkori figyelembevételével.
· A gyermekek közösségeit a gyermekönkormányzat fogja össze. Javaslattevõ és véleményezési jogukkal képviselõ-testületükben, az intézmény vezetõjénél és az érdek-képviseleti fórumon élhetnek.

1
2

Az ábrát lásd a következõ oldalon!
15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet 111. §
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Helyi mûvelõdési
központok

Bíróságok

Rendõrkapitányságok

Helyi
önkormányzatok

Gyermekjóléti
szolgálatok

Gyámhivatalok

Területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat

Gyermekotthonok

szakmai egység
szakmai egység
szakmai egység

…..-i Önkormányzat
Gyermekotthona és
Lakásotthonai

Önkormányzat
hivatala

Eü. intézmények,
háziorvosok,
üzemorvos(ok)

Munkahelyek

Munkaügyi
központok

TÁKISZ, OTP

Óvodák, ált. és
középfokú
iskolák

ÁNTSZ

FICE

Társadalmi segítõ
szervezetek
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· A szülõkkel való kapcsolattartást a gyermek egyéni gyámhivatali határozata rögzíti.
3. Az intézmény vezetése és az összdolgozók kapcsolattartási formái:
·
·
·
·

évi egy munkahelyi tanácskozás (közalkalmazotti értekezlet)
szakmai egységek dolgozóinak megbeszélései
meghívottként teammegbeszélések
személyes látogatások, ellenõrzések

4. Az intézmény vezetése és a nevelõtestület kapcsolattartásának
szervezett formái:
· nevelési értekezlet (szakmai egységek)
· rendkívüli értekezlet
· naponként személyes találkozás
Nevelési értekezlet: évi egy, illetve két alkalommal az éves munkatervben rögzített alkalommal és témában. A nevelési értekezlet határozattal
zárul, melyrõl a testület szótöbbséggel határoz.
Közalkalmazotti értekezlet: célja a látogatások, ellenõrzések során tapasztaltak összegzése, általánosan alkalmazható módosítások ajánlása, munkaközösségi keretbe nem sorolható szervezési, nevelési feladatok megbeszélése, illetve egyéb, törvényben meghatározott jogkörök
gyakorlása.
Rendkívüli értekezlet: a felettes hatóságok kezdeményezésére a tantestület döntési vagy véleményezési jogkörébe tartozó kérdések megvitatása.

IX. Az intézmény létesítményeinek használati rendje
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l. Az intézmény minden dolgozójának kötelessége:
· Az épületek és berendezéseinek védelme. Jogszabály szerinti leltári
és kártérítési felelõséggel tartoznak érte.
· A munkavédelmi és tûzvédelmi elõírások, az ÁNTSZ elõírásainak betartása.
· Energiával és anyaggal való takarékosság.
· Karbantartás, az eszközök mûködõképességének biztosítása.
2. Az intézmény helyiségeit csak rendeltetésszerûen használhatják.
3. Az ellátott gyermekek a központi irányítás helyiségeit csak igazgatói
engedéllyel használhatják.
4. Az intézmény helyiségeit állami, szakszervezeti és egyéb oktatási,
közmûvelõdési célra az igazgató engedélyével, elõzetes egyeztetés alapján lehet használni.
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X. Irattározás rendje, adatkezelés
1. Az ügyintézés és az iratkezelés:
· A gyermekotthonba és lakásotthonba érkezett, illetõleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatás iktatókönyvbe történõ bevezetéssel, naptári évenként újrakezdõdõ sorszámos rendszerben
történik.
· A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát, az irattári tételszámot. Javasolt az ügyintézõ nevének a feltüntetése is.
· Ha a beérkezett irat sérült, vagy felbontottan érkezett, az adatkezelõ
rávezeti a „sérülten érkezett”, illetõleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltét, és aláírja.
· A személyesen benyújtott iratok átvételét kérésre igazolni kell.
· Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat,
a gyermekönkormányzat, a szakszervezet és más társadalmi szervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyeknek
a felbontási jogát a vezetõ fenntartotta magának.
· A névre szóló iratot, amennyiben az hivatalos elintézést igényel, felbontást követõen haladéktalanul vissza kell juttatni az iratkezelõhöz.
· A hivatalos ügyintézés során keletkezett iratnak tartalmaznia kell:
— a gyermekotthon és lakásotthonok (alapító okiratban megnevezett) teljes nevét
— székhelyét
— fax- és telefonszámát
— iktatószámot
— az ügy elintézõjének a megnevezését
— az ügyintézés helyét és idejét
— az irat aláírójának nevét és beosztását
— az intézmény körbélyegzõjének lenyomatát
· A beérkezett iratokat úgy kell a címzetthez eljuttatni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének idõpontja megállapítható legyen.
· Az elintézett iratokat irattárba kell elhelyezni. Az irattári õrzés idejét
az irattári terv határozza meg.1
· Az irattárban õrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni,
és ki kell választani azokat, amelyeknek az õrzési ideje az irattári
tervben foglaltak szerint lejárt.
· A gyermekotthon és lakásotthon vezetõje rendeli el és ellenõrzi az iratok selejtezését. A tervezett iratselejtezést harminc nappal elõbb be
kell jelenteni az illetékes levéltárnak. A selejtezésre szánt iratokról
jegyzõkönyvet kell készíteni.

1

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. sz. melléklete
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2. Adatkezelés
A gyermekotthon és lakásotthonok mint ellátást nyújtó intézmény meghatározott (alább felsorolt) nyilvántartást, valamint az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programban és a helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott adatokat köteles vezetni.
A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok védelmét a vétlen vagy szándékos
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, és azt, hogy azokhoz jogosulatlan szerv vagy
személy ne férhessen hozzá.
A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló személyekrõl az intézmény
vezetõje nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:
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· a tárgyhó elsõ napján érvényes létszámjelentést lakásotthoni bontásban, amely nem, életkor, iskolatípus, osztályfok, üres férõhely szerinti felosztásban készül
· a gondozási napokat havi és lakásotthoni bontásban, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal havonta, illetve szükség szerint egyeztetve
· a továbbtanulókat
· az utógondozói ellátottakat
· az utógondozottakat
· a katonaköteleseket
· a rendkívüli eseményeket, baleseteket
· a munkaügyi hivatalokba bejelentett munkanélküli ellátottakat
· az ideiglenes tartózkodási hely bejelentését (kétévenként meg kell ismételni)
· a személyi igazolvánnyal, útlevéllel, diákigazolvánnyal, adókártyával
rendelkezõket, illetve az igazolványok azonosító számát
· a rendõrségi, bírósági ügyeket és azok kimenetelét
· az engedély nélküli eltávozásokat
· az élet- és baleset-biztosításokat
· a gyermekek kinevezett gyámjainak nevét, elérési címét
· a gyermekek vagyoni ügyeinek kezeléséhez szükséges adatokat
· a térítési- vagy gondozásidíj-fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, elévülésére vonatkozó adatokat
· a gyermek személyes azonosító adatait naptári évenként megújított
törzskönyvben, melynek az alábbiakat feltétlenül tartalmaznia kell:
— név
— TGySz azonosító törzsszáma
— születési hely és idõ
— a szülõk vagy más törvényes képviselõ személyes azonosító adatai
— a hatósági intézkedésre vonatkozó döntés idõpontja (beutaló határozat)
— az ellátás igénybevételének és megszûnésének idõpontja
— honnan került be
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—
—
—
—
—
—

hová került
iskola, osztályfok
taj-szám
közgyógyellátási igazolvány száma
útlevél száma
személyi igazolvány száma

A fenti nyilvántartások naprakész vezetése a gyermekvédelmi ügyintézõ munkakörébe tartozik. Azt rendszeresen ellenõrzik: az igazgató és
gyermekotthon-vezetõk, illetve saját jogkörében a gazdaságvezetõ.
A nyilvántartásokhoz szükséges adatok változását a gyermekotthonokban és lakásotthonokban a nevelõk (házvezetõk) jelzik azonnal, illetve
megállapított rendszerességgel az ügyintézõknek (például: létszámváltozás, gondozási napok állása, iskola, munkahely változtatása, engedély nélküli eltávozás, illetve megkerülés, egyéb adatváltozás), aki tájékoztatja a gyermekotthon-vezetõket.
A nyilvántartásokban történõ változásokat folyamatosan kell vezetni,
tárgykörönként el kell különíteni.
Tárgyév utolsó napjával a nyilvántartásokat le kell zárni, iktatva irattárba helyezni, és a következõ év január 1-jével újból elkezdeni vezetésüket.
A gyermekek személyi dossziéit eredeti példányokban az intézmény
székhelyén, az irányítási-gazdasági egységben kell õrizni. Abban minden, a gyermeket érintõ ügy, határozat, jellemzés, jelentések eredeti
vagy legalább másolati iratpéldányából egyet õrizni kell.
Az iratok másolati példányait a lakásotthonok vezetõi õrzik.
A gyermekek egészségügyi anyagait a szükség esetén azonnali hozzáférés miatt a lakásotthonokban kell zárható, de a dolgozók által mindig
hozzáférhetõ helyen tárolni.
A gyermekek mindennapi életéhez legszükségesebb személyi adatait lakásotthononként külön naplóban kell vezetni az adatvédelem szabályainak betartásával.

XI. Intézményi védõ, óvó elõírások
1. Balesetvédelmi szabályok
· A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó
elõírásokat, a foglalkoztatásukkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat (például iskolai szorgalmi idõ
megkezdésekor), valamint szükség szerint (például a lakóegységekben található konyhai eszközök, háztartási gépek használata során,
kirándulás elõtt) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelõen
ismertetni kell.
· Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell (a csoport programnaplójában). Ezért csoportonként a nevelõk (házvezetõk) a felelõsek.

Iskolavezetés 2002. november

G
2.15
13

Belsõ szabályzatok

· A mindennapos közlekedési szabályokat, valamint az útkeresztezõdéseken történõ áthaladási szabályokat minden tanévkezdéskor és
félévkor ismertetni, megtörténtét a programnaplókban rögzíteni kell.
· Ha új gyermek érkezik a gyermekotthonba/lakásotthonba, a fenti
legfontosabb közlekedési szabályokat ismertetni kell vele, valamint
ezt rögzíteni a programnaplóban.
· A dolgozók munkavédelmi oktatáson vesznek részt minden év kezdetén. A részvételt a dolgozó és az oktató aláírásával igazolja.
· Minden új dolgozónak munkába állásának napjáig kötelezõen részt
kell vennie a munka- és tûzvédelmi oktatáson. Ennek igazolása a fentivel egyezõ módon történik.
2. Gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége
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· A gyermekbaleseteket a jogszabályban meghatározott adatlapon nyilván kell tartani.
· A három napon túl gyógyuló gyermekbaleseteket haladéktalanul ki
kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.
· Ha a sérült gyermek állapota, vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot
az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzõkönyvben meg kell indokolni.
· A súlyos balesetet a gyermekotthonnak/lakásotthonnak – telefonon,
faxon vagy személyesen – azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre
álló adatok közlésével intézményünk fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személyt kell bevonni.
· Súlyos az a gyermekbaleset, amely
— a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétõl számított 90 napon belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben – életét vesztette),
— valamely érzékszerv (érzékelõképesség) elvesztését, illetve jelentõs mértékû károsodását,
— orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
— súlyos csonkulást (hüvelyujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek)
— a beszélõképesség elvesztését vagy feltûnõ eltorzulást, bénulást,
illetve
— elmezavart okozott.
· A gyermekotthonnak/lakásotthonnak lehetõvé kell tennie a gyermek
gyámjának, illetve a gyermekönkormányzat képviselõjének részvételét a gyermekbaleset kivizsgálásában.
· A gyermekbalesetet követõen meg kell tenni a szükséges intézkedést
a hasonló esetek elkerülésére.
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3. A dohányzás szabályozása:
A ...................i Gyermekotthon és Lakásotthon központi gazdasági
irányítási egységének alkalmazottai a gyermekektõl elkülönített, erre
a célra az intézményvezetõ által kijelölt helyen dohányozhatnak.
4. Tûzvédelem, bombariadó
· A tûzvédelmi szabályokat és elõírásokat minden esetben be kell tartani, és be kell tartatni a gyermekekkel is. A balesetvédelmi felkészítésüknek megfelelõ gyakorisággal, illetve szükség esetén történjen meg
a tûzvédelmi ismeretek átadása a gyermekek számára is.
· A tûzvédelmi riadótervet a gyermekeknek is ismerniük kell, és az
alapján idõszakonként az épület elhagyását és a gyülekezõhelyre történõ elvonulást gyakorolni kell.
· A dolgozók teendõi tûz esetén:
— az épület kiürítése a riadótervnek megfelelõen
— mentés
— rendfenntartás
— tûzoltás elõkészítése
— a tûzvédelmi-biztonsági berendezések kezelése
— a gyermekek õrzése, ellátása a következõ intézkedésig
· Bombariadó esetén legelõször a rendõrséget kell értesíteni, és a tûzvédelmi riadótervnek megfelelõ ütemben ki kell üríteni az épületet.
Ezen esetre a tûzvédelmi riadótervben a szokásostól nagyobb távolságra kell megjelölni a gyermekek és dolgozók gyülekeztetési helyét.
5. Rendkívüli események
· Rendkívüli események a súlyos balesetek, tûzesetek, bombariadó,
elemi csapások, tömeges fertõzõ megbetegedések.
· Minden dolgozónak felkészültnek kell lennie, hogy rendkívüli események bekövetkeztekor a legjobb tudása szerint járjon el a gondozott
gyermekek és saját testi épségének, egészségének és az intézmény
épületeinek, vagyontárgyainak, eszközeinek megóvása érdekében.
· Minden rendkívüli eseményt típusának megfelelõen legelõször a mentõknek, tûzoltóságnak, rendõrségnek, illetve a polgárvédelemnek jelezni kell.
· A rendkívüli esemény bekövetkezténél jelenlévõ dolgozó(k), illetve az
azt legelõször észlelõ személy(ek) bevonásával jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek alapján a magasabb vezetõ az esetet írásban jelenteni köteles az intézmény fenntartójának.
· Szintén jelenteni kell a rendkívüli esemény következményeinek elhárításával, az azt elszenvedõ felek rehabilitációjával kapcsolatos teendõk eredményeit, valamint a további esetek bekövetkeztét megelõzõ
intézkedéseit.

Iskolavezetés 2002. november

G
2.15
15

Belsõ szabályzatok

XII. Kiadmányozási (aláírási) jogkör
· A ............. Önkormányzat Gyermekotthona és Lakásotthona(i) nevében aláírási joga az igazgatónak van. A pénzügyi kötelezettségeket
vállaló iratok kivételével az igazgató egymagában ír alá.
· Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat az igazgató által megbízott helyettes írja alá.
· Tartós távolléte esetén az aláírási jogot a helyettesítés rendje szerint
lehet gyakorolni.
· A pénzügyi kötelezettségeket vállaló iratok esetében az aláírási jogosultságot és sorrendet külön szabályzat állapítja meg.
· A szakmai egység nevében aláírási joga a gyermekotthon-vezetõnek
van.
· A szakmai egység dolgozóinak hivatalos levelezése a gyermekotthon-vezetõ láttamozása után továbbítható.

SZAKMAI EGYSÉGEK
1. Szolgálati rend

IGAZGATÓ

szakmai vezetõ
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család- és
utógondozó

16

házvezetõ nevelõk,
gyermekfelügyelõk,
gondozók

A szakmai egység vezetõje a gyermekotthon-vezetõ, aki munkakörénél fogva betekintést nyer az irányítása alá tartozó lakásotthonok életébe (részt vesz benne), az ott dolgozók munkáját ellenõrzi, irányítja, az ott lakó gyermekeknek gyámhivatali határozat
szerint gyámja. Az irányítása alá esõ egység pedagógiai, gazdasági,
köz- és munkaügyeit képviseli a vezetõségben.
Az egy lakásotthonban dolgozók az ellátandó feladatok végzése közben
egy csapatban dolgozva, házon belül oldják meg a mindennapos problémákat a házvezetõ irányításával.
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Ha az ügy vagy probléma magasabb szintû eljárást igényel, akkor a házvezetõ azonnal felveszi a kapcsolatot a gyermekotthon-vezetõvel,
beszámol, jelentést tesz, kéri a segítséget.
A család- és utógondozó napi kapcsolatban van az egységébe tartozó
lakásotthonokkal. A gondozási-nevelési tervekben foglaltak megvalósításában (elsõsorban speciális feladatai elvégzésével) részt vesz. Képesítési
elõírása megegyezik a házvezetõ nevelõkével, ezért bármelyikük huzamosabb akadályoztatása esetén idõlegesen helyettesítheti annak munkáját is.
Mivel hasonlóan széles rálátása van az egységben folyó munkára, mint
a gyermekotthon-vezetõnek, ezért annak huzamosabb távolléte, akadályoztatása esetén a család- és utógondozót az igazgató idõlegesen
megbízhatja létfontosságú gyermekotthon-vezetõi funkciók ellátásával is. (A gyermekotthon-vezetõ gyámi jogköreit csak az illetékes
gyámhivatalok ruházhatják át.)
2. A gyermekotthon-vezetõk ellenõrzési rendje
A gyermekotthon-vezetõk ellenõrzése kiterjed a szakmai egységükbe
tartozó lakásotthonokban folyó gondozási, nevelési, gazdálkodási munkára, amely alapján különösen a következõ területeket kell érintenie:
· dokumentációk pontos vezetése (csoportnapló, gyermekek szükséges
adatai, események, rendkívüli események rögzítése, pénzügyi elszámolások)
· tanévkezdéskor a megfelelõ tanszerezés, egyéni iskolai felszerelés,
ruházkodás (ugyanezt év közben többször is, illetve szükség szerint)
· zsebpénz felhasználása, kiadásának vezetése
· a gyermekek személyi dossziéjában a gyermek fejlõdésének és egyéb
ügyeinek megváltozásával járó iratok iktatása, idõrendi pontos vezetése
· lakásotthon otthonossága, higiéniája, gyermekek egészségi állapota
· a lakásotthonok tárgyi és személyi lehetõségeinek kihasználtsága
(kertészkedés, kisállattenyésztés, szabadidõ)
· házak és berendezési tárgyaik állaga, lelakottsága
· élelmiszer-felhasználás, étrendek
· takarékosság energiahordozókkal
· pályaválasztás kivitelezése
· önálló életre való felkészítés, praktikus ismeretek átadásának foka
· család- és utógondozás
Az ellenõrzés célja:
·
·
·
·

a teljes szakmai program eredményességének ellenõrzése
segítségadás a feladatok megoldásához
a szükséges korrekciók elvégzése
a feladatok elvégzésének számonkérése
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A célzott ellenõrzés mellett alkalmazzák a vezetõk a spontán, vagy betekintõ, alkalomszerû ellenõrzést.
A vezetõk az ellenõrzéseiket dokumentálják.
A belsõ ellenõrzésen túl igényelheti a vezetõség a külsõ ellenõrök segítségét is.
3. Család- és utógondozók feladatai és kapcsolatrendszerük
A 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet létszámminimum-normája alapján
a szakmai egységek munkáját család- és utógondozó segíti.
A család- és utógondozó az illetékes gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve elõsegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek
családjához történõ visszatérését. Ennek érdekében együttmûködik a
családdal, a családdal foglalkozó gyermekjóléti szolgálattal, a területi
gyermekvédelmi szakszolgálattal és a gyámhivatallal. Kérésre, illetve jelentési kötelezettségének megfelelõen tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek és szülei kapcsolattartásáról.
A kapcsolattartás során folyamatosan tájékoztatja a hozzátartozót a gondozott gyermek nevelésérõl, fejlõdésérõl, a vele kapcsolatos fontosabb
eseményekrõl.
A család- és utógondozó feladata különösen:
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· a gondozott gyermek és családja közötti folyamatos és egymás elfogadására irányuló, szükség esetén a kapcsolattartás formájának, helyszínének és idõtartamának megváltoztatására vonatkozó javaslattétel
· a gondozott gyermek felkészítése a családdal való találkozásra, szükség esetén a gyermeknek a kapcsolattartás helyszínére kísérése, ha
szükséges, a találkozáson való részvétel
· az okok mielõbbi felderítése és azok gyermekkel való közlése, ha a
szülõ nem jelentkezik a szokásos módon és idõben
· hazakerülést követõ teendõk és életvitel – a gondozott gyermekkel és
a szülõkkel közösen – megtervezése, az utógondozás megbeszélése
· a család, családtagok felkutatása
A család és utógondozó feladata, ha az utógondozott
· visszakerül a családjába, vagy önálló életet kezd:
— a hazakerülést követõen figyelemmel kíséri, illetve segíti az utógondozottnak a családjába való visszailleszkedését
— segítséget nyújt önálló életvitelének kialakításához, kiemelten
kezelve önálló lakhatásának megoldását
— segíti az utógondozottat a továbbtanulási lehetõségek vagy a munkahely kiválasztásában és a felvétellel kapcsolatos teendõk intézésében
— szükség szerinti rendszerességgel, de legalább havonta felkeresi az
utógondozottat, és tájékozódik körülményeinek és életvezetésének
alakulásáról, szükség esetén segítséget nyújt konfliktushelyzetei
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megoldásához, illetve a jogszabályok által biztosított támogatások ismertetésével segíti a fiatalt szociális gondjai megoldásában
· utógondozói ellátásban részesül:
— segítséget nyújt az utógondozott továbbtanulási, munkavállalási, életviteli problémáinak megoldásához
— igény szerint tanácsot ad munkahelyi partnerkapcsolati és esetleges konfliktushelyzetei megoldásához, jövedelme beosztásához
— a jogszabályok által biztosított támogatási lehetõségek ismertetésével segíti a fiatalt szociális gondjai megoldásában, kiemelten
kezelve önálló lakhatásának megoldását
Az utógondozó segítséget nyújt a fiatal felnõttnek az otthonteremtési támogatás iránti kérelem elkészítéséhez és benyújtásához. Egyben véleményezi, hogy az igényelt támogatás és annak felhasználási módja megoldja-e az utógondozott tartós lakhatását.
Együttmûködik a fiatal felnõttel a támogatás összegének célszerû felhasználásában és errõl is tájékoztatja a gyámhivatalt a támogatás
összegével való elszámolás módjára és idõpontjára tett javaslatával
együtt.
4. Engedély nélküli eltávozás kezelése
Ha az engedély nélkül a lakásotthonból eltávozott vagy elõírt idõpontban vissza nem tért gyermek megkísérelt felkutatása nem járt, illetve
várhatóan nem jár eredménnyel, akkor a nevelõ-házvezetõnek 24 órán
belül értesíteni kell az illetékes (lakóhely szerinti) rendõrséget az eltûnt gyermek felkutatása érdekében.
Egyben közölni kell az eltûnt gyermek személyi adatait, személyleírását,
vélhetõ tartózkodási helyét, szükség esetén át kell adni a fényképét.
Ha az eltûnt gyermek 14 éven aluli, vagy idõsebb, de betegsége, fogyatékossága miatt magáról gondoskodni nem tudó, akkor a fenti intézkedést a lakásotthonban dolgozóknak kell haladéktalanul megtenni.
Ezenkívül értesíteni kell az egység gyermekotthon-vezetõjét (a gyermek gyámját) és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot az eltûnésrõl és a megkerülésrõl egyaránt.
A gondozási helyére visszakerült gyermekkel a gyámja bevonásával
egyéni beszélgetés keretében fel kell tárni az engedély nélküli eltávozás okát és körülményeit, valamint az eltûnés alatt vele történteket,
tartózkodási helyét, megélhetése forrásait, esetlegesen bûnügybe keveredését.
Mindezt írásban dokumentálni kell, és a szükséges intézkedéseket
meg kell tenni.
Gyermekvédelmi gondoskodásba vett tanuló intézménybõl való engedély nélküli távozása vagy tartós távolmaradása esetén a lakásotthon
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köteles a gyermekek visszatérését minden módon támogatni, segíteni.
Engedély nélküli helyzetben a mulasztás igazolását a nevelõ az iskolák
illetékeseivel közösen rendezi.
A mulasztás igazolására a mindenkori hatályos rendeletek az irányadóak.
5. Dokumentációk
A ............................ Önkormányzat Gyermekotthon és Lakásotthona(i)
mint intézmény, és szakmai egységei mûködtetésének legfontosabb dokumentumai a szakmai program, az alapító okirat, a mûködési engedély, a szervezeti és mûködési szabályzat, a házirend, az adott évre elfogadott költségvetés, a szakszervezet reprezentációjának függvényében
a kollektív szerzõdés vagy a közalkalmazotti szabályzat.
A gyermekek személyi anyagait az adatkezelés érvényes szabályai szerint kell kezelni, tárolni.
Az alábbi nyilvántartások vezetése feltétlenül szükséges:
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· gondozási napok
· havi létszámjelentések lakásotthononként (életkor, iskolatípus, osztályfok szerinti felosztásban)
· gyermekek adatairól törzsadatbázis (az adatkezelésrõl szóló részben
meghatározott szempontok szerint)
· engedély nélküli eltávozások
· dolgozók munkarendje lakásotthononként
· a gyermekek illetékes gyámjai és vagyonkezelõi
· lakcímnyilvántartás ideiglenes lakcím folyamatos bejelentéseihez
· egyéni gondozási nevelési tervek
· gyámhivatalok elhelyezési határozatai, valamint utógondozói ellátást
elrendelõ határozatai
· megállapodások utógondozói ellátottakkal
· vagyonnyilvántartások
· utógondozói ellátottak térítési kötelezettségének határozatai
· dolgozók személyi anyagai
· adatok a KSH számára

LAKÁSOTTHONOK
1. Nevelési célkitûzései, feladatai
A ........................ Önkormányzat Gyermekotthona és Lakásotthona(i)
lakásotthonaiban a gondozás és nevelés célja, hogy az ott gondozott
gyermekek értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelõen fejlõdjenek, személyiségük a lehetõ legteljesebb módon
kibontakozzék, és képessé váljanak a vér szerinti családjukba való
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visszailleszkedésre, nevelõszülõi, illetve örökbefogadó családba történõ
beilleszkedésre, vagy az önálló életvitelre.
E cél érdekében a gondozásukat, nevelésüket, ellátásukat végzõ munkatársak együttmûködnek egymással, valamint mindazon személyekkel és
intézményekkel, amelyek a gondozott gyermekeikkel foglalkoznak.
A lakásotthonok feladata, hogy az otthont nyújtó ellátásban részesülõ
gondozott gyermekeik sokoldalú fejlõdését célozza meg a teljes körû ellátás biztosításával.
A nevelés, gondozás során a gyermekek életkorát, egészségi állapotát és
egyéb szükségleteit mindig figyelembe kell venni. A gyermek mindenek
felett álló érdekeit kell elsõsorban tekintetbe venni ügyeinek kezelése,
intézése folyamán.
2. Szervezeti felépítése
A lakásotthonok szervezeti felépítésükben a szakmai létszám irányszámaihoz és létszámminimum-normáihoz igazodnak.1
A lakásotthont a nevelõ munkakörben dolgozó házvezetõ irányítja pedagógiai és gazdálkodási felelõsséggel.
3. Gyermekek gondozása, nevelése
A lakásotthonokban dolgozó teamek feladata, hogy elõsegítse a részletesen megtervezett gondozással, neveléssel kapcsolatos teendõk egyéni
gondozási-nevelési terveinek megvalósulását.
A gondozási-nevelési tervek alapján ellátandó feladatok különösen
az alábbiak:
· Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdést biztosító, családpótló ellátásban, a szülõi gondoskodást helyettesítõ védelemben kell részesíteni a gondozott gyermekeket.
· Fel kell készíteni a gondozott gyermekeket a családjukba, illetve nevelõ- vagy örökbefogadó családba való beilleszkedésre.
· Fel kell készíteni az önálló életvitelre, a pályaválasztásra, a munkavállalásra.
· Gondoskodni kell arról, hogy a gondozott gyermekek szükség szerint
hozzájussanak a megelõzõ és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, valamint az elõírt gyógyszerekhez, lelki sérüléseket gyógyító terápiákhoz.
· Biztosítani kell a szabadidõ hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételeket. Ezen belül a szellemi és erkölcsi fejlõdést szolgáló
szórakoztató, mûvészeti és kulturális tevékenységekhez, tájékoztatáshoz, a médiának az ismeretek bõvítését szolgáló erõszakmentes
mûsoraihoz.

1

15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet 1. sz. melléklet
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· Kapcsolatot kell tartani a gondozott gyermekek oktatását, szakképzését végzõ intézményekkel, továbbá a szakmai gyakorlatot, illetve
foglalkoztatást biztosító tanmûhellyel, munkahellyel. A fogadóórákon, szülõi értekezleteken tájékozódni kell a gyermekek iskolai elõmenetelérõl, munkahelyén a beilleszkedésérõl, munkavégzésérõl.
· A munkaügyi központtal tartva a kapcsolatot rendszeresen tájékozódni kell a munka- és átképzési lehetõségekrõl.
· Meg kell teremteni a lehetõségét, hogy a gondozott gyermekek véleményt nyilváníthassanak a számukra nyújtott ellátásról, nevelésrõl,
illetve a személyüket érintõ kérdésekrõl. Gondoskodni kell arról, hogy
ellátásuk során e véleményüket – korukra és fejlettségi szintjükre tekintettel – figyelembe véve folytatódjon a gondozásuk, nevelésük.
· Lehetõvé kell tenni, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa a vallását, vallásoktatáson részt vehessen.
· Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek esetén elõ kell segíteni, hogy megõrizhesse kisebbségi önazonosságát, hozzájuthasson
a kisebbség kulturális értékeihez.
· A lakásotthonokban biztosítani kell a gondozott gyermekek személyes tárgyainak biztonságos elhelyezését.
4. Gyermekek ellátásának rendje, nagykorúak ellátása
A teljes körû ellátást a R. 76–82. §-ai szerint kell biztosítani, különös
tekintettel az alábbiakra:
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· Az életkornak megfelelõ, legalább napi ötszöri, egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelõ étkezést
kell biztosítani. Ha a gondozott gyermek egészségi állapota indokolja,
az orvosa által elõírt megfelelõ étkezést kell biztosítani számára.
· A teljes körû ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként legalább 6 váltás fehérnemût, valamint 3 váltás hálóruhát, továbbá az
évszaknak megfelelõ, legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai)
felsõruhát és cipõt, valamint alkalmi és sportruházatot tartalmaz.
A ruházat tisztításáról, javításáról a lakásotthon dolgozói gondoskodnak, olyan mértékben bevonva a gyermekeket, amely életkoruknak
megfelelõen tõlük elvárható.
· A személyi higiénia biztosítása keretében gyermekenként kell nyújtani a tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és testápolási szereket, valamint textíliákat (3 váltás ágynemû).
· Az elsõ szakképzettség megszerzéséig a gondozott gyermek számára
biztosítani kell minden, az iskolába járással kapcsolatosan felmerülõ
költséget. Az elsõnél magasabb iskolafokozatra épülõ szakképzettség
megszerzését szintén támogatni kell, utógondozói ellátottak esetében
azonban költségtérítésük megállapításánál ennek mértékét meg kell
határozni. Biztosítani kell a felzárkóztatás, illetve tehetségfejlesztés
költségeit is.
· A gyermek hozzátartozóival, gyámjával való kapcsolattartáshoz biztosítani kell a szükséges eszközöket (jegy, bérlet, postai költség levelezéshez, telefonáláshoz).
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· A lakásotthonokban biztosítani kell a szabadidõ hasznos eltöltése érdekében a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközöket, valamint az egyéb szabadidõs tevékenységekhez szükséges és indokolt költségeket.
· A 6 éven felüli gondozott gyermekek részére havonta zsebpénzt kell
biztosítani1, amely nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
— 5%-nál 6–10 éves,
— 13%-nál 10–14 éves,
— 18%-nál a 14 év feletti gyermek esetében.
A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás keretében
(R. 92–93. §) a nagykorú fiatal felnõtt számára az ellátását vállaló lakásotthonban (ha utógondozó otthonba került, akkor ott):
· Lakhatási lehetõséget és a szükségleteihez, helyzetéhez igazodó ellátást kell adni, amíg létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani,
nappali tagozaton folytatja tanulmányait, vagy felvételét várja szociális bentlakásos intézménybe.
· Az utógondozói ellátást igénybe vevõ fiatal felnõtt külön jogszabályban (..........i Önk. ...... rendelete) meghatározott térítési díjat fizet.
· Az utógondozói ellátásról a fiatal felnõtt és az intézmény vezetõje (a
család és az utógondozó által elõkészített) írásbeli megállapodást
köt, mely tartalmazza a megállapított térítésdíjat. Ennek megkötésekor különösen figyelemmel kell lenni a fiatal felnõtt
— vagyoni jövedelmi viszonyaira,
— egészségi állapotára és személyiségére,
— családi körülményeire,
— tanulmányai folytatására,
— kötelezettségeire.
· A gyermekotthon-vezetõ, akinek lakásotthonában biztosítják az utógondozói ellátást, a gyámhivatalnak az utógondozói ellátás megszüntetését javasolja, amennyiben
— a fiatal felnõtt az ellátást nem vette igénybe, és ennek okáról tájékoztatást nem adott,
— a lakásotthonban vagy az utógondozói otthonban a fiatal felnõtt
a házirendet többször súlyosan megsérti, elfogadhatatlan magatartást tanúsít, illetve az írásbeli megállapodásban vállalt kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti,
— megszûnt az az élethelyzet, amely miatt igénybe vette az ellátást.
5. Szabadidõ szervezése
· Az iskolán kívüli szabadidõt és a hétvégeket a gyermekek a gyermekotthonban/lakásotthonban töltik. A szabadidõs tevékenységek a gyermekotthonban/lakásotthonokban a gyermekek képességeinek differenciált

1

A gondozott gyermek a zsebpénze felhasználásáról maga dönt.
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fejlesztését, érdeklõdésük felkeltését, mûveltségük gyarapodását, tehetségük gondozását és pályaválasztásuk elõsegítését szolgálják. A
rekreációs lehetõségeken túl biztosítani kell, hogy a gyermek igénye
szerint önállóan, saját elképzelése szerint is (amennyiben önmagára,
illetve a közösségre nézve nem veszélyes az a forma) tölthesse szabadidejét.
· A gyermekek életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelõen
részt vehetnek ifjúsági mozgalmakban, szakkörök munkájában.
· A gyermekotthon/lakásotthon az iskolai elfoglaltsággal összhangban
lehetõséget adhat hobbitevékenységek ûzésére, valamint lehetõséget
kell adnia családi típusú elfoglaltságok végzésére. (Lásd: szakmai
program.)
· A gyermekotthon/lakásotthon házirendje az SZMSZ melléklete.
6. Lakásotthonban használandó dokumentációk
A gyermekek egészségügyi anyagát (benne taj-kártyával és a közgyógyellátási igazolvánnyal) a lakásotthonokban elzárt, de szükség esetén mindig hozzáférhetõ helyen kell elhelyezni.
Lakásotthononként programnaplót kell nyitni, melynek vezetési módját az SZMSZ melléklete tartalmazza.
A lakásotthonban ellátott gyermekek zsebpénzének felvételérõl és kiadásáról meghatározott formátumú nyilvántartást kell vezetni.1
A teljes körû ellátásban meghatározott gyermekruházatokról, textíliákról anyagszámadást kell vezetni.
A lakásotthonokban a ház berendezési tárgyairól helyiségenként készült leltárt, a tûzriadótervet, valamint a házirendet mindenki számára elérhetõ helyen kell tartani.
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A lakásotthon házvezetõ nevelõje gazdálkodási szabályzóban meghatározott formájú nyilvántartást vezet a gyermekek ellátásához vásárolt
dolgokról.

24
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az SZMSZ egészét a nevelõtestület fogadja el. Az SZMSZ egészérõl az intézménygyûlés köteles véleményt nyilvánítani.
Az SZMSZ az intézmény fenntartójának, vagy a helyette átruházott hatáskörben eljáró testületnek jóváhagyó határozatában megjelölt idõponttól lép hatályba.

1

15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet 4. számú melléklet
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Egyidejûleg a gyermekotthon/lakásotthon hatálybalépést megelõzõ SZMSZ-e
hatályon kívül helyezésre kerül.
Dátum: ........................
P.H.

..........................
igazgató

.................................. ÖNKORMÁNYZAT
GYERMEKOTTHONA ÉS LAKÁSOTTHONAI
CÍM:

ZÁRADÉK
Az SZMSZ-t a gyermekotthon/lakásotthon nevelõtestülete .............-i
ülésén .........%-os megjelenés mellett, a szavazásra jogosultak .........
szavazatával elfogadta.
Az SZMSZ egészét az intézménygyûlés .......................-i ülésén támogatta.
Dátum: ...........................
P.H.
..........................
igazgató
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Az árvizek utóhatása?
Polgári védelmi terv az iskolákban

Szathmáry-Király Ádám

Az elmúlt évben módosították a polgári védelemrõl, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló törvényeket,
valamint megjelent az oktatási miniszter rendelete a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem feladatairól. Ezekbõl
a változásokból adódóan újabb feladatai keletkeztek az intézmények vezetõinek.
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1. Készítsünk tervet!
Amit tenni kell:
„Az intézmény vezetõje: meghatározza a katasztrófa-, a tûz- és a polgári
védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában, irányítja és ellenõrzi a felkészülési és
a védekezési idõszakra meghatározott feladatok végrehajtását…”1

Amirõl szó van:
„Katasztrófavédelem: a különbözõ katasztrófák elleni védekezésben azon bevezetési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, mûködtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenõrzési tevékenységek összessége,
amelyek a katasztrófa kialakulásának megelõzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az elõidézõ okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését,
a lakosság élet-, és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen
az alapvetõ életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.”2

A továbbiakban egy lehetséges polgári védelmi tervet (polgárvédelmi tervet, katasztrófavédelmi tervet) mutatunk be, melyet
mindenki a saját körülményeire alakítva készíthet el.
Jó munkát kívánunk!
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37/2001. (X. 12.) OM-rendelet 3. § (2) bekezdés
1999. évi LXXIV. törvény 3. § j) pont
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2. Iratminta
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Tel.:
Fax:
E-mail:

POLGÁRI VÉDELMI
TERV
A katasztrófa-, a tûz- és a polgári védelmi tevékenység
szervezeti és végrehajtási rendje

Az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának melléklete
Hatálybalépés: 2002. szeptember 1.

Tartalomjegyzék
Bevezetés
A szabályozás jogi alapja
A szabályozás célja
Az intézmény
Az intézmény elhelyezkedése
Az intézmény épülete
Az intézmény feladata
A katasztrófavédelmi feladatok ügyrendje
Az intézmény irányításának szervezeti felépítése rendkívüli
helyzetben
Az igazgató feladatai a rendkívüli helyzetekre való felkészülés
idején
A munka-, tûz- és polgári védelmi felelõs feladatai
Az osztályfõnökök feladatai a rendkívüli helyzetekre való
felkészüléskor
Rendkívüli események
Civilizációs katasztrófák
Ipari katasztrófák
Humán katasztrófák
Biológiai katasztrófák
Természeti katasztrófák
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Jelentési kötelezettség
A védelmi bizottság felépítése
Intézkedési terv
Riasztási rend
Riasztási lánc
Kiürítési terv
A kiürítés rendje helyi elrendelés esetén
Teendõk a kiürítés esetén
Kiürítési gyakorlat
Teendõk rendkívüli esemény bekövetkezésekor
Tûz, épületomlás, gázrobbanás
Tömeges baleset
Egyéb rendkívüli események
A vízszolgáltatás kimaradása, szünetelése esetén
Az áramszolgáltatás kimaradása
A távfûtés-szolgáltatás kimaradása
Rendkívüli idõjárási viszonyok
Rendkívüli esemény alkalmával használható eszközök,
helyiségek

Bevezetés
A szabályozás jogi alapja
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· 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrõl
· 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl.
· Az oktatási miniszter 37/2001. (X. 12.) OM-rendelete a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem feladatairól.
A szabályozás célja
A oktatási ágazatban dolgozó pedagógusok, alkalmazottak, valamint a tanulók, hallgatók életének, testi épségének megóvása,
a hivatásos és a társadalmi katasztrófák elleni védekezési szervezetekkel való együttmûködési képességük javítása, valamint az
intézmény ingó és ingatlan vagyonának hatékonyabb védelme.
Az intézmény valamennyi dolgozójának és tanulójának felkészítése az esetlegesen bekövetkezõ katasztrófák várható hatásaira,
a pánik elkerülésére, a keletkezõ károk és egészségi ártalmak
enyhítésének lehetõségeire.
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Az intézmény
Az intézmény elhelyezkedése
· Beépítési környezete nagyvárosias, városias, kertvárosias …
· Közlekedési csomópontban, fõútvonalon, mellékútvonalon …
helyezkedik el.
· Közvetlen környezetében ipari üzemek, kereskedelmi egységek, szolgáltató egységek, egészségügyi intézmények, lakóövezetek, parkok … találhatók.
Az intézmény épülete
Hagyományos téglából vagy egyéb építõanyagból épült, házgyári, középblokkos, vasbeton vázas, mely alápincézett (nem alápincézett) földszintes (valamennyi emeletes), lapos tetõs (magas tetõs) épület. Alaprajza szerint egy tömbben helyezkedik el, egy vagy több szárnnyal
rendelkezik, melyek funkciók szerint elkülönülnek. Rendelkezik fõbejárattal, udvari bejárattal, gazdasági bejárattal, egyéb bejárattal.
Az épület fõbb helyiségei:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

tanterem
elõadóterem
számítógépterem
könyvtár
tornaterem
igazgatói szoba
tanári szoba
irodahelyiség
ebédlõ
szertár
orvosi szoba
vizesblokk
konyha kiszolgálóhelyiségekkel
légópince
pincehelyiség
udvari raktár

Az intézmény feladata
Az intézmény részleges/teljes jogkörrel rendelkezõ (nem) önállóan gazdálkodó nyolc évfolyamos általános iskola.
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Feladata:
· A tanuló érdeklõdésének, képességének és tehetségének megfelelõ alapfokú/középfokú nevelés és oktatás.
· A tanulók felkészítése a középiskolai, illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
· Valamely tantárgy emelt szintû oktatása.
· Felzárkóztatás, szakkör, tanulmányi versenyek, napközi és tanulószobai foglalkozások, iskolai sportkör.
· Tehetség és képesség kibontakoztatását segítõ tevékenység.
· Más fogyatékos tanulók integrált oktatása-nevelése.
· Gyermekélelmezés.

A katasztrófavédelmi feladatok ügyrendje
Az intézmény irányításának szervezeti felépítése rendkívüli
helyzetben
A kapcsolódó ábrát lásd a következõ oldalon!
Az igazgató feladatai a rendkívüli helyzetekre való felkészülés idején:

G
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· meghatározza a katasztrófa-, a tûz- és a polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az intézmény katasztrófavédelmi szabályzatában, irányítja és ellenõrzi a felkészülési és a védekezési idõszakra meghatározott feladatok
végrehajtását
· gondoskodik a tûzvédelmi elõírások érvényre juttatásáról, az intézmény tûzvédelmi szabályzatának, annak részeként tûzriadó
tervének kiadásáról, az intézmény épületei kiürítésének évenkénti gyakoroltatásáról
· elrendelés esetén kidolgoztatja az intézmény veszélyeztetettségének megfelelõ veszélyelhárítási terveket, és azt egyezteti
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságának területi szervével
· teljesíti a katasztrófavédelmi törvény 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét
· végrehajtja az R. 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott,
intézményére vonatkoztatható feladatokat
· együttmûködik a felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa következményeinek felszámolása és helyreállítása során a katasztrófavédelem területi szervezeteivel, az
intézmény mûködési helye szerint illetékes polgármesterrel, továbbá a minisztérium ágazati védekezési munkabizottságával
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Polgári Védelem Országos Parancsnoksága

Megyei polgári védelmi parancsnokság

Megyei polgári védelmi ügyelet

Városi katasztrófavédelmi bizottság

Városi polgári védelmi parancsnokság

Igazgató

Munka-, tûz- és
polg. véd. felelõs

Gazdaságvezetõ

Igazgatóhelyettesek

Élelmezésvezetõ

Munkaközösségvezetõk
Osztályfõnökök

Tanulók

Pedagógusok

Tanulók

Konyhai dolgozók

Adm. dolgozók
Hivatalsegédek
Karbantartók
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· közremûködik a katasztrófavédelmi törvény 17. § d) és 20. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok végrehajtásában, a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének, illetve a
polgármesternek az élet és az anyagi, kulturális javak védelme
érdekében kiadott intézkedései szerint
· elõsegíti az intézmény oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak,
tanulóinak, valamint – megalakítása esetén – a munkahelyi
polgári védelmi szervezetnek a felkészítését, kiképzését
· közremûködik az intézmény dolgozóinak a település polgári
védelmi besorolása szerinti egyéni védõeszközökkel ellátottságát, illetve óvóhelyi védelmét szolgáló fenntartói, hatósági intézkedés megvalósításában, szükség szerint a hatósági elrendelésen alapuló kitelepítés, kimenekítés végrehajtásában
· elõsegíti a rendelkezésre álló épületek, anyagok és eszközök
felhasználását a katasztrófa elleni védekezés szükségletének
megfelelõen
A munka-, tûz- és polgári védelmi felelõs feladatai
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· együttmûködik az igazgatóval a katasztrófa-, a tûz- és a polgári
védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjének kidolgozásában
· koordinálja és ellenõrzi a felkészülési és a védekezési idõszakra meghatározott feladatok végrehajtását
· a katasztrófavédelmi oktatás tematikáját elkészíti, ami alapján
a tanárok, oktatók elvégzik a tanulók oktatását
· szervezi és lebonyolítja az intézmény épületei kiürítésének
évenkénti gyakoroltatását
· a katasztrófavédelmi törvény 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat nyilvántartja
· együttmûködik a felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa következményeinek felszámolása és helyreállítása során a katasztrófavédelem területi szervezeteivel
· megszervezi, koordinálja és nyilvántartja az intézmény oktatóinak, dolgozóinak, tanulóinak, valamint – megalakítása esetén – a munkahelyi polgári védelmi szervezetnek a felkészítését, kiképzését
· felméri az intézmény dolgozóinak a település polgári védelmi
besorolása szerinti egyéni védõeszközökkel történõ ellátottságának igényét
· közremûködik a fenntartói, hatósági intézkedés megvalósításában, szükség szerint a hatósági elrendelésen alapuló kitelepítés, kimenekítés végrehajtásában
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· közremûködik a rendelkezésre álló épületek, anyagok és eszközök katasztrófa elleni védekezés céljából történõ felhasználásában
· az intézményekben a tûzvédelmi megbízott feladata és hatásköre a munkaköri leírásában, illetve a megbízási okiratában
meghatározottakra terjed ki
· a tûzvédelmi megbízott köteles figyelemmel kísérni a tûzvédelmi szabályok, elõírások megtartását, többek között:
— a nyílt láng, a dohányzás tilalmára vonatkozó táblák kifüggesztését, a rendelkezések betartását
— a tûzoltó készülékek minõségi és ellenõrzési jegyének meglétét és érvényességét
— a helyiségek tûzvédelmi utasításának tartalmi szabályszerûségét és azok kifüggesztését
— hiányosság észlelése esetén intézkedést kérni a közvetlen
vezetõjétõl vagy jelenteni az intézmény vezetõjének
· köteles elõsegíteni, hogy a dolgozók és tanulók megismerjék
a tûzvédelmi elõírásokat, a tûzoltó felszerelések és készülékek
kezelését, valamint a tûzjelzés módjait, a riasztás, a mentés és
a tûzoltás lehetõségeit
· rendszeresen ellenõriznie kell
— az anyagok és eszközök szabályos elhelyezését,
— az utak és az elektromos kapcsolók, valamint a tûzoltó készülékek elõtti területek szabadon tartását,
— az elektromos készülékek kikapcsolását (a beépített hûtõés fûtõberendezések kivételével),
— az áramtalanítást (munkarendtõl függõen)
Az osztályfõnökök feladatai a rendkívüli helyzetekre való felkészüléskor
· az igazgató által elrendelt oktatáson részt vesz
· megszervezi és megtartja a tanulók katasztrófavédelmi oktatáson való részvételét, az azon történõ megjelenést nyilvántartja,
jegyzõkönyvezi
· veszélyhelyzet vagy gyakorlat esetén követi a riasztást elrendelõ szervek és az igazgató utasításait
· a tanulók pillanatnyi létszámával mindenkor legyen tisztában,
a hiányzókat rögzítse a naplóban; veszélyhelyzet vagy gyakorlat esetén hajtsa végre a tanulók létszámellenõrzését
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Rendkívüli események
Civilizációs katasztrófák
Ipari katasztrófák:
·
·
·
·
·

vegyi robbanás
mérgezõ anyagok légtérbe jutása (szilárd, gáz vagy aeroszol)
vegyi anyag bejutása az ivóvízhálózatba
nukleáris katasztrófa
közüzemi szolgáltatások tartós kimaradása

Humán katasztrófák:
·
·
·
·

terrorcselekedet
gyújtogatás
tömeges rendbontás
közlekedést vagy közüzemi szolgáltatókat bénító tömegdemonstrációk

Biológiai katasztrófák:
· járvány, járványveszély
· állatok szélsõséges viselkedése
Természeti katasztrófák:
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·
·
·
·

árvíz
földrengés
erdõtûz (füst)
szélsõséges idõjárási viszonyok (például erõs havazás, fagy,
szél)

10
Jelentési kötelezettség
Amennyiben a katasztrófát vagy annak veszélyét az intézmény
területén észlelik, haladéktalanul meg kell kezdeni
·
·
·
·

bekövetkezésének elhárítását,
a bekövetkezésekor kialakuló életveszély megelõzését,
a felelõs vezetõ(k), illetve a felettes szervek riasztását,
a bekövetkezéskor kialakuló anyagi kár csökkentését.
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Katasztrófa vagy veszély esetén értesítendõ:
Munkaidõben:
· a védelmi bizottság (cím, telefonszám)
· a helyi polgári védelem (cím, telefonszám)
· a helyi tûzoltóság (cím, telefonszám)
Munkaidõn kívül:
· a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (cím, telefonszám)

tûz esetén értesítendõ: 105 vagy ……
mentõk: 104 vagy ……

A védelmi bizottság felépítése
Mindenkori vezetõje:
· a mindenkori polgármester
Tagjai:
·
·
·
·
·
·
·

az önkormányzati hivatal jegyzõje
a helyi kisebbségi önkormányzat vezetõje
a rendõrség illetékes vezetõje
a polgári védelem illetékes vezetõje
a városi tûzoltóság illetékes vezetõje
a városi ÁNTSZ illetékes vezetõje
a honvédelmi körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott polgármester
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Intézkedési terv
Riasztási rend
Munkaidõben, munkaidõn kívül belsõ vagy külsõ riasztás esetén:
· igazgató, aki a riasztási láncot megindítja
· a riasztást elrendelõ szerv utasításainak megfelelõen az intézmény területén tartózkodók
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Külsõ riasztás esetén1 a riasztást elrendelõ által – a veszély függvényében – meghatározott teendõk lehetnek:
· az épületet nem kell elhagyni, de a tanítást fel kell függeszteni
· az épületet nem szabad elhagyni, ajtókat, ablakokat le kell zárni, szigetelni
· az épület elhagyása, gyülekezõ a sportpályán és fegyelmezett
elvonulás a riasztást elrendelõ által meghatározott helyre
· az épület elhagyása és a riasztást elrendelõ által biztosított jármûvekre való felszállás
Riasztási lánc:
Igazgató

Munka-, tûz- és
polg. véd. felelõs

Igazgatóhelyettesek

Pedagógusok

Gazdaságvezetõ

Technikai dolgozók

Kiürítési terv
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A kiürítési (tûzriadó-) tervet az intézmény vezetõjének kell elkészíteni, illetve jóváhagyni. A terv mellékletét képezõ helyszínrajzra be kell írni a tûzveszélyességi osztályt, be kell jelölni a közmûvek központi elzáróit, a tûzoltó készülékek helyét.
A kiürítési (tûzriadó-) terv alapján évenként riasztási gyakorlatot
kell tartani. A gyakorlat idõpontját az intézmény vezetõje határozza meg.
A gyakorlatot értékelni kell. A gyakorlat végrehajtásáról jegyzõkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:
· a riasztás idõpontját
· a riadó során kapott feladatokat
· a feladatok végrehajtását

1

A telefonon érkezõ riasztás esetén rögzíteni kell a riasztást elrendelõ nevét,
beosztását, és visszahívással meg kell bizonyosodni a riasztás jogosságáról.
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· a kiürítésbe bevontak létszámát
· a riadó végrehajtásának rövid értékelését
A jegyzõkönyv felvételérõl az intézmény vezetõje köteles gondoskodni.
A kiürítés rendje helyi elrendelés esetén
Kiürítés elrendelése esetén az ismertetett és a szabályzat mellékletében rögzített menekülési útvonalon, fegyelmezetten és gyorsan
kell elhagyni az épületet, és a kézilabdapályán – vagy a kiürítést elrendelõ felelõs vezetõ által meghatározott helyen – gyülekezni!
Amennyiben a kiürítést tanórán rendelik el, úgy az órát vezetõ tanár vezetésével kell elhagyni az épületet, majd gyülekezni, és az
osztály létszámát ellenõrizni. Az esetlegesen hiányzó tanulókról
sürgõsen tájékoztatni kell a kiürítés elrendelõjét, vagy a mentést
vezetõ személyt. A tantermek ajtaját nyitva kell hagyni! Az intézmény területét (alakulóterét, udvarát) csak természeti csapás,
vagy az udvart is veszélyeztetõ tûz, füst, mérgezés esetén szabad
elhagyni. Ha csak az épület kerül kiürítésre, a létszámellenõrzés
eredményének jelentése után további utasításig várakozni kell!
Teendõk a kiürítés esetén:
· a tanulók és dolgozók létszámának ellenõrzése (osztályfõnökök, szaktanárok, név, beosztás)
· az intézmény nem osztályfõnök, illetve tanítási órán nem lévõ
tanárai az igazgatóhelyettes (név, beosztás) irányításával mentik a legfontosabb tanügy-igazgatási dokumentumokat
· az épület áramtalanítása (karbantartók, távollétük esetén a gondnok, név, beosztás)
· az épület bezárása (gondnok, név, beosztás)
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Kiürítési gyakorlat
A tûzriadótervnek tartalmaznia kell:
·
·
·
·
·
·
·

a tûz jelzésének módját
a dolgozók és tanulók riasztásának rendjét
a dolgozók és tanulók feladatait tûz esetén
a kiürítés, mentés és rendfenntartás módját
a tûzoltás elõkészítését
a tûzoltás lehetõségeinek leírását
az intézmény helyszínrajzát
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A kiürítés rendje azonos a tûzriadó, bombariadó vagy egyéb
rendkívüli események esetén alkalmazandó kiürítési tervben
szereplõkkel. Ezt a kiürítési tervet az intézmény tûzriadóterve
tartalmazza.

Teendõk rendkívüli esemény bekövetkezésekor
Tûz, épületomlás, gázrobbanás
Az épületet a kiürítési terv szerint ki kell üríteni. Ha az épület egyes
részeinek állapota nem teszi lehetõvé a szokásos kiürítés végrehajtását, akkor a kiürítést irányító utasításai szerint kell eljárni.
Amennyiben a tanulók és dolgozók elhelyezése az udvaron nem
oldható meg biztonságosan, az épület külsõ bejáratain keresztül
kell biztosítani a tanulók és a dolgozók mielõbbi távozását.
A gyülekezést az épülettõl biztonságos távolságban kell kijelölni.
Tömeges baleset
Tömeges baleset esetén biztosítani kell az iskola tanulóinak és
dolgozóinak az épületben maradását. A kijáratokat a portai szolgálat és a tanári kar segítségével azonnal le kell zárni. A belülrõl
kezdeményezett telefonbeszélgetéseket (kivéve a katasztrófával
kapcsolatos rövid információadást) azonnal be kell szüntetni,
biztosítani kell a szabad telefon- és faxvonalakat. Az igazgató telefonon azonnal értesíti a mentõket, tûzoltókat, rendõrséget és
a városi polgári védelmi parancsnokságot.
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Egyéb rendkívüli események
A vízszolgáltatás kimaradása, szünetelése esetén
Tájékozódni kell a szolgáltatás visszaállításának várható idõpontjáról. Amennyiben a vízszolgáltatás 4 órán belül nem állítható helyre, a tanítást fel kell függeszteni, illetve szüneteltetni kell.
A büféket be kell zárni. Az esetleges egyéb teendõket az igazgató
határozza meg.
Az áramszolgáltatás kimaradása
Tájékozódni kell a szolgáltatás visszaállításának várható idõpontjáról. Amennyiben az áramszolgáltatás sötétedésig nem állítható helyre, a délutános tanítást szüneteltetni kell. Meg kell
vizsgálni, hogy a konyhai tevékenységeket lehet-e végezni. A vízmelegítésrõl gondoskodni kell. Az esetleges egyéb teendõket az
igazgató határozza meg.
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A távfûtõ-szolgáltatás kimaradása
Téli idõszakban (október 15-tõl április 15-ig) a hõszolgáltatás kimaradása esetén tájékozódni kell a szolgáltatás visszaállításának várható idõpontjáról. Amennyiben a hõszolgáltatás 1 napon
belül nem állítható helyre (és a külsõ hõmérséklet ezt indokolja),
a tanítást szüneteltetni kell. Az esetleges egyéb teendõket az
igazgató határozza meg.
Rendkívüli idõjárási viszonyok
Amennyiben a rendkívüli idõjárási viszonyok miatt megbénul
a közlekedés, a bejáró (esetleg a helyi) tanulókat az intézmény területén kell elhelyezni. Az esetleges egyéb teendõket az igazgató
határozza meg. Az intézmény területén rekedt tanulók szüleinek
értesítését a lehetõségek szerint meg kell oldani.

Rendkívüli esemény alkalmával használható
eszközök, helyiségek
Katasztrófahelyzet ellátásához szükséges eszközök közül az alábbiakkal rendelkezünk:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

elsõsegélycsomagok
takarók
vezetékes telefon
rádió helyi, regionális, országos vételi lehetõséggel
tv helyi kábelcsatorna, regionális, országos, nemzetközi vételi
lehetõséggel
rádiótelefon
jelzõeszközök (áramkimaradás esetére)
gázálarcok
sugárdózis-mérõ
betegszobai összecsukható ágyak
elemlámpák
füstjelzõ készülék

Katasztrófahelyzet ellátásához szükséges helyiségek közül az
alábbiakkal rendelkezünk:
·
·
·
·
·

felszerelt légópince
pincehelyiségek, víz-, szennyvízellátással, szellõzéssel
orvosi szoba
tornatermek és tantermek esetleges befogadáshoz
vizesblokkok

Kelt:

Igazgató
Iskolavezetés 2002. szeptember

G
2.16
15

Belsõ szabályzatok

Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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szervezeti és mûködési szabályzata
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I.
Általános rendelkezések
Az intézmény adatai:
1. Elnevezése: ...................................... Általános Mûvelõdési Központ
2. Székhelye: ........................................................................
Székhelyen mûködik az ÁMK Általános Iskolája
3 Telephelyei:
...................., ...........................u. .... sz.: ÁMK Óvoda és ÁMK Bölcsõde
...................., ...........................u. .... sz.: ÁMK Mûvelõdési Ház
4. Fenntartója: .........................................................................
5. Alapító okirat száma, kelte: .............................................................
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6. Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: ...........................
7. OM azonosító szám: ........................................................................
8. Az intézmény általános forgalmi adó alanyisággal rendelkezik.
9. Az ÁMK jogállása: Az ÁMK önálló jogi személy, önállóan vagy részben
önállóan gazdálkodó és az elõirányzatok felett teljes vagy nem teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

II.
Az ÁMK tevékenységi köre és annak forrásai, feladatmutatók
Az ÁMK különbözõ alaptevékenységeinek ellátása a szervezeti és szakmai tekintetben önálló, egymással együttmûködõ és tevékenységüket
összehangoló intézményegységek mûködésében valósul meg.
1. Alaptevékenységek és feladatmutatók
85321-3 Bölcsõdei ellátás:
3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerû gondozása és
nevelése
Feladatmutató: férõhelyek száma (db), ellátottak száma (fõ)
80115-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés:
Az óvodai nevelés 3 éves kortól a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az ötödik életévet betöltõ gyermek az óvodai nevelési év elsõ napjától kezdõdõen óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásban részesül.
Feladatmutató: nevelést igénylõk létszáma (fõ), férõhelyek száma (db)
80121-4 Nappali rendszerû, általános mûveltséget megalapozó iskolai oktatás, ezen belül: általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás:
Ennek keretében a tanuló érdeklõdésének, képességének és tehetségének megfelelõen felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
Feladatmutató: tanulók létszáma (fõ), tanulócsoportok száma (db)
92180 Közösségi mûvelõdési tevékenység:
A helyi társadalom mûvelõdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek szolgálata; ezen belül különösen ismeretszerzõ, amatõr, alkotó,
mûvelõdõ közösségek támogatása, szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez lehetõségek biztosítása, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok szervezése, hagyományok, helyi mûvelõdési szokások gondozása.
Feladatmutató: 1 mûvelõdési ház intézményegység
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80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás:
A szülõk igényei szerint eleget tesz az iskolai felkészítéssel és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggõ feladatoknak.
Feladatmutató: foglalkozáson részt vevõk létszáma (fõ), csoportok száma (cs)
55230 Intézményi étkeztetés
Feladatmutató: óvodai intézményi étkezést igénybe vevõk létszáma: .....
iskolai intézményi étkezést igénybe vevõk létszáma (fõ) .....
élelmezési napok száma (nap) .....
55137-1 Gyermek-, tanulófelügyelet, készenlét:
A gyermekek, tanulók napközbeni ellátásával, óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatos egyéb felügyeleti tevékenység.
Feladatmutató: ellátásban részesülõk átlagos létszáma: .....
2. Kiegészítõ tevékenységek és feladatmutatók
80402-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Feladatmutató: az oktatásban részt vevõk létszáma: .....
3. Feladatok, tevékenységek forrásai

·
·
·
·
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önkormányzati támogatás
saját bevétel
átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek)
elõzõ évi pénzmaradvány

4. Az alaptevékenységekre és a kiegészítõ tevékenységekre vonatkozó jogszabályok
A feladatok ellátására és irányítására a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek közül kiemeljük a következõket:
Közoktatási tevékenységekre:

· a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.)
· a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet

· a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló, módosított 20/1997. (II. 13.)
kormányrendelet,

· a tanév rendjérõl szóló mindenkori miniszteri rendelet,
· a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet,

· az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 173/1996.
(VIII. 28.) kormányrendelet

· a kerettanterv kiadásáról szóló, módosított 28/2000. (IX. 21.) OMrendelet
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A bölcsõdei tevékenységre:

· a gyermekek védelmérõl szóló 1997. évi XXXI. tv. (42. §)
· a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények feladatairól és mûködésérõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NMrendelet 35–45. §

· a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM-rendelet

· a személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM-rendelet
A közmûvelõdési tevékenységre:

· a kulturális javak védelmérõl és muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tv.
(73. §-tól)

· a közmûvelõdési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és
egyéb feltételekrõl szóló, módosított 2/1993. (I. 30.) MKM-rendelet

· a kulturális szakemberek szervett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖMrendelet
A nem közoktatási ágazatba tartozó jogszabályok alkalmazása a Kt.
33. §-ának (12) bekezdése szerint azzal az eltéréssel történik, hogy
a nem közoktatási intézményegységek tekintetében is alkalmazni kell
a közoktatási törvénynek az intézményvezetõ megbízásáról rendelkezõ
18. §-ának (7)–(8) bekezdését, a mûködés általános szabályait és rendjét
megállapító 37–38. §-át, 40. §-ának (1)–(3) bekezdését, az intézmény vezetõjének feladatairól szóló 54. §-át, valamint a fenntartói döntést megelõzõ vélemények beszerzésérõl rendelkezõ 102. §-ának (3) bekezdését.
A különbözõ típusú intézményegységben foglalkoztatottakra a közalkalmazotti törvény következõ végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni:

· 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet:
—
—
—

óvoda
általános iskola
központi irányítás
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· 233/2000. (XII. 23.) kormányrendelet: bölcsõde
· 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet: mûvelõdési ház
Gazdálkodásra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

· a számvitelrõl szóló, módosított 2000. évi C. törvény
· az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosított
217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet

· a mindenkori költségvetési törvény
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5. Vállalkozási feladatok
Az ÁMK vállalkozási feladatokat nem lát el, de helyiségeit az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül szabadon bérbe adhatja.

III.
Az ÁMK szervezeti felépítése, mûködésének rendszere
1.

·
·
·
·

Az ÁMK intézményegységei:
általános iskola
óvoda
bölcsõde
mûvelõdési ház

1.1 ÁMK Általános Iskola
Az ÁMK székhelyén rendelkezésére áll ......... tanterem, továbbá fizikai
és kémiai elõadóterem, tornaterem, sportudvar, technikai mûhely, képzõmûvészeti elõadóterem, zeneterem, továbbá az ebédlõ, valamint a közös használatú többcélú tér, egyéb: ..........
Az általános iskola vezetését vezetõ beosztású intézményegység-vezetõ
látja el.
Az intézményegység-vezetõ közvetlen irányításával ...............................
intézményegységvezetõ-helyettes (iskolaigazgató-helyettes) mûködik. Az
intézményegység-vezetõ közvetlenül irányítja a hozzá beosztott iskolatitkár munkáját.
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· Sokoldalú együttmûködéssel megteremti a közéleti nevelés lehetõsé-

· Szorosan együttmûködve a családdal biztosítja a 6–14 éves korosztály korszerû nevelését, képzését, mûvelõdését.
geit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával.

· Feltárja az óvoda és az iskola egymásra épülésének módjait, folytatja az
óvoda felzárkóztató tevékenységét, gondoskodik a tehetségek fejlesztésérõl és a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról.

· Munkájában épít az ÁMK közmûvelõdési funkciójából eredõ lehetõségekre.
Az ÁMK Általános Iskola részletes mûködési szabályait az SZMSZ ......
sz. melléklete tartalmazza.
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1.2 ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
Az óvoda ..... férõhellyel, ..... foglalkoztató csoportszobával, kiszolgálóhelyiségekkel rendelkezik.
Az óvoda élén vezetõ beosztású intézményegység-vezetõ áll. Munkáját
vezetõ beosztású intézményegységvezetõ-helyettes (óvodavezetõ-helyettes) segíti. Az intézményegység-vezetõ közvetlen irányítása mellett óvodatitkár mûködik.
Az intézményegység feladata az integráción belül:

· A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülõkkel együttmûködve biztosítja a 3–7 éves korosztály nevelését, 5 éves kortól az iskolai életmódra való felkészítését. Korszerû színvonalon gondoskodik az
óvodáskorú gyermekek személyiségének fejlesztésérõl.

· Együttmûködik a bölcsõdével és az iskolával, velük együtt keresi az
intézmények közötti átmenet legjobb módjait.

· Gondoskodik a fejlõdésükben elmaradt gyermekek felzárkóztatásáról. Megfelelõen felhasználja az ÁMK közmûvelõdési lehetõségeit.
Mûködésének részletes szabályait az SZMSZ ..... sz. melléklete tartalmazza.

1.3 ÁMK Bölcsõde
(Négy) ...... foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel rendelkezik. Tevékenységét az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet (Módszertani Intézet) által kiadott, a bölcsõdei gondozás-nevelés minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjait tartalmazó
módszertani levél elõírásai szerint végzi. Belsõ mûködési rendjét az
SZMSZ ...... sz. mellékletét képezõ bölcsõdei mûködési szabályzat állapítja meg, az ÁMK más intézményegységeivel, központi és funkcionális
szerveivel való együttmûködésére és kapcsolatára pedig a jelen SZMSZ
tartalmaz rendelkezést.
A bölcsõde élén a bölcsõdei intézményegység-vezetõ áll, akinek munkáját egy vezetõhelyettes segíti.
A bölcsõde feladata az ÁMK integrációján belül:
Ellátja 3 hónapos kortól 3 éves korig a gyermekek gondozását, nevelését. Nyitottá teszi a bölcsõdét a szülõk felé. Biztosítja a fokozatos anyás
beszoktatást. A szülõi házzal fenntartott kapcsolat révén idõben megkezdi a veszélyeztetettség feltárását. Környezeti, gondozónõi állandósággal, az egészségügyi követelmények fokozott betartásával biztosítja
a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlõdését.
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1.4 ÁMK Mûvelõdési Ház
Rendelkezésére áll ........ férõhelyes elõadóterem, .......... klubszoba, tanácsterem, öltözõ, irodahelyiség, ............. valamint kiszolgálóhelyiségek.
A mûvelõdési ház vezetését intézményegység-vezetõként vezetõ beosztású közalkalmazott látja el, akit a közmûvelõdési igazgatóhelyettes munkaköri elnevezés illet meg.
Az intézményegység feladatait ....... fõfoglalkozású és ........ részfoglalkozású közalkalmazottal végzi.
Feladata:

· Lakóhelyi mûködési területén biztosítja a társadalmi igényekhez,
a helyi sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó mûvelõdési tevékenységhez szükséges egyes feltételeket.

· Klubokat mûködtet, biztosítja a lakosság részére a közéleti és kulturális informálódás lehetõségét.

· Információs és egyéb közhasznú szolgáltatást végez, rendszeres és
szervezett lehetõségeket nyújt a közösségek, civil szervezõdések vélemény- és információcseréjéhez, segíti a közélet demokratizmusát.

· Közremûködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében,
tanfolyamokat szervez meghatározott ismeretek átadása, készségek,
képességek fejlesztése érdekében, részt vesz az ÁMK mentálhigiénés
programjában, mûködteti az ifjúsági tanácsadó szolgálatot, bekapcsolódik az iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatásba.

· Közremûködik a mûvészeti alkotások bemutatásában, színházi elõadást, rendezvényeket szervez.
Az intézményegység feladata az integráción belül:
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· Tevékenységszervezéssel segíti az iskola és az óvoda integrált szocializációs fejlesztõ munkáját az óvodai, illetõleg a tanórai foglalkozásokon és a szabadidõben.
Az ÁMK Mûvelõdési Ház szakalkalmazottai közti feladatmegosztást, valamint a mûködés részletes szabályait az SZMSZ ..... sz. melléklete tartalmazza.

2.

Az ÁMK egyéb szervezeti egységei:

2.1 Gazdasági Hivatal
Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó
szervezeti egység. Létszáma ..... fõ.
Ellátja a költségvetési tervezéssel, az elõirányzat-felhasználással, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével és használatával, a beszámolással, munkaerõ-gazdálkodással és bérgazdálkodással, az
üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, a könyvvezetéssel és a beszá-
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molási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással, valamint a gazdasági folyamatokba beépített belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat. Szervezi a gyermekélelmezést ellátó konyha tevékenységét, az épületek
szükség szerinti felújítását, az általános karbantartást, a takarítást és
az egyéb segédmunkákat.
Szervezeti felépítése:
Élén a vezetõ beosztású gazdasági vezetõ áll.
A gazdasági hivatal számviteli-pénzügyi csoportból és gondnokságból áll.
A számviteli és pénzügyi csoporthoz ... pénzügyi elõadó, ... bérgazdálkodó, ... pénztáros, ... eszközgazdálkodó és ... kézbesítõ tartozik. Közvetlen
vezetését csoportvezetõ látja el.
A gondnokság ... karbantartóból, ... konyhai dolgozóból, ... portásból, ...
takarítóból és ... kertészbõl tevõdik össze. Közvetlen vezetõje az intézményi gondnok.
A gazdasági hivatalon belüli munkamegosztást az ügyrend tartalmazza.

2.2 Titkárság
Az ÁMK igazgatójának közvetlen irányításával mûködik.
Ellátja az ÁMK-ba érkezõ iratok központi iktatását és az intézményegységekhez való továbbítását, valamint az irattározást. Végzi az ÁMK vezetõ
és szakmai testületei összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti az ülések jegyzõkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat
és a határidõket.
A titkárságvezetõ részletes feladatait munkaköri leírás állapítja meg.

G
2.17

2.3 Igazgatóhoz tartozó elõadók

11

Belsõ ellenõr
Feladata a szabályszerû gazdálkodás elõmozdítása és a belsõ tartalékok
feltárása céljából különösen az alaptevékenység ellátásának, az elõirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának, a létszám- és
illetménygazdálkodásnak, a kötelezettségvállalások megalapozottságának, az intézményi mûködés szabályozottságának, a bizonylati rend és
okmányfegyelem helyzetének, a költségvetési beszámoló szabályszerûségének, a befizetési kötelezettségek teljesítésének vizsgálata.
Személyi és munkaügyi elõadó (vezetõ)
Az ÁMK-igazgató közvetlen irányítása mellett, az intézményegység-vezetõkkel együttmûködve látja el feladatát.

Iskolavezetés 2003. február

Belsõ szabályzatok

Feladata az ÁMK munkaerõ-gazdálkodási feladatainak ellátása, az illetmény-elõmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok végzése, a képzés
és továbbképzés tervezése, intézése, továbbá a személyi nyilvántartások
kezelése. Közremûködik az igazgatótanács hatáskörébe tartozó vezetõi
megbízások, pályázati eljárások elõkészítésében.
Részletes feladatait munkaköri leírás határozza meg.

IV.
Az ÁMK vezetési szerkezete,
a vezetõk közötti feladatmegosztás
Az ÁMK-ban a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az igazgató, a gazdasági vezetõ, az intézményegység-vezetõk és helyetteseik látják el.
Az ÁMK vezetését igazgatótanács, vezetõi tanács és szakmai tanács segíti.

1. Az igazgató
Az ÁMK élén a magasabb vezetõ beosztású igazgató áll, aki

· felel az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos
gazdálkodásért, a vezetõi feladatok összehangolásáért,

· gondoskodik az ÁMK pedagógiai-mûvelõdési programja megvalósításának személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételeirõl,

· felelõs az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási rendszerének mûködéséért,
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· felelõs az intézményi középtávú továbbképzési terv, valamint az éves
beiskolázási terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért,

· vezeti az igazgatótanácsot, elõkészíti az igazgatótanács jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenõrzi végrehajtásukat,

· vezeti és elõkészíti a szakalkalmazotti értekezletet, a vezetõi tanács és
a szakmai tanács értekezleteit,

· gyakorolja – az illetékes intézményegység-vezetõ egyetértésével – az alkalmazással és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kizárólagos munkáltatói jogkört, valamint a közvetlen irányításához tartozó közalkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói
jogkört,

· gyakorolja ....... Ft felett a kötelezettségvállalási jogkört,
· irányítja és ellenõrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri
az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát,
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· felelõs a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséért, annak hitelességéért, az intézményi számviteli rendért,
a belsõ ellenõrzés megszervezéséért és mûködéséért,

· gondoskodik a tanulói és gyermekbalesetek megelõzésével, a nevelõ
és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtésével, a gyermekek és tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatával kapcsolatos,
valamint a munka- és tûzvédelmi feladatok ellátásáról,

· dönt az intézményen belül felmerülõ hatásköri és egyéb vitákban, ha
azokat jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe,

· eleget tesz a jogszabályban elõírt egyeztetési kötelezettségeinek az
ÁMK szakszervezeti szerveivel és a közalkalmazotti tanáccsal kapcsolatban,

· gondoskodik az ÁMK-szék mûködési feltételeinek biztosításáról, vele
tervszerû együttmûködést alakít ki,

· gondoskodik a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek
biztosításáról, együttmûködik az egyházak képviselõivel,

· teljeskörûen képviseli az ÁMK-t külsõ szervek elõtt, de a képviseletre
– meghatározott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat,

· ellátja a jogszabályok által a vezetõ hatáskörébe utalt, és át nem ruházott feladatokat.

2. Az igazgatói hatáskörök átruházása
Az ÁMK-igazgató – egyszemélyi felelõsségének érvényesülése mellett –
a következõ hatásköröket ruházza át:
a) a képviseleti jogosultság körébõl:

· az intézményegység szakmai képviseletét az intézményegység-vezetõkre

· az intézmény képviseletét gazdasági kérdésekben a gazdasági vezetõre
b) gazdálkodási jogkörébõl:
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· korlátozott gazdálkodási jogkör gyakorlását az ÁMK Számviteli és
Pénzügyi Szabályzatában foglaltak szerint intézményegység-vezetõkre
c) kötelezettségvállalási jogkörébõl:

· a ........ Ft értékhatárig történõ kötelezettségvállalást a gazdasági vezetõre, valamint a megfelelõ egységvezetõkre saját költségvetésükön
belül
d) az utalványozási jogkört a gazdasági vezetõre és helyettesére .....
Ft értékhatárig,
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e) munkáltatói jogkörébõl:

· a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével
a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat az intézményegység-vezetõkre és a gazdasági vezetõre az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak tekintetében

· teljes munkáltatói jogkört a fizikai állományba tartozó közalkalmazottak felett a gazdasági vezetõre
f) a munka- és tûzvédelmi szervezet, illetõleg felelõsök tevékenységének irányítását a gazdasági vezetõre

3. Az intézményegység-vezetõk

· Vezetõi megbízásukról az igazgatótanács dönt. Felettük a munkáltatói jogokat az ÁMK igazgatója gyakorolja.

· Irányítják, szervezik intézményegységük szakmai munkáját, szakmai
ügyekben képviselik az intézményegységet.

· Döntenek az intézményegységük mûködésével kapcsolatos minden
olyan kérdésben, amelyek elõzetes egyeztetése nem tartozik az ÁMK
központi szerveihez, illetõleg amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység más közösségének hatáskörébe. Hatáskörükbe tartozó ügyekben eleget tesznek a szakszervezeti és közalkalmazotti tanácsi egyeztetéseknek.

· Végzik a gazdálkodás területén a vezetõk részére elõírt ellenõrzéseket, valamint az ÁMK Munkavédelmi Szabályzatában és a Tûzvédelmi
Szabályzatában elõírt feladatokat.

· Ellátják, illetve irányítják a pedagógiai, szakmai munka belsõ ellenõrzését az intézményegység mûködési szabályzatában foglaltak szerint.

· Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés
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tervezésének idõszakában felmérik, és a gazdasági vezetõhöz eljuttatják az intézményegység következõ évi személyi és dologi jellegû igényeit.

· Ellátják az igazgató által átruházott korlátozott gazdálkodói és munkáltatói jogkörükbe tartozó feladataikat.

· Felelõsségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai munkájáért és a korlátozott gazdálkodói jogkörükben
tett intézkedésekért áll fenn.

· Az ÁMK Általános Iskola és az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda vezetõje jogszabályban meghatározottak szerint végzi a tanügy-igazgatási feladatokat. Felelõsek az intézményegység pedagógiai munkájáért, az ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási rendszer
mûködéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért,
a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzéséért, a gyermekek, tanulók
rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért.
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· A személyzeti vezetõvel (elõadóval) együttmûködve gondoskodnak
a pedagógus munkaerõ-gazdálkodási feladatok ellátásáról, melynek
során megfelelõen egyeztetnek a gazdasági vezetõvel.

· A közmûvelõdési igazgatóhelyettes koordinálja az intézményegységek közötti közmûvelõdési tevékenységet, munkája során integrálja a nevelési-oktatási és közmûvelõdési feladatokat.

· Gondoskodik mûködési területén a lakóhelyi mûvelõdés alapszintû
szervezésérõl, továbbá a kulturális és egyéb szolgáltatások szervezésérõl.

· Szervezi az együttmûködést külsõ szervekkel, civil szervezetekkel.
· Bölcsõdei intézményegység-vezetõ szervezi, irányítja és ellenõrzi
a bölcsõde valamennyi dolgozójának munkáját, végrehajtja a bölcsõdére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint a szakmai ellenõrzések során kapott iránymutatásokat.

· Dönt a gyermekek bölcsõdébe történõ felvételérõl.
· Elemzi és értékeli a bölcsõde mûködési és ellátottsági mutatóit.
· Gondoskodik az elõírt normák, illetve normatívák betartásáról, ezzel
kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedéseket,

· Elkészíti a gondozónõk továbbképzési tervét.
· Részt vesz a bölcsõdevezetõk részére szervezett konzultációkon, értekezleteken, tapasztalatcseréken, szakmai megbeszéléseken.

· A .................................................. intézményegység-vezetõ ellátja az
intézményigazgató általános szakmai ügyekben történõ helyettesítését. Mint általános intézményigazgató-helyettes közremûködik
a szakmai tanács üléseinek elõkészítésében és állásfoglalásai megvalósításának szervezésében. Intézményi szinten koordinálja a gyermekvédelmi tevékenységet és a mentálhigiénés munkát.

4. A gazdasági vezetõ

· Határozatlan idejû vezetõi megbízását az intézményigazgató adja, aki
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

· A mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese, feladatait az igazgató közvetlen irányítása
és ellenõrzése mellett látja el.

· Az ÁMK pénzügyi és gazdasági szervezetének felelõs vezetõje, aki
számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedõ érvényû intézkedéseket tehet az intézményigazgató
egyetértésével.

· Meghatározza az intézményegységek vonatkozásában a költségvetés
tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos elõírásokat és feltételeket.

· Irányítja, szervezi és ellenõrzi a gazdasági hivatal munkáját, felelõs a
tevékenységi körébe tartozó feladatok jogszabálynak megfelelõ ellátásáért.

· Az intézményegységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenõrzi azt.
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· Kidolgozza az ÁMK belsõ gazdálkodási szabályait, a könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendet.

· Ellenjegyzési, utalványozási és meghatározott körben kötelezettségvállalási, valamint munkáltatói jogkört gyakorol.

· Rendszeres kapcsolatot tart a költséghelyek vezetõivel.
· Átruházott hatáskörben ellátja a munka- és tûzvédelmi szervezet
közvetlen irányítását.

· Felelõs a Pénzügyminisztérium által elõírt beszámolók elkészítéséért
az elõírt nyomtatványokon, valamint ezen adatoknak elektronikus
adatfeldolgozókon történõ továbbításáért megfelelõ határidõre.

· Felelõs a gazdasági hivatal által elõállított dokumentumoknak az
APEH és a PM által elõírt határidõig történõ megõrzéséért és archiválásáért.

· Tevékenységérõl az intézményigazgatót folyamatosan tájékoztatja.

5. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása

· Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK igazgatója jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte
vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgõs intézkedéseket
tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítését ellátó egységvezetõ írja alá.

· Az intézményegység-vezetõk aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó
egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, az iskolában és az óvodában a tanügyigazgatás körébe tartozó ügyekre terjed ki. A közmûvelõdési igazgatóhelyettes aláírási jogköre az intézményegység tevékenységi körén
belül létesített megbízási szerzõdésekre, felkérésekre, terembérleti
szerzõdésekre, tájékoztatókra terjed ki.
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· Az ÁMK gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló
iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása
szükséges. A két aláíró közül az egyik a gazdasági vezetõ. A .......... Ft
összeget elérõ, illetve meghaladó kötelezettségvállalásnál mint ellenjegyzõ ír alá. Tartós akadályoztatása esetén az ellenjegyzõ a számviteli-pénzügyi csoportvezetõ (elõadó).
Pénzfelvétel, banki forgalom körében, csekk-kibocsátási ügyekben
a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása
szükséges.

· Az igazgató, a közmûvelõdési igazgatóhelyettes és a gazdasági vezetõ
által aláírt levelek fejbélyegzõje: Általános Mûvelõdési Központ ..........
......... (cím). Aláírásuk mellett ÁMK-körbélyegzõt használnak.

· Az ÁMK Általános Iskolában, az ÁMK Napközi Otthonos Óvodában és
az ÁMK Bölcsõdében keletkezett leveleket az intézményegységet feltüntetõ fejbélyegzõvel kell ellátni, az iskolaigazgató, az óvodavezetõ,
bölcsõdevezetõ aláírása mellett az intézményegység körbélyegzõjét
kell használni.
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6. A helyettesítés rendje

· Az intézményigazgatót távollétében az általános helyettesi jogkörrel
megbízott ................................. intézményegység-vezetõ helyettesíti.
Pénzügyi és gazdálkodási ügyekben helyettesítését a gazdasági vezetõ
látja el.

· Az intézményigazgató és az általános helyettesítésével megbízott intézményegység-vezetõ egyidejû akadályoztatása esetén a helyettesítõ
megbízásáról az igazgató gondoskodik. Ha a helyettesítésrõl nem történt intézkedés, az igazgató helyettesítését az általános iskola intézményegység-vezetõ általános helyettese látja el.

· Az intézményegység-vezetõk és más szervezeti egység vezetõi helyettesítési rendjét az egység mûködési szabályzata tartalmazza.
Az intézményegység-vezetõk tartós távolléte esetén az igazgató a munkajogi szabályoknak megfelelõen külön intézkedik a helyettesítés ellátásáról és díjazásáról.

V.
Az igazgatótanács, vezetõi és szakértõi testület létesítése,
mûködési elve, jogköre,
a szakalkalmazotti és az alkalmazotti értekezlet
1.

Az igazgatótanács

1.1 Elnöke az igazgató.
Tagjai:

· az intézményegységek vezetõi (megválasztásuk esetén),
· minden intézményegységbõl 1-1 fõ képviselõ.
Amennyiben az intézményegység-vezetõ választás révén nem lesz tagja
az igazgatótanácsnak, az intézményegységet helyette más megválasztott tag képviseli.
Állandó meghívottak:

·
·
·
·

gazdasági vezetõ
az ÁMK-szék elnöke
a szakszervezet munkahelyi szervének képviselõje
a közalkalmazotti tanács elnöke

1.2 Tagjainak jelölése és választása
Az igazgatótanács tagjait jelölés után az iskolai és az óvodai, bölcsõdei
nevelõtestület, valamint a közmûvelõdési szakalkalmazottak titkos sza-
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vazással, egyszerû szótöbbséggel választják meg. A jelöltek listájára fel
kell venni az intézményegység vezetõjét. Jelöltnek az tekinthetõ, akit az
intézményegység 15%-a támogat.

1.3 Az igazgatótanács dönt:

·
·
·
·
·

az intézményegység-vezetõi pályázat kiírásáról és a pályázat feltételeirõl
az intézményegység-vezetõ megbízásáról
az intézményegység-vezetõi megbízás visszavonásáról
az intézményegységek feladatainak összehangolásáról
állást foglal a pénzeszközöknek a költséghelyek közötti átcsoportosításáról, a költségkeretek és maradványok felosztásáról

· állást foglal az intézmény egészének mûködését befolyásoló személyi
és tárgyi feltételeket érintõ javaslatokról, továbbá mindarról, amiben
a vezetõi tanács vagy az intézményigazgató állásfoglalást kér, illetve
amiben az ÁMK-szék javaslatot tesz

· gyakorolja a szakalkalmazotti értekezlet által átruházott döntési, véleményezési hatásköröket

· ..............................
Véleményezi:

· az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését jelentõ ügyeket
· az ÁMK éves költségvetési tervének javaslatát
· a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket
Javaslattevõ jogkörrel rendelkezik az ÁMK mûködésével kapcsolatos
minden további kérdésben.
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1.4 Feladata az alkalmazotti értekezlet elõkészítésében
Az igazgatótanács feladata az alkalmazotti értekezlet elõkészítése. Ennek keretében dönt az alkalmazotti értekezlet összehívásának idõpontjáról és napirendjérõl. Az alkalmazotti értekezlet elé kerülõ elõterjesztést elõzetesen véleményezi. Állásfoglalását az értekezleten ismertetni
kell. Az igazgatótanács készíti elõ az alkalmazotti értekezletet akkor is,
ha annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetõi megbízás tárgyában tartandó értekezletet, amelyet az elõkészítõ
bizottság végez.

1.5 Összehívása
Az igazgatótanácsot – az általa elfogadott munkaterv szerint – negyedévenként az intézményigazgató hívja össze. Rendkívüli igazgatótanácsi
értekezlet összehívására kerül sor, ha azt a tagok ....%-a az okok megje-
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lölésével indítványozza, vagy ha azt a vezetõi tanács vagy az intézményigazgató szükségesnek ítéli meg.

1.6 Határozatképessége
Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a 2/3-a
jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. Az
intézményegység-vezetõi megbízáshoz, a megbízás visszavonásához az
igazgatótanács tagjai 2/3-ának titkos szavazás keretében adott igenlõ
szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem
vehet részt.
Az igazgatótanács mûködtetésének ügyrendi szabályait az SZMSZ ....
sz. melléklete tartalmazza.

2.

A vezetõi tanács

2.1 Jellege és összetétele
Operatív ügyekben az intézményigazgató döntés-elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ szerve, amely a más testületek elé nem tartozó belsõ
szabályozatok megállapításában, valamint az intézményigazgató által
meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is mûködhet. Véleményezõ, javaslattevõ jogkörrel rendelkezik az ÁMK vezetõ testületei
felé.
Élén az intézményigazgató áll, tagjai az intézményegység-vezetõk, a gazdasági vezetõ, valamint a személyi elõadó (vezetõ) és a belsõ ellenõr.

2.2 Feladatköre:

· dönt saját munkaprogramjáról
· javaslatot tesz az ÁMK éves munkatervének és az igazgatótanács

G
2.17

munkaprogramjának összeállítására, ajánlást tehet a szakmai tanács által vizsgálandó kérdésekre
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· gondoskodik az igazgatótanács és a szakmai tanács állásfoglalásának végrehajtásához szükséges intézkedések kidolgozásáról

· állást foglal a közalkalmazotti tanács elé terjesztendõ belsõ szabályzatok tervezetérõl, a képzési, továbbképzési, szabadságolási tervrõl

· vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények alakulását
· negyedévenként beszámoltatja a gazdasági vezetõt a pénzügyi helyzet
alakulásáról, évenként egyszer a tûz- és munkavédelmi helyzetrõl,
a nyári felújítás, karbantartás, nagytakarítás megszervezésérõl

· állást foglal, illetve dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az intézményigazgató elõterjeszt
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2.3 Összehívása
A vezetõi tanács munkaprogramja szerint kéthetente ................ napon
14 órakor tartja üléseit.
A mûködésével kapcsolatos részletesebb szabályokat az SZMSZ .... sz.
melléklete tartalmazza.

3.

A szakmai tanács

3.1 Jellege és összetétele
Az intézmény egészét érintõ szakmai ügyekben állást foglaló, véleményezõ, javaslattevõ testület.
Elnöke az igazgató.
Tagjai:

· az intézményegységek vezetõi
· helyetteseik
· az intézményi szintû, valamint az egységekben mûködõ munkaközösségek vezetõi

·
·
·
·

a gyermekvédelmi felelõsök
a nevelõtestületek által választott ...... tag
a pszichológus
.......................

3.2 Feladata

· Az ÁMK pedagógiai-mûvelõdési programja alapján kidolgozza a hosszabb
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távú célkitûzések megvalósításának módjait.

· Dönt éves munkaprogramjáról, amelynek összeállításánál figyelembe
veszi az ÁMK munkatervében szereplõ kiemelt feladatokat, valamint
a vezetõi tanács ajánlását.

· Véleményezi az ÁMK munkatervi javaslatát, az ÁMK szakmai munkájáról készült értékelést, beszámolót, állásfoglalását a szakalkalmazotti értekezleten ismertetni kell.

· Véleményezi az intézményi szintû szakmai munkaközösségek munkájáról szóló beszámolót.

· Véleményezi az intézményvezetõi pályázatra benyújtott vezetési programot, amelyet – a szakmai munkaközösségi vélemények mellett – az
alkalmazotti értekezleten ismertetni kell.

· Vizsgálja és állásfoglalásával segíti a nevelési folyamatok egymásra
építettségét, az óvoda és az iskola, valamint a bölcsõde és az óvoda
szakmai együttmûködését, a közmûvelõdési tevékenységet a tanórai
és tanórán kívüli foglalkozásokban, a szabadidõ szervezését, a nevelõ-oktató munkát segítõ tevékenységeket, a gyermekvédelmis és men-
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tálhigiénés munkát, a környezetvédelmi tevékenységet, a diáksport
helyzetét.

· Dönt az intézményen belüli szakmai pályázatok kiírásáról, a pályázatok elbírálásáról és díjazásáról.

· .........................................

3.3 Mûködése
A szakmai tanács elfogadott munkaprogramja szerint kéthavonta ülésezik.

· Érdemi állásfoglalásának kialakításához tagjainak 2/3-os részvétele
és a jelenlevõk egyszerû szótöbbsége szükséges. Helye van a különvélemény fenntartásának.

· Az ülések érdemi elõkészítéséért, az állásfoglalások megvalósításának szervezéséért, szükség esetén a döntésre illetékes szerv elé terjesztéséért az intézményigazgató általános helyettese felelõs.

· Az ügyrendi kérdéseket az SZMSZ .... sz. melléklete szabályozza.

4.

ÁMK-szintû szakmai munkaközösségek

· Az intézményben az egységek tevékenységi körébe tartozó átfogó feladatokra ÁMK-s szakmai munkaközösségek mûködhetnek. Hagyományos intézményi munkaközösség a vizuális és a szomatikus munkaközösség.

· Az ÁMK-s szakmai munkaközösség vezetõjét az intézményigazgató bízza meg a munkaközösség javaslatára. A mûködés rendjét és a munkaprogramot a munkaközösség fogadja el.

· A munkaközösség vezetõje a munkaprogram végrehajtásáról tájékoztatja a szakmai tanácsot.

· Véleményezi az intézményvezetõi pályázatra benyújtott vezetõi programot.
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5.

A szakalkalmazotti értekezlet

5.1 Jellege és összetétele

· Nevelési-oktatási, gondozó-nevelési és közmûvelõdési kérdésekben
az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozatot hozó szerve.

· Tagjai: Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggõ munkakörben foglalkoztatott fõfoglalkozású, részfoglalkozású, nyugdíj mellett foglalkoztatott szakalkalmazottak, valamint a nevelõ-oktató-gondozó munkát közvetlenül segítõ felsõfokú végzettségû alkalmazottak
és a gazdasági vezetõ.
A szakalkalmazotti értekezleten az óraadók tanácskozási joggal vesznek részt.
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· Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggõ munkakörök:
—
—
—
—
—
—

a vezetõi munkakörök
a tanár, tanító, könyvtáros tanár
óvodapedagógus
gondozónõ
közmûvelõdési szakalkalmazott
pszichológus

· nevelõ-oktató-gondozó munkát közvetlenül segítõ felsõfokú végzettséghez kötött munkakör:

· gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
· pedagógiai asszisztens (felsõfokú végzettség esetén)

5.2 A döntési jogkörébe tartozik:

· az intézmény pedagógiai-mûvelõdési programjának elfogadása
· az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának és módosításának elfogadása, a jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati
kérelem benyújtása

· az intézmény éves munka- és feladattervének elfogadása
· az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása

· a szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró pedagógusok (szakalkalmazottak) megválasztása

· az intézményvezetõi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggõ szakmai vélemény kialakítása, a Szakmai Tanács és a szakmai
munkaközösségek véleményének megtárgyalását követõen.
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· Ha a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény mûködését érintõ bár-

· A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot
tehet az intézmény mûködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
mely – azonnal meg nem válaszolható – kérdésben véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett, az intézmény igazgatója köteles azt megvizsgálni, és arra 30 napon belül indokolt írásbeli választ adni,
amelynek megfelelõ közzétételérõl az intézményegység-vezetõk gondoskodnak.

5.4 Bizottság létrehozása

· A szakalkalmazotti értekezlet a feladatkörébe tartozó ügyek elõkészítésére vagy eldöntésére – a közoktatási törvényben meghatározott kivétellel – meghatározott idõre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre.

· Az intézményvezetõi megbízásban közremûködõ elõkészítõ bizottság
megválasztásának rendjét az SZMSZ .... sz. melléklete tartalmazza.
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5.5 Összehívása, határozatképessége

· A szakalkalmazotti értekezletet általában évente kétszer, a mûvelõdési év indításakor és a szolgalmi idõszak végén kell összehívni.

· Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény más vezetõ testülete vagy a szakalkalmazottak egyharmada
írásban kéri az intézményigazgatótól.

· A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak
legalább kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza.

· Az intézményvezetõi pályázattal kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról titkos szavazással határoz. A döntésben érintett személy a szavazásban nem vesz
részt.

· A szakalkalmazotti értekezlet ügyrendi kérdéseit az SZMSZ ........ sz.
melléklete tartalmazza.

5.6 Az iskolai és óvodai nevelõtestület

· Az iskolai és az óvodai nevelõtestület gyakorolja mindazon döntési és
véleményezési jogosultságokat, amelyeket a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete a nevelési-oktatási intézmények nevelõtestületeinek
hatáskörébe utal, s amelyek nem tartoznak az ÁMK szakalkalmazotti
értekezletének hatáskörébe.

6.

Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet

6.1 Tagjai

· Az alkalmazotti közösséget az ÁMK-ban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja.
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6.2 Véleményezési joga, összehívása

· A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet.
· Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az ÁMK átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézményvezetõ megbízásával és a megbízás visszavonásával
összefüggõ döntésekben.

· Az alkalmazotti értekezletet évente legalább egyszer, a mûvelõdési év
indításakor, valamint a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói
döntések meghozatala elõtt kell összehívni. Össze kell hívni akkor is,
ha azt az igazgatótanács valamely kérdés megtárgyalására elhatározza. Az alkalmazotti értekezlet összehívását az alkalmazottak ....... %-a
a napirend megjelölésével kezdeményezheti.
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6.3 Határozatképessége

· Az alkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-ának jelenléte
szükséges. Az alkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét.

VI.
Az intézményegységek és szervezeti egységek közti
együttmûködés, a vezetõkkel való kapcsolattartás rendje

· Az ÁMK részeit alkotó intézményegységek a jogszabályban meghatározott feladataikat egymással együttmûködve, tevékenységüket összehangoltan látják el.

· Az intézmény mûködési alapelveit, továbbá az intézményegységek
együttmûködésének elveit részletesen tartalmazza az ÁMK hosszú
távra szóló pedagógiai-mûvelõdési programja.

· A feladatok összehangolásának egyik színtere a rendszeresen összehívott igazgatótanács értekezlete.

· Az intézményegységek az átmenetek megkönnyítése terén jelentkezõ
szakmai feladatokhoz kapcsolódóan – a körzethatároktól függetlenül
– lehetõség szerint biztosítják a bölcsõdébe felvett gyermekek továbbjutását az óvodába, óvodából az iskolába, a szülõk kérését figyelembe
véve.

· Az átmenetek megkönnyítésében való együttmûködést a bölcsõde és
az óvoda, valamint az óvoda és az iskola külön megállapodásban rögzíti.

· A nevelési egységek együttmûködésének színterei az ÁMK-s szakmai
munkaközösségek, valamint a gyermekvédelmi tevékenység közös
szervezése, illetve irányítása.
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· A közmûvelõdési egység integráción belüli feladatait a III. fejezet tar-
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· Az együttmûködéssel elérni kívánt célok, illetõleg az ezzel kapcsola-

talmazza.
tos feladatok megjelennek az ÁMK éves munkatervében is.

· A különbözõ részterületeken elért eredményeket a Szakmai Tanács
vizsgálja, összességében pedig – mint az ÁMK munkáját összefoglaló
értékelés egyik területe – a szakalkalmazotti értekezlet elé kerül.

· A vezetõk kapcsolattartásának rendszeresített formája a vezetõi tanács ülése, de ezen kívül is közvetlen kapcsolatban állnak egymással.

· Az ÁMK igazgatója a szervezeti rendnek megfelelõen irányítja, integrálja az egységek és a hozzájuk tartozó dolgozók munkáját.

· Az igazgató és a vezetõk elsõsorban a közalkalmazott közvetlen felettese útján adnak utasítást. Ha ettõl kivételesen el kell térni, a kapott
utasításról a dolgozó köteles tájékoztatni a közvetlen felettesét.

· Az ÁMK igazgatóját az intézményegységek és szervezeti egységek értekezleteire meg kell hívni, illetve azokon saját döntésétõl függõen vesz részt.
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VII.
A szakmai munka belsõ ellenõrzésének rendje

· Az igazgató közvetlenül ellenõrzi az intézményegység-vezetõk és a hozzá közvetlenül beosztott szakemberek szakmai munkáját.

· Az ellenõrzés módszerei: beszámoltatás és célvizsgálat, amelynek
megállapításait az érintettel meg kell beszélni.
Az igazgató az ellenõrzéshez ütemtervet készít.

· A beszámoltatás lehet közvetlen, történhet szóban vagy írásban, valamint beszámolásnak minõsül az is, ha az ÁMK vezetõ testületi szerve
az intézményegység tevékenységét vagy annak részterületét értékeli.

· Az intézményegységekben folyó szakmai munkát az intézményegység-vezetõ ellenõrzi, amelyrõl az intézményegység mûködési szabályzata tartalmaz rendelkezést.

VIII.
A vezetõk és az ÁMK-szék, valamint
a szülõi közösség közötti kapcsolattartás rendje

· ÁMK-szék mûködési feltételeinek biztosítása (helyiségek használata,
az ülések jegyzõkönyvének vezetése, az iratok kezelése és megõrzése)
az igazgató feladata.

· Az ÁMK-székkel az együttmûködés tartalmát és formáját az igazgató és
az intézményegységek vezetõi a munkaterv, illetve feladatterv, valamint az ÁMK-szék munkaprogramja elõkészítési fázisában egyeztetik.

· A jogszabályból következõ, az ÁMK egészét érintõ ügyekben az igazgató, az iskolát és az óvodát érintõ ügyekben az intézményegység-vezetõ
felelõs az ÁMK-szék elé kerülõ elõterjesztésekért.

· Az ÁMK-szék elnökét meg kell hívni a szakalkalmazotti értekezletre,
az alkalmazotti értekezletre, valamint a nevelõtestületi értekezletek
azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek, óvodaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van.
Az ÁMK-szék elnöke állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt
vesz az igazgatótanács ülésein, valamint a vezetõi tanácsnak a munkatervi javaslatokat összeállító ülésén. Meghívható továbbá a vezetõi
tanács más üléseire is.

· Ha az ÁMK-szék az intézmény vagy valamely intézményegység mûködésével kapcsolatban véleményt nyilvánított, vagy a szakalkalmazotti értekezlet, illetõleg az iskolai, óvodai nevelõtestület hatáskörébe tartozó
ügyekben javaslatot tett, az igazgató dönt a vélemény és javaslat elõzetes vezetõi, szakmai vagy igazgatótanácsi megtárgyalásáról. A javaslat
szakalkalmazotti, nevelõtestületi elõterjesztését az igazgató, valamint az
illetékes intézményegység-vezetõ szervezi meg.
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· Az iskola és óvoda intézményegységben mûködõ szülõi közösségek
részére az intézményigazgató évente egy alkalommal ad tájékoztatást
az intézmény munkájáról.

IX.
A mûködés rendje
1. Nyitva tartás

· Az ÁMK székhelyén portaszolgálat mûködik.
A kaput hétfõtõl péntekig a szolgálatot teljesítõ portás reggel .... órakor nyitja és este 11 órakor zárja be. A reggeli nyitás után az épületbe
a beosztásuk szerint munkát végzõk léphetnek be. A tanulók fogadását az általános iskola intézményegység mûködési szabályzata állapítja meg.

· Nyitvatartási idõk az intézményegységekben:
—
—
—
—

általános iskola: ......... -tól ........ -ig
óvoda: ...........-tól ........ -ig
bölcsõde: .......... -tól ....... -ig
mûvelõdési ház: .......... -tól ....... -ig

· Hivatali idõ az ÁMK központi szerveinél: 8–16 óráig tart.
· Hivatali idõ a mûvelõdési háznál: 8–16 óráig,
ügyelet: 16–19 óráig.

· A tanítási szünetek alatt, továbbá a pihenõnapokon (szombat, vasárnap), munkaszüneti napokon a közmûvelõdési programok és a Diáksport-egyesülettel kötött megállapodás szerint történik a nyitva tartás.

· Az iskolai nyári tanítási szünetben folyamatosan mûködik az ÁMK
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székhelyén levõ gazdasági hivatal.

· Az intézményegységek mûködésének rendjét – a gyermekek fogadását – az egységek mûködési szabályzata állapítja meg.
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2. A vezetõk benntartózkodása

· A hivatali nyitvatartási idõben az igazgató, az általános iskola intézményegység-vezetõje vagy a gazdasági vezetõ az ÁMK székhelyén tartózkodik.

· A hivatali nyitvatartási idõn túl a közmûvelõdési igazgatóhelyettes által megállapított ügyeleti rend szerinti szakalkalmazott felel a tanfolyamok, foglalkozások rendjéért.

· Az intézményegységek vezetõi benntartózkodásának rendjét a saját
mûködési szabályzatuk állapítja meg.

Iskolavezetés 2003. február

Belsõ szabályzatok

3. Az ÁMK létesítményei használatának rendje

· Az ÁMK intézményegységei az elhelyezésükre szolgáló létesítményeket és helyiségeket rendeltetésszerûen használják.

· Az ÁMK aulája az iskola használatában áll, de az a színtere a közös
intézményi rendezvényeknek is.

· A tornaterem az iskolai foglalkozási idõben iskolai célokat szolgál,
egyébként – az intézménnyel létesített külön megállapodás alapján –
az a Diáksport-egyesület használatában áll. Az említett külön megállapodás lehetõséget biztosít a mûvelõdési ház részére is a tornaterem
meghatározott mértékben való hasznosítására.

· Az ÁMK helyiségeinek külsõ szervek, magánszemélyek által történõ
igénybevétele külön díjazás ellenében, terembérleti szerzõdéssel történik.

X.
Belépés és benntartózkodás rendje azok részére,
akik nem állnak jogviszonyban az ÁMK-val

· Az ÁMK szolgáltatásainak igénybevétele a külsõ használók számára
nyitottságot feltételez. Az intézményben való benntartózkodás azonban nem zavarhatja a nevelõ, nevelõ-oktató és gondozói munka nyugodt feltételeit és körülményeit.

· A szülõk fogadásának rendjét a nevelési intézményegységek mûködési szabályzata rögzíti.

· A székhelyen hivatali idõben megjelenõ külsõ személyek a portásnak
bejelentik jövetelük célját, aki szükség esetén megfelelõ tájékoztatást
ad az ügyintézés helyérõl.

· A fenntartó képviselõit, illetve más hivatalos szervtõl érkezõket elõször az igazgató fogadja abban az esetben is, ha a megbeszélés, ellenõrzés, szaktanácsadás az intézményegységet érinti.

· A székhelyen szervezett közmûvelõdési tanfolyamokra érkezõk a kijelölt helyen és idõben tartózkodhatnak az épületben. A kiállításokat a
megállapított idõben lehet megtekinteni.

· A klubszoba használatát civil csoportok elõzetes egyeztetés alapján
kérhetik a mûvelõdési házban.

· A tornatermi foglalkozások befejezését követõen a résztvevõknek el
kell hagyni az épületet.

· Közmûvelõdési rendezvények idején a belépés zavartalanságáért, illetõleg a közönség fogadásáért a közmûvelõdési egység felelõs. A program befejeztével az épület megfelelõ rendben való elhagyását a rendezõk és a portás kísérik figyelemmel.

· Az engedélyezett vásárok, bemutatók közönségét a kijelölt helyen kell
fogadni.
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· Az aula, konyha bérbeadása esetén az errõl szóló szerzõdés tartalmazza az igénybevétel és a külsõ személyek belépése, benntartózkodása rendjét.

· A közmûvelõdési programok, egyéb rendezvények idõpontját a portaszolgálattal közölni kell.

XI.
Külsõ kapcsolatok rendszere, formája és módja;
kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal és
az iskola-egészségügyi szolgáltatóval

· Az ÁMK széles körû szakmai kapcsolatot tart fenn a lakóhelyi, megyei
és országos szakmai és társadalmi szervezetekkel, valamint az egyházakkal.

· A külsõ kapcsolatok rendszerét és szintjeit az ÁMK igazgatója határozza meg. Az egész intézményt érintõ ügyekben történõ kapcsolattartás az igazgató feladata.

· Az egységvezetõk szakmai ügyekben közvetlenül is tartják a kapcsolatot a szakmai szervezetekkel.

· Kiemelt kapcsolatot tart fenn az intézmény: ........-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettel, Gyermekjóléti Szolgálattal, ......-i nevelési-oktatási- közmûvelõdési intézményekkel, iskola-egészségügyi szolgálattal, környezetvédelmi szervezetekkel, .................................. Megyei Mûvelõdési Központtal, Általános Mûvelõdési Központok Országos Egyesületével.

· A Gyermekjóléti Szolgálattal való közvetlen kapcsolattartás a gyer-
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mek- és ifjúságvédelmi felelõs, valamint az intézményegység-vezetõk
feladata. Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval az általános iskola vezetõje tart közvetlen kapcsolatot.
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XII.
Ünnepélyek, megemlékezések rendje,
a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bõvítése, valamint az intézmény jó hírnevének megõrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
Az ÁMK közös rendezvényei:

· ünnepélyes tanévnyitó, egész napos közmûvelõdési és sportprogrammal, kézmûves vásárral

· Miklós-napi vásár kicsiknek, nagyoknak
Iskolavezetés 2003. február
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·
·
·
·
·
·

karácsony, gyermekmûsorral
farsangi karnevál
a „Föld napja” környezetvédelmi rendezvény
március 15-e megünneplése, október 23-i megemlékezés
ballagás, pedagógusnap
..............................

XIII.
Intézményi védõ, óvó elõírások

· Az óvoda és az iskola saját mûködési szabályzatában határozza meg
a vezetõk és pedagógusok, valamint más alkalmazottak feladatait
a gyermek- és tanulóbalesetek megelõzésében és baleset esetén.

· Ha a balesetet az óvodához vagy iskolához nem tartozó alkalmazott
észleli, haladéktalanul meg kell adni a szükséges segítséget, és értesíteni kell az intézményegység vezetõjét, illetõleg bármely alkalmazottját a további intézkedések megtétele érdekében.

XIV.
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendõk

· Az intézményegységekben történt rendkívüli eseményrõl az intézményegység-vezetõ az igazgatót haladéktalanul tájékoztatni köteles.
Az igazgató intézkedik arról, hogy a fenntartó és más érintett hivatalos szerv értesítése mielõbb megtörténjen.

· Bombariadó esetén az ÁMK érvényes Bombariadóterve szerint kell eljárni.

· A katasztrófa-, tûz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az SZMSZ melléklete tartalmazza.

XV.
Diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételek
biztosítása, az igazgató és a diákvezetõk kapcsolata

· Az ÁMK az általános iskola intézményegységen keresztül biztosítja a diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételeket. A diákönkormányzat
és az iskola intézményegység vezetõinek kapcsolattartását, továbbá az iskola tanulóinak rendszeres tájékoztatását, a tanulók véleménynyilvánításának formáját az iskolai mûködési szabályzat rendezi.
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· A diákvezetõk elõzetesen egyeztetett idõpontban megkereshetik az
igazgatót. Az erre vonatkozó igényt az igazgató titkárságvezetõjénél
kell bejelenteni.

· Az igazgató részt vesz az évi rendes diákközgyûlésen, ahol az általános intézményi szintû kérdésekrõl tájékoztatást ad.

· A diákönkormányzat mûködéséhez szükséges, a felügyeleti szerv által megküldött pénzeszközök nyilvántartását és kezelését a Gazdasági Hivatal látja el.

XVI.
Az iskolai sportkör és az intézményvezetés közötti
kapcsolattartás

· Az iskolai sportkör feladatait a ..... Diáksport-egyesület látja el az intézmény és az egyesület közötti megállapodás szerint.
A kapcsolattartás az iskolai mûködési szabályzat szerint elsõsorban
az iskolai intézményegység-vezetõ feladata.

· Az igazgató évente egyszer – vagy közvetlenül, vagy valamely vezetõ
testületi szerv elõtti tájékoztatással – értékeli az együttmûködést, és
szükség szerint kezdeményezi a megállapodás módosítását.

XVII.
Az intézményi dokumentumok nyilvánossága

· Az ÁMK Pedagógiai-mûvelõdési Programja, Szervezeti és Mûködési
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Szabályzata, Házirendje az igazgató titkárságán, az iskolai könyvtárban és az intézményegységek vezetõinél kerülnek elhelyezésre.

· A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali idõben, illetve a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetõk.

· Átfogó, intézményi szintû felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban elõzetes idõpont-egyeztetés után az igazgató, vagy az igazgató általános helyettese adhat.

· Az intézményegységek vezetõi saját egységük programjairól, mûködési szabályzatairól, házirendjérõl adnak tájékoztatást. A beiratkozás
rendjét a munkatervben rögzített terv szerint ismertetik.
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XVIII.
Reklámtevékenység
Az intézményben reklámtevékenység alapvetõen nem engedélyezhetõ,
kivéve ha a reklám az alábbiakban felsorolt célokat szolgálja:

· A közoktatási törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag
olyan reklám engedélyezhetõ, amely az intézmény használói részére
pozitív értékeket közvetít, ezen belül a gyermekek, tanulók személyiségének fejlõdésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, mûvelõdési célt szolgál:
— a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi-erkölcsi értékrendet erõsíti,
— a környezettudatos magatartási formák hatékonyságát elõsegíti,
— az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést szolgálja, a sportolási lehetõségeket bõvíti,
— a kultúra, a mûvelõdés közvetítésére szolgál (például a közmûvelõdési, közgyûjteményi intézmények, Állat- és Növénykert programjainak, mûsorfüzeteinek terjesztése).

· A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhetõ, amely jogszabályba nem ütközik. Az
országos és helyi választások alkalmával – a választási törvénynek
megfelelõen – az intézmény területén az eseményre vonatkozó tájékoztatók kifüggeszthetõk.

· Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhetõ.
· Az intézmény épületének külsõ falain a különféle cégek reklámjainak
elhelyezéséhez önkormányzati engedély szükséges.
Minden konkrét megkeresés esetén az intézményigazgató személyesen tárgyal és köt szerzõdést.
Szerzõdéskötés elõtt az önkormányzat illetékesének elõzetes engedélyét be kell szerezni.

· Az intézmény székhelyén és telephelyein reklámanyag, tájékoztató elhelyezésére – amennyiben az a társadalmi, közéleti tevékenységgel
függ össze, és így az intézmény használóinak körét érinti, érintheti –
az igazgató személyesen ad engedélyt.

XIX.
Záró rendelkezések
1. Az SZMSZ-ben nem szabályozott, de kötelezõen rendezendõ kérdések
az intézményegységek mûködési szabályzatában találhatók. Az iskolai
könyvtár mûködését az iskolai mûködési szabályzata tartalmazza.
2. Az ÁMK Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el.

Iskolavezetés 2003. február

G
2.17
31

Belsõ szabályzatok

3. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, amellyel egyidejûleg az 1999. ............ -án elfogadott SZMSZ hatályát veszti.
4. A hatályba lépett szervezeti és mûködési szabályzatot meg kell ismertetni az ÁMK azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a szakalkalmazotti értekezletnek, továbbá azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az
ÁMK-val, és meghatározott körben használják helyiségeit.
5. Az SZMSZ elõírásai vonatkoznak az intézmény minden alkalmazottjára és az intézmény külsõ használóira.
6. Az ÁMK Szervezeti és Mûködési Szabályzatának mellékletei:

·
·
·
·
·
·

szervezeti felépítést mutató vázrajz
bölcsõde intézményegység mûködési szabályzata
óvoda intézményegység mûködési szabályzata
általános iskola intézményegység mûködési szabályzata
Mûvelõdési Ház mûködési szabályzata
az intézmény vezetõ testületeinek ügyrendje, az intézményvezetõi
megbízásban közremûködõ elõkészítõ bizottság megválasztása

· bombariadóterv
· katasztrófa-, tûz- és védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási
rendje
7. Az ÁMK önálló belsõ szabályzatai, amelyek fenntartói jóváhagyást
nem igényelnek, de az intézmény mûködéséhez hozzátartozó kérdéseket rendeznek:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Számviteli és Pénzügyi Szabályzat
Belsõ Ellenõrzési Szabályzat
Kollektív Szerzõdés
Pénztár Szabályzat
Leltározási Szabályzat
Selejtezési Szabályzat
Önköltség-számítási Szabályzat
Iratkezelési Szabályzat
Szabályzat a gépjármûvek használatának rendjérõl
Számlarend
Bizonylati Szabályzat

....................., 200... ...................

_________________
igazgató
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Záradék
A fenti szervezeti és mûködési szabályzatot a ................. Általános Mûvelõdési Központ szakalkalmazotti értekezlete a 2................-án megtartott határozatképes értekezletén .....%-os szavazataránnyal elfogadta,
ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzõkönyv-hitelesítõk aláírásukkal tanúsítják.

..............................
jegyzõkönyv-hitelesítõ

..............................
jegyzõkönyv-hitelesítõ

..............................
igazgató

Nyilatkozatok
1. A közalkalmazotti tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy
a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat gyakorolhattuk.

..............................
KT-elnök

2. Az ÁMK-szék képviseletében nyilatkozom arról, hogy a szervezeti és
mûködési szabályzat elfogadása elõtt a jogszabályban meghatározott
kérdések szabályozásával egyetértettünk, amelyet az ÁMK-szék ülésérõl készült jegyzõkönyv is tanúsít.

..............................
iskolaszék elnöke

3. A diákönkormányzat képviseletében nyilatkozom arról, hogy a szervezeti és mûködési szabályzat elfogadása elõtt a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásával kapcsolatban egyetértési jogunkat
gyakorolhattuk.

..........................................
diákönkormányzat vezetõje
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Melléklet
Az ÁMK vezetõ testületeinek ügyrendi szabályairól
A vezetésben való részvételre jogosult közösségek az õket megilletõ jogosítványaikat értekezleten gyakorolják. Az értekezletek ügyrendi szabályai a következõk:

1.

A szakalkalmazotti értekezlet

· Elõkészítésérõl és összehívásáról az ÁMK igazgatója gondoskodik. Az
elõkészítésre bizottság is szervezhetõ. Az egységvezetõk segítenek abban, hogy az írásos anyagokat a testületek tagjai megismerhessék.

· A szakalkalmazotti értekezlet összehívása – a napirendnek az intézményegység hirdetõtábláin való közzétételével és az írásos anyagok
biztosításával – az értekezletet megelõzõen legalább 8 nappal korábban történik. A tartósan távollevõket levélben kell meghívni.

· A határozatképesség számításánál azt, akinek a közalkalmazotti jogviszonya szünetel, nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha
meghívás ellenére nem jelent meg.

· A szakalkalmazotti értekezletre – az írásos anyag egyidejû megküldésével – meg kell hívni az ÁMK-szék elnökét és a szülõi közösség vezetõjét.

· Az értekezletrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyet két választott
személy hitelesít. A jegyzõkönyvben a döntéseket határozati formában; a szavazatarány megjelölésével kell feltüntetni.

· A szakalkalmazotti értekezlet levezetõ elnöke az intézményigazgató
általános helyettese.
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2.

A szakmai tanács

· Üléseit munkaterv szerint tartja kéthavonta. Az értekezletre külön
meghívó nem szükséges.

· Napirendi pontjait írásos elõterjesztés alapján tárgyalja. Az írásos anyagot a napirendi pont elõterjesztõje 8 nappal korábban adja át az intézményi titkárnõnek, aki gondoskodik sokszorosításáról és szétosztásáról.

· Üléseirõl jegyzõkönyv készül, amelyhez csatolni kell az írásos elõterjesztéseket. A jegyzõkönyvben jól elkülönítetten kell megjeleníteni
a szakmai tanács állásfoglalását.

· Amennyiben a különvéleményt bejelentõ tag arra késõbb hivatkozni
akar, az állásfoglalás után fel kell tüntetni a bejelentett különvéleményt is.

· Az állásfoglalásokat nyilván kell tartani, és megvalósításukat – azok
tartalmától függõen – értékelni kell.

· Ha az állásfoglalással érintett területen a döntés más vezetõ szerv hatáskörébe tartozik, annak megfelelõ elõterjesztésérõl az igazgató általános helyettese gondoskodik.
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3.

A vezetõi tanács

· Munkaterv szerint kéthetente ülésezik. Az értekezletet az ÁMK igazgatója vezeti le.

· Az átfogóbb napirendi pontokat írásos elõterjesztés alapján tárgyalja,
amelynek egy példányát az értekezlet elõtt 5 nappal az intézményi titkárnõnél kell leadni, aki gondoskodik az anyag sokszorosításáról és
szétosztásáról.

· Az értekezletrõl 5 napon belül emlékeztetõ készül, amelynek egy példányát a tanács tagjai megkapják.

· A feladatokat kitûzõ állásfoglalásokat nyilván kell tartani, s a végrehajtásukról a határidõ lejártával be kell számolni.

4.

Az igazgatótanács

· Összehívásáról az ÁMK igazgatója gondoskodik.
· Az igazgatótanács a napirendi pontokat írásos elõterjesztés alapján
tárgyalja, amelynek anyagát a meghívóval együtt 8 nappal az értekezlet elõtt el kell juttatni a tagokhoz.

· Az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével kapcsolatos napirendi ponthoz meg kell hívni az ÁMK személyzeti elõadóját (vezetõjét).

· Az igazgatótanács értekezleteit az ÁMK igazgatója vezeti, az értekezletrõl jegyzõkönyv készül.

· A döntési jogkörben hozott határozatokat a javaslat mellett és ellen leadott szavazatok számának, illetve a tartózkodók számának pontos
feltüntetésével – jól elkülönítetten – kell megjeleníteni. A határozatokat
sorszámozni kell, s meg kell jelölni a végrehajtásért felelõs nevét, valamint a végrehajtás határidejét. A határozatokat nyilván kell tartani.

· A véleményezési hatáskörbe tartozó napirendi pontoknál az ÁMK
igazgatója összegzi az elhangzottakat, amelyet a jegyzõkönyv alakilag
is megfelelõen tükröz.

· Jegyzõkönyvi kivonat formájában kell a határozatokat és az összegzõ
véleményt az igazgatótanács tagjainak kiadni.

· Ha a döntés a vélemény, illetve az igazgatótanács által tett javaslat
tárgyában az igazgató hatáskörébe tartozik, a döntésrõl az ÁMK igazgatója indokolással ellátott tájékoztatást ad.

5.

Az alkalmazotti értekezlet

· Az igazgatótanács döntése alapján az alkalmazotti értekezlet összehívásával kapcsolatos feladatokról az ÁMK igazgatója gondoskodik. Az
intézményvezetõi megbízással kapcsolatos rendkívüli alkalmazotti
értekezlet szervezését az elõkészítõ bizottság intézi.

· Az értekezlet összehívására, levezetésére, jegyzõkönyvezésére megfelelõen kell alkalmazni a szakalkalmazotti értekezletre vonatkozó elõírásokat azzal, hogy az írásos anyagokat a nem szakalkalmazotti
munkakörben dolgozókhoz is el kell juttatni.
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6.

Intézményvezetõi megbízásban közremûködõ elõkészítõ
bizottság megválasztása:

A bizottság elnökére – jelölés alapján – az intézményegységek nevelõtestületei, szakalkalmazotti értekezletei külön-külön szavaznak. Megválasztottnak kell tekinteni, ha a jelölt a négy intézményegységben a nevelõtestületi, szakalkalmazotti tagok több mint 50%-ának szavazatát megkapta.
Az elõkészítõ bizottságba minden intézményegység egy tagot választ.
Az elõkészítõ bizottság elnöke veszi át a pályázatokat, és gondoskodik
arról, hogy megfelelõ számban álljon rendelkezésre az intézmény szakszervezeti szerve, a Szakmai Tanács, szakmai munkaközösségek, valamint az intézményegységek nevelõtestületei, szakalkalmazotti közössége részére történõ átadáshoz.
Az intézményegységekbõl választott tag feladata a vezetõi program megismertetése, illetve annak szervezése intézményegységen belül.
Az elõkészítõ bizottság elnöke készíti el a vezetési programról véleményt
nyilvánító szakalkalmazotti értekezlet, valamint a pályázó támogatásáról állást foglaló alkalmazotti közösség értekezletének forgatókönyvét.
Gondoskodik a meghívók elküldésérõl, a jelenléti ívek elõkészítésérõl.
Feladata a nevelõtestülethez, szakalkalmazotti értekezlethez nem tartozó intézményi alkalmazottak megfelelõ tájékoztatása.
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„Fenntartva és felügyelve...”
Az intézményi autonómia érdekében

dr. Kuknyó János

Az alábbiakban abban kívánunk segítséget adni, hogy az iskolák
a különböző hatalmi, igazgatási, irányítási szintek között okosan
politizálva, jól taktikázva, hogyan őrizhetik meg intézményi autonómiájukat, fejleszthetik, alakíthatják sajátos egyedi arculatukat, valósíthatják meg szakmapolitikai elképzeléseiket.
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1. A kétszintű hatalomgyakorlás
Az iskolafenntartás és az iskolafelügyelet helyzete mindig is azoknak a hatalmi viszonyoknak az alakulásától függ, amelyek az
iskolák feletti hatalommegosztás formájában öltenek testet. A
rendszerváltást követően az iskolák feletti korábbi háromszintű
hatalomgyakorlást — a megyei szint kiesését követően — kétszintű alternatíva váltotta fel.
A kétszintű hatalomgyakorlás politikai, igazgatási szereplői
• önkormányzati szinten
• és kormányzati szinten
működnek.
Az iskola napjainkban valójában csak az első szint jelenlétét
érzékeli, esetenként azt nagyon is ellentmondásosan, feszültségektől terhelten.
A kultúrkormányzat éppen e két szint közötti nagy távolságokra
és növekvő feszültségekre hivatkozva hozta létre a magas regionális szervezetét, a Tankerületi Oktatásügyi Központokat (a
TOK-okat), melyeket az 1995 évi LXXXV. törvény megszüntetett.

2. A fenntartás gyakorlata
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A rendszerváltást követően az oktatás demokratizálódási folyamatai is beindultak. Ennek már ma is leginkább érzékelhetőbb
eleme a pluralizmus elvének fokozatos érvényesülése. Ennek
alapján az elmúlt években a korábbi egységes állami iskolai
fenntartással szemben többféle „új” iskolafenntartó jelent meg. A
mai, de méginkább a jövőbeni iskolarendszerünket az önkormányzati, állami, magán-, egyházi, és alapítványi iskolák együttélése fogja jellemezni.
Mivel az iskolák döntő többsége önkormányzati tulajdonba került, az iskolák gazdáivá automatikusan a közhatalmi települési önkormányzatok váltak. Így az állami iskoláknak csak a
központi hatalom (kormányzati szervek, minisztériumok) által
fenntartott és működtetett intézményeket tekintjük.
Az állam és az önkormányzatok által fenntartott iskolákat az
egyházi, alapítványi vagy a magániskolákkal szemben nyilvános,
illetve világi iskoláknak célszerű nevezni.
Közjogi értelemben az állam és az egyház szétválásával, az egyházi
iskolák is magániskoláknak tekinthetők.
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Az iskolafenntartás szűkebb értelemben az intézmény működéséhez szükséges tárgyi-, dologi- és személyi feltételek biztosítását,
tágabb értelemben az előzőeken túl az oktatás-nevelés céljainak
és tartalmának megfogalmazását, a végrehajtás ellenőrzésében
való közreműködést jelentheti (magán-, egyházi vagy alapítványi
iskolákban).
Az autonómiával rendelkező állami, önkormányzati iskolák esetében a szűkebb értelemben vett iskolafenntartással számolhatunk, hiszen itt a fenntartói és működtetési, továbbá a tartalmi,
irányítási és ellenőrzési feladatok elkülönülnek.
Az önkormányzati törvényben a központi és a helyi hatalom
oktatásirányítási szerepvállalásai a tulajdonosi viszonyokból adódóan meglehetősen összemosódtak.
A törvény értelmében a helyi (települési) önkormányzatok
mindenféle oktatási intézményt fenntarthatnak, de fenntartói kötelezettségük csak az alapfokú (16 éves korig
tartó) iskolai ellátás biztosítására szól.
A középfokú oktatási feladatok ellátására a törvény csak a
megyei önkormányzatokat kötelezi.
A helyi önkormányzatok alapfokú oktatási kötelezettségüknek
társulásos formákban is eleget tehetnek (kisközségek).
A döntési hierarchiában a végső szó a helyi önkormányzatoknál
maradt. Ennek érvényesülését azonban az Önkormányzati Törvény és az 1991-es XX. törvény az alábbiak szerint módosítja:
• A körzeti jellegű közszolgáltatást biztosító megyei intézményt a
székhelye szerinti település önkormányzata saját, önként vállalt feladatkörébe vonhatja az intézmény fejlesztését és irányítását, ha a megelőző négy év átlagában a településen állandó
lakhellyel rendelkező lakosok közül került ki az intézményi
szolgáltatást igénybevevők többsége. (Önkormányzati Törvény
69. § (2) bek.)
• A helyi önkormányzat a kötelező feladatot ellátó intézményét
akkor szüntetheti meg, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is azonos színvonalon gondoskodik.
Az önkormányzat e döntések meghozatala előtt a szakmai
szolgáltató intézmény véleményét beszerzi. (1991. évi XX. törvény 100. § (2) bek.)
• A képviselő-testület és a közgyűlés az intézmény megszünésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával összefüggő döntése előtt a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke a tervezett intézkedést
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az intézményi dolgozók közösségével és a szolgáltatást igénybevevők képviselőivel köteles megvitatni. A véleményekről az
önkormányzat képviselőtestületét és közgyűlését a döntés meghozatala előtt tájékoztatni kell. (1991. évi XX. törvény 100. §
(3) bek.)
Az iskolafenntartás két legfontosabb feladata az intézményvezetéssel, az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói
feladatok ellátása valamint az iskolák finanszírozásának
biztosítása.
Az iskolafenntartás egyik fontos eleme az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátása. Az iskolaélet igen érzékeny területe az igazgató kinevezése, leváltása és a személyét illető
egyéb feladatok ellátása.
„Az igazgató tekintetében a munkáltatói jogokat a fenntartó
önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése gyakorolja”. (1991. évi
XX. törvény 104. §)
Az igazgató személyét illetően a nevelőtestületet véleményezési
jog illeti meg. A nevelőtestületnek az igazgató személyével, pályázatával kapcsolatos véleményét a közgyűléssel ismertetnie
kell.
Az igazgató pályázatáról és szakmai munkásságáról a különböző
szakmai szolgáltató szervek, szülői szervezetek véleményét is
kell kérni, és azokat ugyancsak ismertetni kell a közgyűléssel.
Az iskolafenntartás másik fontos eleme az iskolák finanszírozásának gyakorlata. A rendszerváltást megelőző erősen központosított (tervgazdálkodási) rendszert egy normatív finanszírozás
váltotta fel.1
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Mindezek ismeretében alapvető iskolai stratégiai feladat a döntéshozók oktatáspolitikai tájékoztatása és informálásuk folyamatos biztosítása, a helyi társadalom különböző szervezeteinek, csoportjainak, iskolapárti szemléletének kialakítása, a helyi
pedagógiai és oktatáspolitikai lobbyzás megszervezése.

1

A finanszírozásról további információk találhatók az N 1.1 fejezetben.
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3. Fenntartói felügyelet
Az iskolának, mint szolgáltató intézménynek a jogszabályokban megfogalmazott működési rendjét, ellátási kötelezettségeit, szervezeti működését, munkája szervezettségét, annak
színvonalát és hatékonyságát folyamatos adminisztratív, szakmai és politikai kontroll mechanizmusokkal felügyelik.
A felügyelet fogalma és a felügyeleti jog
gyakorlásának sematikus váza

A felügyelet és az ellenőrzés minden társadalmi rendszer és
alrendszer, így az iskolarendszer működésének is része kell, hogy
legyen. A felügyelet és az ellenőrzés két különböző cselekvési
folyamat, az ellenőrzés nem jelent automatikusan felügyeletet, a
felügyeletnek azonban meghatározó része az ellenőrzés.
Az állam ellenőrzési jogosítványai gyakorlása közben az
önkormányzatokon, a köztársasági megbízottakon keresztül és egyéb eszközökkel (például támogatások, vagy azok
megvonása) közvetetten bizonyos felügyeleti funkciókat is
elláthat.
A felügyeletnek és az ellenőrzésnek rendszer szinten az iskolai
élet valamennyi szereplőjére ki kell terjednie, mégpedig a következő oldalon látható felügyeleti láncot alkotva:
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Az iskolák feletti fenntartói felügyeletet a működtető önkormányzatok gyakorolják. Az önkormányzati törvény a felügyeleti jogosítványok adminisztratív gyakorlására — a jegyzőt (körjegyző,
főjegyző) — bízza meg. A jegyző az egykori művelődési szakigazgatási szerv minden fontosabb jogosítványával rendelkezik. Az
iskolában folyamatosan ellenőrizheti az intézmény
•
•
•
•
•
•
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törvényességét,
gazdálkodásának rendjét és hatékonyságát,
a személyzeti munkát,
az iskolai és helyi társadalom kapcsolatát,
az igazgató igazgatási munkájának szakszerűségét és színvonalát,
mindazokat a nem tartalmi (szakmai) feladatokat, amivel a
polgármester vagy a képviselőtestület felhatalmazza.

A jegyző (főjegyző) az illetékességi területén a nem az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat is ellátja.
Az iskola érdeke, hogy a jegyző (aki általában nem rendelkezik
pedagógiai végzettséggel) az iskolában folyó munkáról megfelelően informált legyen. A jegyző, illetve az önkormányzat tájékozódására, tájékoztatására az alábbi információs rendszert érdemes kifejleszteni.
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Információs mezők
(tájékoztatás — tájékozódás)

Ha az információs rendszer részben vagy egészben nem
alakul ki, vagy működőképtelen, akkor nagy a veszélye az
informális csatornákon történő tájékozódás eluralkodásának, az iskolai munkáról kialakuló kép eltorzulásának.
Az oktatási intézmények állami felügyeletét a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium (miniszter) látja el.
Az állami felügyelet tartalma
•
•
•
•
•

a kötelező közoktatási feladatok ellátási színvonalának,
az ágazati képesítési és szakmai követelmények érvényesülésének,
a szakmai feladatok ellátása eredményességének,
az oktatás fejlesztési irányainak és
az oktatás szakmai szolgáltató szervei munkájának

ellenőrzése.
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Az ágazati szakmai feladatok kontrolálására a Minisztérium országos szakértői listát adott ki. Külső szakmai felügyeleti ellenőrző munkát az iskolában csak a lista szereplői végezhetnek.
Az oktatás állami felügyeletében meghatározó minisztériumi feladat az iskolafenntartók felletti ellenőrzés ellátása. Annak folyamatos kontrollálása, hogy a különböző feladataikban hogyan,
milyen szinten tesznek eleget a jogszabályokban rájuk ruházott
ellátási kötelezettségeknek.

4. Helyi oktatáspolitika
A helyi oktatáspolitika alakításáért, fejlesztéséért a helyi társadalmak felelősségét a már említett Önkormányzati Törvény, az
1991. évi XX. törvény és a Közoktatási Törvény és annak az 1995.
évi LXXXV. sz. törvénymódosítása szabályozza.
A helyi lehetőségek e törvényi garanciák mellett az alábbi tényezőktől determinánsan függenek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a település nagysága
a mikro- és makroföldrajzi táj településhálózatának fejlettsége
a helyi és térségi gazdasági fejlettség, annak gazdasági aktivitása
a közlekedési és egyéb infrastruktúrák fejlettsége
az érdekelt önkormányzatok együttműködési megállapodása
a népesség iskolázottsági és műveltségi viszonyai
az iskolahálózat fejlettsége és pillanatnyi állapota
az oktatástörténeti tradíciók
egyéb művelődési intézmények (mozi, könyvtár, kultúrház) fejlettsége
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Amennyiben a helyi oktatáspolitika meg akar felelni a helyi
társadalmi, gazdasági és művelődési elvárásoknak, akkor folyamatos fejlesztésre szorul.
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A fejlesztésében az alábbi sémában összefoglalt tényezők a meghatározóak:
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A helyi oktatásfejlesztés tényezői
1. Helyi önkormányzati hatalmi szervek: önkormányzati testületek, bizottságok, iskolaszékek, más iskolafenntartók.
2. Oktatási-nevelési intézmények, menedzser és szakmai testületek, közösségek.
3. Kliensek köre: szülők, munkaadók, egyéb megrendelők képviselete vagy köre.
4. Helyi érdekképviseleti és szakmai szervezetek, egyházak, alapítványok.
5. Érdekelt önkormányzatok közoktatási megállapodása, helyi
oktatásfejlesztési koncepció.
A helyi oktatáspolitika sikeres viteléhez — az oktatáspolitikát alakító tényezők közreműködésével — minden települési önkormányzatnak ki kell dolgoznia a maga oktatásfejlesztési koncepcióját.
Ebben a dokumentumban meg kell fogalmazni azokat a rövid-,
közép- vagy hosszútávú tennivalókat, melyek a helyi iskolaellátó-képesség javításában, a képzési profilok és irányok alakításában, az iskolastruktúra fejlesztésében, az iskola belső programjai,
nevelési céljai szervezésében a helyi társadalom támogatását,
formai gazdagítását célként tűzik ki.
E dokumentumnak történeti forrásokra, népességi, társadalmi,
gazdasági, statisztikai értékelésekre, elemző tanulmányokra, szükség esetén az érdekelt önkormányzatokkal kötött közoktatási
megállapodásra épülve kell elkészülnie, és széleskörű konszenzus alapján a települési önkormányzati testületnek kell elfogadnia.
A Közoktatási Törvényt módosító 1995. évi LXXXV. törvény 5.§ (1)-(2)
bekezdése az iskolastruktúra módosítását az alábbiak szerint szabályozza.
5.§ (1) A nyolc évfolyammal működő általános iskola, továbbá a négy
évfolyammal működő gimnázium évfolyamainak száma csak abban az
esetben növelhető, illetve nyolc évfolyamnál több évfolyammal működő
általános iskola, négy évfolyamnál több évfolyammal működő gimnázium abban az esetben létesíthető, ha a fővárosban, illetve a megyében
működő önkormányzatok a közoktatási törvény 89. §-ában meghatározottak alapján e kérdésben egymással együttműködési megállapodást
kötöttek.
(2) A nyolc évfolyammal működő általános iskola évfolyamainak száma
akkor csökkenthető, ha a helyi önkormányzat az általános iskolai
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ellátásról az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás keretében
továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik, oly módon, hogy
annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak és a szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet.

Egy jól kimunkált és folyamatosan karbantartott helyi oktatáspolitika megvalósítása az alábbi fejlesztési ciklus szerint egy
tágabb értelemben vett innovációs spirálnak is megfelel.
A fejlesztési ciklus és innovációs spirál elemei:
HF = Helyzetfeltárás (oktatásfejlesztési koncepcióhoz)
PE = Problémaelemzés
FT = Fejlesztési terv
TK = Továbbképzés (felkészítés)
BF = Beindult fejlesztés
ÉE = Értékelés, elemzés, kontroll
IS =

Innovációs spirál

H
1.1
10

A helyi oktatáspolitika szervezésére, irányítására az önkormányzatok létrehozzák szakmapolitikai szervezeteiket.
• önkormányzati oktatási bizottságok (három vagy több közoktatási intézmény esetén létre kell hozni)
• iskolaszékek (minden iskolában létre kell hozni, szerveződhet
ezenkívül óvodaszék, kollégiumi szék)
• iskolai szülői munkaközösségek (szerveződhetnek)
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Az iskolaszékek vagy szülői munkaközösségek szerveződhetnek
• intézményi vagy
• települési szinten.
A két testület léte természetesen nem zárja ki egymást.
• Az intézményszinten szervezett testület funkciója az adott
iskola „kifelé” történő képviselete, az intézményben jelentkező
érdekek kezelése és az iskola belső problémáival való foglalkozás.
• A települési szintű szervezetek feladata a közoktatással kapcsolatos lakóhelyi érdekek képviselete, a közoktatásra szánt
helyi források elosztásában az igényeknek az intézmények felé
való közvetítése.
Közjogi funkciói (törvényességi, ellenőrzési, hatósági jogkörök) általában csak a településszintű testületeknek vannak.

5. Szakértők és szaktanácsadók
A szakértő, szaktanácsadó munkakörök tartalma a jövő gyakorlatában elsősorban a tevékenységek tartalma és a megbízói
háttér alapján egyértelműen szétválnak.
A szakértő
• állami kormányzati megbízott
• munkáját az MKM vagy az általa a munkára felkért (megbízott)
intézmény (személy) koordinálja
• ellenőrzési feladatokat lát el
• értékel, javaslatot tesz a helyi iskolavezetés, önkormányzat és
a megbízó minisztérium felé
• az önkormányzatok oktatásszervező és irányító munkáját is
ellenőrzi
• az intézmények felé intézkedési, hatósági jogosítvánnyal sem
ő, sem a közvetlen megbízója nem rendelkezik
A
•
•
•
•

szaktanácsadó
önkormányzati megbízott (MPI alkalmazott)
munkáját az MPI irányítja
tantárgygondozói és szervezői feladatokat lát el
a tanárnak, iskolavezetésnek elsősorban innovációs, szakmódszertani, általános pedagógiai segítséget ad
• szervezi a szaktárgyi továbbképzéseket
• szervezi a tehetséggondozást és a versenyeket
• elősegíti a szakmai szervezetek kialakulását, azok munkáját
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• képviseli az adott pedagógiai területet, illetve a szaktárgyat,
szervezi a szakmai közéletet
• alkalmazásuk rendszeres (folyamatos) és munkájukat eltérő
mértékű órakedvezménnyel vagy análkül látják el
Mindegyik munkakör betöltése pályázat útján történik.
Mindkét munkakör az iskolával (pedagógusokkal) mellérendeltségi viszonyban szerveződött. A szakértők küldhetők és hívhatók, a
szaktanácsadók csak hívhatók.
A szakértőket és szaktanácsadókat hívhatják az egyes pedagógusok, munkaközösségi vezetők, igazgatók és önkormányzati vezetők.
Mivel a szaktanácsadók csak hívhatók, ezért a munkaköröket
fokozatosan olyan aktív fejlesztő személyiségek töltik be, akik
szakmai szolgáltatásaikat képesek változatos, színvonalas kezdeményezésekkel, ajánlásokkal, javaslatokkal vonzóvá tenni, akik
iskola szinten együtt tudnak dolgozni a kollégákkal diagnosztikai
vizsgálatokban (vizsgálati eszközök fejlesztésében) problémaelemzésekben és fejlesztési aternatívák kidolgozásában, azok megvalósításában.
Az iskolai élet napi operatív folyamataiba sem a szakértő,
sem a szaktanácsadó nem avatkozhat be. Mind a pedagógust, mind az iskolát érintő észrevételeit, javaslatait először az érintettekkel kell megbeszélnie.
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Az intézményi beruházások
az önkormányzati vagyongazdálkodás
szabályainak tükrében

Pammerné Gaál Ágnes

Az államháztartási törvény az önkormányzati költségvetési szervek, vagyis az intézmények vezetőit teszi felelőssé a kezelésükben
lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító által előírt
tevékenységek jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért.
E felelősség, pontosabban a felelősség tartalmának pontos meghatározása számtalan kérdést vet fel, melyek közül most csak egy,
az önkormányzati intézményi vagyongazdálkodáshoz kötődő témát emelnék ki: az intézményi beruházási feladatokat.
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1. A vagyongazdálkodás
1.1 Az önkormányzatok vagyona
Az önkormányzatok vagyona a helyi önkormányzatokról szóló
1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Önkormányzati törvény) szerint az önkormányzat
tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogokból áll, melyekben az a közös, hogy az önkormányzati célok
megvalósítását szolgálják.
Az önkormányzati vagyon külön része az úgynevezett törzsvagyon, ami azt a tulajdont jelenti, ami közvetlenül a kötelező
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.

1.2 A tulajdon
Az Önkormányzati törvény gondolatmenetét és fogalomrendszerét követve a tulajdon lehet ingatlan vagy ingó dolog.
Pénzügyi megközelítésben a tulajdon
• ingatlan, vagyis földterület, telek, épület, egyéb építmény vagy
ültetvény, vagy
• ingó, azaz egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek), befektetett pénzügyi eszközök (részesedések, értékpapírok).
Nagyon leegyszerűsítve tehát „dolgok”, mely dolgokhoz, pontosabban azok tulajdonlásához kapcsolódnak jogok és kötelezettségek formájában.

1.3 A tulajdonjog
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A helyi önkormányzatokat — az Önkormányzati törvény alapján
— megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

2

A tulajdonosi jogok és kötelezettségek:
•
•
•
•
•
•
•

a birtoklás joga
a használat joga
a hasznok szedésének joga
a bérbeadás joga
az előző pontokban meghatározott jogok átengedésének joga
a tulajdon biztosítékba adásának joga
a tulajdon megterhelési joga (lekötés, végrehajtás, rávezetés)
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• a tulajdonjog átruházásának joga (elidegenítés, gazdasági társaságba való bevitel)
• a tulajdon megszerzésének joga
A tulajdonost megillető jogok és terhelő kötelezettségek gyakorlásáról a képviselő-testületek jogosultak dönteni.
1.4 A tulajdonjog gyakorlásának szabályozása
A képviselő-testületek a tulajdonost megillető jogok és terhelő
kötelezettségek gyakorlását természetesen a jogszabályok keretei
között, a célszerűség és a piaci követelmények szem előtt tartásával szabályozhatják, egyes jogaik gyakorlását átengedhetik intézményeiknek.

Figyelem!
Az intézményekre vonatkozó rendelkezések kialakítása során
tekintettel kell lenni arra, hogy
➟ az önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátására alapított intézmények működéséhez vagyonra van szükség,
➟ az előbb említett vagyon a forgalomképesség szempontjából nem lehet más, mint korlátozottan forgalomképes vagyon,
➟ e vagyont az intézmények kezelésébe kell adni, vagyis
biztosítani kell a birtoklás, a használat, és korlátozottan a
hasznok szedésének és a bérbeadás jogát,
➟ a haszonszedés és a bérbeadás joga korlátozható az intézményi alaptevékenységének védelme érdekében, de az csak
— az alapítói célok veszélyeztetettsége miatt — indokolt
mértékig célszerű, hiszen a túlzott korlátozás a fenntartó
kiadásait is megemeli.

A szabályozás során a kezelési tevékenység tartalmának a meghatározása elkerülhetetlen, ennek rögzítetlensége, áttételes szabályozása számtalan napi problémát okozhat.
Az alapvető gondot a hagyományos értelemben vett és végzett
kezelői tevékenység és az önkormányzatok gazdálkodását meghatározó szabályok közötti eltérés okozza.
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2. Az intézmények vagyonkezelése
A vagyonkezelési tevékenység magába foglalja
• a vagyon üzemeltetési, karbantartási és az azokkal kapcsolatos
lebonyolítási feladatokat,
• a felújítási, a funkcióbővítési, korszerűsítési és átalakítási,
valamint a bontási, az építésügyi hatóság által elrendelt munkákat (a továbbiakban: felújítási, beruházási tevékenység).
Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében az üzemeltetési és a karbantartási feladatok ellátására az intézményi
költségvetés működési kiadásai között biztosított előirányzattal a
képviselő-testületek többsége megoldottnak tekinti a kezelési
tevékenységet (és ebből értelemszerűen eredezteti az intézmény
felelősségét is).
Az üzemeltetés és a karbantartás lebonyolítási feladatainak megoldására több szervezési megoldás ismert, van ahol
az intézmények saját maguk látják el e feladatot vagy a
fenntartó e célokra külön „gazdasági szervezetet”, hivatalokat hoz létre.
A felújítási, beruházási tevékenységgel kapcsolatos intézményi
feladatok köre azonban talán a legszabályozatlanabb és szervezetlenebb területe az önkormányzati gazdálkodásnak.
A jelenleg hatályos államháztartási törvény a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének szerkezeti meghatározásakor a beruházási és felújítási előirányzatokat elkülönített, kiemelt előirányzatokként jelöli meg azzal a szigorú
megkötéssel, hogy — néhány kivételtől eltekintve — ezeket az előirányzatokat túllépni nem lehet.
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Ebből a szabályozásból (is) eredeztethető a képviselő-testületek
többségének az a reakciója, hogy nem csak ezeket az előirányzatokat, hanem magát a beruházási és felújítási tevékenység teljes
körét is központosítják, és e feladatokat javarészt a Polgármesteri
Hivatalok adott szervezeti egységei látják el.
Az önkormányzatok nem élnek azzal a lehetőséggel, melyet a
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1993. (X.12.) Korm. rend. 22.§-a
lehetővé tenne és így nem jogosítják fel az önállóan gazdálkodó
intézményeket még a felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra sem.
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Azonban a képviselő-testületek ezen magatartása sok szempontból érthető. Nézzünk néhány indokot, melyek a központosító
döntések mellett felsorakoztathatók:
• a képviselő-testületek az optimális igényeket nem igazán ismerik, a változó jogi környezet és a változó igények miatt
• az intézmények nem rendelkeznek olyan szakmai ismerettel,
személyi állománnyal, melyek képessé tennék a beruházások,
felújítások elkészítésére, lebonyolítására
• az önkormányzati pénzügyi források hatékony felhasználása
érdekében a képviselő-testületek arra törekednek, hogy csak a
már konkrét beruházások, felújítások kössék le pénzügyi eszközeiket — hiszen a tervezés időszakában csak a már folyamatban levő beruházások költségkihatásait ismerik, a tervezetteké
csak a vállalkozók ismeretében konkretizálódik
• forráshiány

3. A beruházás
Miután a beruházások pénzügyi fedezetét részben vagy egészében
az önkormányzatok biztosítják, indokolt meghatározni és pontosan leírni azt a folyamatot, amely a finanszírozó igényeinek is
megfelelő keretek között tartja az e feladat ellátásáért felelős
szervezeteket.
Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a beruházás
•
•
•
•
•

épületek, építmények létesítésére,
terjedelmük növelésére,
az épületek kiegészítésére,
korszerűsítésére (fűtéskorszerűsítés),
meglévő épületek funkciójának, rendeltetésének megváltoztatására (tanterem átalakítása tornateremmé) irányuló tevékenység, illetve
• meglevő épületek technológiai rendeltetésű vezetékeinek cseréje (víz-, villanyvezetékek) vagy
• használt épületek vásárlása lehet.
Ha a beruházás célját tekintjük, akkor az lehet
• pótlás,
• rekonstrukció, vagyis az „eszközök” megújítása, ami a pótlást
meghaladja, mivel az már részleges vagy teljes újralétesítést
jelentene és így egy magasabb műszaki színvonalat képviselne,
• bővítés,
• új „eszköz” létesítése vagy vásárlása.
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Az intézményi beruházások javarészénél a beruházási feladatokat a korábban felsorolt indokok alapján a képviselőtestületek polgármesteri hivatalai látják el. A hivatalok
ezen beruházási feladataikat saját szervezetükkel vagy
megbízás alapján más erre specializálódott lebonyolító
szervezettel látják el.
A megvalósításra tervezett feladatokhoz célszerű beruházási javaslatot készíteni.
E beruházási célok jóváhagyása általában a képviselő-testületek
jogkörébe tartozik.
A beruházási javaslatra vonatkozó képviselő-testületi előterjesztések elkészítését többnyire a polgármesteri hivatalok
végzik. Az előterjesztés indítványozására, kezdeményezésére a képviselő-testület szervein (bizottság, polgármester)
kívül lehetőséget kell(ene) biztosítani maguknak az érintett intézményeknek.
Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az előterjesztések
még a következő évi költségvetési koncepció előkészítési,
benyújtási határideje előtt (november 30-a) elkészüljenek, sőt
a képviselő-testületek azokat már ismerjék.
Mire kell figyelemmel lenni a beruházási javaslat készítése során?
A javaslat bevezető részében, a beruházás szükségességének
indoklása során, be kell mutatni a jelenlegi ellátottságot. Erre
nagy figyelmet kell fordítani, hiszen a helytelen, hibás adatok, a
téves információk a döntésre jogosultat „elbizonytalanítják” és
megkérdőjelezhetővé teszik a cél indokoltságát.

Önkontroll!
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Magának a beruházásnak az ismertetése során célszerű, sőt
szükséges kitérni
❏
❏
❏
❏

a javasolt telepítés helyére (építés, bővítés),

a megvalósítás módjára (új építés, bővítés),

az alapközmű, az infrastrukturális ellátás helyzetére,
az előkészítés és a megvalósítás ütemezésére,

❏

a beruházás becsült költségeire (anyagi-műszaki bontásban, éves ütemezéssel) és

❏

a várható üzemeltetési költségekre.
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A beruházási javaslat, illetve a cél elfogadását követően beruházási programot kell készíteni, készíttetni.
Arra is figyelmet kell fordítani, hogy ha a beruházási programmal
érintett terület részletes rendezési terve még nem készült el, úgy
arról gondoskodni kell.
Az elfogadott részletes rendezési tervek végrehajtásáért az elsőfokú építésügyi hatóság (a jegyző) a felelős, ez alapján készülnek
el a telekalakításhoz szükséges tervrajzok, amit a földhivatali
ingatlannyilvántartáson is át kell vezetni. Emellett, ha szükséges, le kell folytatni a kártalanítási vagy kisajátítási eljárásokat,
melyek szintén a képviselő-testület döntési kompetenciájába tartoznak.
Meghatározott beruházásokhoz céltámogatás és egyéb külső források is rendelkezésre állhatnak. A támogatási pályázatokhoz
össze kell gyűjteni a szükséges adatokat, információkat, és a
jogszabályokban előírt határidők betartása miatt kellő időben a
képviselő-testület elé kell terjeszteni. A képviselő-testület a beruházási cél és a forrásigény ismeretében tud csak olyan előzetes
kötelezettséget vállalni, mellyel a következő év(ek) költségvetését
előzetesen megterheli.

Önkontroll!
Mit kell tartalmaznia a beruházási programnak?
A beruházási programnak a tervek és a beruházási cél teljesülésének összhangját bemutatva tájékoztatást kell adnia a
döntésre jogosultak részére
❏

az ágazati-szakmai elvárásokról,

❏

a kapacitásadatokról,

❏

a terület előkészítésről (közművesítés),

❏

a költség- és forrásadatokról,

❏

a beruházás éves tervezett fenntartási költségeiről,

❏

a megvalósuló beruházás élettartamáról,

❏

a felújítási gyakoriságról,

❏

a beruházás tervezett kezdési, befejezési idejéről és

❏

az üzembehelyezés várható időpontjáról is.

(Felújítás esetén külön ki kell térni a várható költségekre is.)
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4. A legfontosabb jogszabályok
1. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény.
2. A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. törvény.
3. A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított
179/1991. (XII.30.) Korm. rendelet.
4. Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1993. (X.12.) Korm. rendelet.
5. A fenntartó képviselő-testület éves költségvetési tervét és végrehajtási szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek.
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Tisztább viszonyok
Módosult a közbeszerzési törvény

Várdai György

1999. szeptember 1-jén lépett hatályba a módosított közbeszerzési törvény. A módosított szabályok a korábbi rendelkezésekhez
képest pontosabb, egyértelmûbb és tendertechnikai szempontból igényesebb versenyeztetési eljárást határoznak meg.
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Az új szabályok a döntési lehetõségek tekintetében az ajánlatkérõnek tágabb mozgásteret és nagyobb szabadságot biztosítanak,
ez a tény viszont azt is feltételezi, hogy a beszerzõ intézményeknek (szervezeteknek) szakmailag alaposabban kell felkészülniük
az eljárások lefolytatására. A kézikönyvnek ez a fejezete a módosított szabályok1 figyelembevételével lefolytatott közbeszerzési
eljárásokhoz kíván gyakorlati ismereteket és tanácsokat adni.

1. A közbeszerzés fogalma
1.1 A közbeszerzés meghatározása
A közbeszerzés a szerzõdéskötést megelõzõ és a nyertes
ajánlattevõ (szállító, vállalkozó vagy szolgáltató) kiválasztására szolgáló versenyeztetési (tender) eljárás, melynek különös sajátossága az, hogy a beszerzõ-megrendelõ az adófizetõ
állampolgárok pénzén (a közpénzen), illetve a közjó, a társadalom érdekében vásárol.
Ezért az eljárás megfogalmazott alapvetõ követelménye, hogy
· ésszerûsítse az államháztartás kiadásait,
· átlátható és ellenõrizhetõ legyen a közpénzek elköltése,
· biztosítva legyen a verseny tisztasága (a „fair play”) és nyilvánossága, továbbá
· az ajánlattevõk esélyegyenlõsége (a külföldiek számára pedig
a nemzeti elbánás).

1.2 Az alanyi és a tárgyi hatály
A törvény személyi hatálya alá tartoznak többek között:
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·
·
·
·
·
·

az állam
a helyi önkormányzat
a kisebbségi települési önkormányzat
az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat
a települési önkormányzatok társulása
a központi, a helyi önkormányzati, az országos, illetve a helyi
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv

1

Az 1999. évi LX. törvénnyel módosított 1995. évi XL. törvény; a továbbiakban: Kbt.
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·
·
·
·

a megyei, illetõleg a regionális fejlesztési tanács
az elkülönített állami pénzalap kezelõje
a társadalombiztosítás igazgatási szerve
a támogatásban részesített szervezet a támogatásból megvalósított beszerzés tekintetében

A közbeszerzés tárgyi hatálya kiterjed mindazokra az árubeszerzésekre, építési beruházásokra és szolgáltatások megrendelésére,
amelyek értéke eléri vagy meghaladja a beszerzés megkezdésekor
külön meghatározott összeget, melyet értékhatárnak neveznek
és az adott évre vonatkozóan minden esetben az éves költségvetési
törvény határoz meg.
Az 1999. évre a következõ értékhatárok érvényesek: árubeszerzésre
15 M Ft, építési beruházásra 30 M Ft, szolgáltatás megrendelésére pedig
7,5 M Ft, építési beruházás esetén az elõminõsítési kötelezettség tekintetében 240 M Ft.

A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésének idõpontjában
annak tárgyáért általában kért, illetve kínált – általános forgalmi
adó nélkül számított – legmagasabb összegû ellenszolgáltatást
kell érteni, amelyet a Kbt. becsült értéknek nevez.
A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések,
építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek
· beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor,
· beszerzésére egy ajánlattevõvel lehet szerzõdést kötni, továbbá
· rendeltetése azonos vagy hasonló, illetõleg felhasználásuk egymással összefügg.
Tilos tehát a törvény megkerülése céljából a közbeszerzést
az elõzõ meghatározásba ütközõ módon részekre bontani.
Az ajánlatkérõk a beszerzést jellemzõ módon azért szokták „felszeletelni”, hogy különbözõ okok miatt (például kényelembõl
vagy valamilyen egyéni érdek érvényesítése céljából) mentesüljenek a versenyeztetési eljárás lefolytatásától.
Több év alatt megvalósuló építési beruházás esetén (például tornacsarnok építése, iskola bõvítése) a közbeszerzés értékén a teljes beruházás ellenértékét kell érteni.
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1.3 A beszerzési terv elkészítése
Az ajánlatkérõ saját érdekeit védve akkor jár el helyesen, ha az
ismertetett elvek alapján az egyes beszerzési típusokra a költségvetési évre vonatkozóan tervet készít. Ennek alapján meghatározhatja azt, hogy melyik tervezett megrendelése tartozik a Kbt.
hatálya alá és a szabályok figyelembevételével dönt arról is, milyen eljárási fajtát alkalmaz.

2. A közbeszerzési eljárás
2.1 A hirdetmények közzététele
A közbeszerzési eljárás egyik sajátos szakkifejezése a hirdetményre vonatkozik. A Kbt. alkalmazásában hirdetmény közzétételén a
Közbeszerzési Értesítõben1 történõ közzétételt kell érteni.
Hirdetmény lehet például:
·
·
·
·

az ajánlati vagy a részvételi felhívás (továbbiakban: felhívás)
az elõzetes összesített tájékoztató
az eljárás eredményérõl szóló tájékoztató
a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl szóló tájékoztató
· a hirdetmény módosításáról, visszavonásáról, a dokumentáció
vagy a határidõ módosításáról közzétett tájékoztatás.
Az ajánlatkérõnek a hirdetményeket a Kbt. mellékleteiben meghatározott minták (sémák) szerint kell elkészítenie, a kötött formák, szerkezetek és szövegek figyelembevétele tehát kötelezõ.
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A KÉ-t az Országgyûlés alá rendelt szervezet, a Közbeszerzések
Tanácsa adja ki. Az ajánlatkérõnek a hirdetményt a KÉ szerkesztõsége részére levélben, faxban vagy telefax útján kell eljuttatni.2
Abban az esetben, ha a Kbt. a hirdetmény közzétételére határidõt
ír elô (például a tájékoztatót öt munkanapon belül hirdetményben közzé kell tenni), a hirdetményt a meghatározott határidõn
belül kell levél formájában megküldeni a KÉ részére. Fontos azzal
is tisztában lenni, hogy a hirdetményben megjelölt határidõk
a KÉ megjelenését követõ napon kezdõdnek (a megjelenés
napja a „nulladik nap”), és legkorábban a Kbt.-ben megjelölt
legrövidebb idõtartamot követõ elsô munkanapon járnak le.

1
2

Továbbiakban: KÉ.
Címe: 1024 Budapest, Margit körút 85., VIII. emelet 852.
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2.2 Az elõzetes tájékoztatás
Az ajánlatkérõnek lehetõsége van arra, hogy az éves tervezett beszerzéseire vonatkozóan elõzetes összesített tájékoztatót tegyen
közzé. Ez a lehetséges ajánlattevõk számára fontos piaci információnak számít.
Abban az esetben pedig, ha az ajánlatkérõ az ajánlati felhívás, illetve a részvételi felhívás közzétételétõl számított legalább negyven napnál korábban, de legfeljebb egy éven belül elõzetes
összesített tájékoztatót tett közzé, és ez tartalmazza a közbeszerzés legfontosabb adatait (tárgya, helye, elõrelátható mennyisége
és határideje), akkor az eljárásra általánosan meghatározott határidõk lerövidíthetõk (például a negyvennapos ajánlattételi határidõt huszonöt napra lehet rövidíteni).
Az ajánlattevõknek javasolható, hogy az éves beszerzési tervük
összeállítását követõen használják ki a Kbt. által biztosított kedvezõ lehetõséget.
Egyes egyszerûbb vagy mûszaki szempontból egyértelmûen könynyen meghatározható vásárlások esetén (például tömegáruk, számítástechnikai berendezések) az ajánlatot az általánosan elõírt
esetnél hamarább is el lehet készíteni és felesleges az eljárást az
idõben elhúzni.

2.3 Az eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás
· nyílt,
· meghívásos vagy
· tárgyalásos
eljárás lehet.
Az ajánlatkérõnek fõszabályként a nyílt eljárás szabályai szerint
kell eljárnia, kivéve, ha a meghívásos, illetve a tárgyalásos eljárás Kbt.-ben meghatározott alkalmazási feltételei fennállnak, és
az ajánlatkérõ is aszerint kíván eljárni.
Nyílt eljárás során valamennyi érdekelt ajánlatot tehet, az
ajánlatkérõ azonban az ajánlati felhívásban elõírhatja, hogy az
eljárásban csak belföldi székhelyû (lakóhelyû) ajánlattevõk vehetnek részt, feltéve, ha azoknak a szerzõdés teljesítésére való alkalmassága valószínûsíthetõ. Ebben az esetben az elõminõsítési
eljárás lefolytatása kötelezõ.
Fontos alapszabály az is, hogy a közbeszerzési eljárás során nem
lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra (például tilos
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a nyílt eljárásban az ajánlattevõk egy csoportjával a szerzõdés
feltételeirõl külön tárgyalásokat lefolytatni). Egy megkezdett eljárást be kell fejezni és le kell zárni, a szerzõdéskötésre másik
újabb közbeszerzést csak ezt követõen lehet indítani.

2.4 Az ajánlatkérõ nevében eljáró személyek és az összeférhetetlenségi szabályok
A közbeszerzés mûködésének eddigi tapasztalatai is bizonyították:
az eljárás lefolytatása különleges szakmai ismereteket és tudást
feltételez, a versenyeljárás lebonyolítása pedig külön szakmának
tekinthetõ. Minden egyes közbeszerzési eljárást csak csapatmunkában lehet megvalósítani, a teamben a különbözõ szakmai területek (például mûszaki, pénzügyi, számviteli, jogi, tendertechnikai
szakmák) megfelelõ szakértelemmel és tudással rendelkezõ munkatársai vesznek rész.
Az ajánlatkérõnek az ajánlatok elbírálására a Kbt. elõírása
alapján legalább háromtagú bizottságot kell létrehoznia,
amely szakvélemény készítésével segíti az ajánlatkérõ nevében a közbeszerzési eljárást lezáró határozatot meghozó
személy döntését.
Az ajánlatkérõ nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyekre nézve szigorú összeférhetetlenségi szabályok érvényesek, melyeket az ajánlatkérõnek messzemenõen figyelembe kell
vennie.
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Az eljárás elõkészítésében, a felhívás (és a dokumentáció) elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában (például az ajánlatok
értékelése során) az ajánlatkérõ nevében nem járhat el, illetve az
eljárásba nem vonható be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos
gazdasági tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet (továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetõleg az olyan személy
vagy szervezet, aki (amely)
· az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
· az érdekelt gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje,
· az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel
rendelkezik,
· az elõzõ három pont szerinti személy hozzátartozója.
A fenti szabályt csak abban az esetben nem kell alkalmazni, ha
az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevõként vagy alvállalkozóként.
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2.5 A nyílt eljárás szabályai
A nyílt eljárás ajánlati felhívással vagy elõminõsítési eljárásssal indul, melyet az ajánlatkérõ köteles hirdetmény
útján közzétenni.
Az ajánlatkérõ akkor indíthatja meg a közbeszerzésre irányuló eljárást, ha rendelkezik a szerzõdés megkötésének feltételeivel, így
· a szükséges hatósági engedélyekkel (például jogerõs építési
engedély) és
· a szerzõdés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Ha az ajánlatkérõnek az eljárás megindításakor az anyagi fedezet
még nem áll rendelkezésére, biztosítékkal kell bírnia arra vonatkozólag, hogy a teljesítés idõpontjában az anyagi fedezet rendelkezésére fog állni.
A felhívás tartalmi kellékei
Az eljárást megkezdõ hirdetmények alapvetõ funkciója az, hogy
tudassa az eljárás megkezdését és a beszerzés (vásárlás) feltételeit. Az ajánlati felhívás célja nemcsak a szerzõdés teljesítésére
alkalmas résztvevõk kiválasztása, hanem ajánlat kérése és az
ajánlattételi feltételekre vonatkozó információk biztosítása is.

Figyelem!
Az ajánlati felhívás ezért tájékoztatást ad
ß a választott eljárásról (nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos),
ß a szerzõdés (Ptk.-ban szereplõ) típusáról (például szállítási, vállalkozási, megbízási),
ß a beszerzés tárgyáról és mennyiségérõl,
ß a teljesítés helyének meghatározásáról,
ß a beszerzés tárgyára vonatkozó részajánlattétel lehetõségérõl,
ß a teljesítés határidejérõl,
ß a dokumentáció adatairól,
ß az ajánlattétel, illetve a részvételi jelentkezés adatairól,
ß az ajánlatok felbontására vonatkozó adatokról (például
hely, idõpont, meghívottak),
ß az ajánlati biztosíték adásáról,
ß az ellenszolgáltatás adatairól,

Iskolavezetés 2000. február
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Figyelem! (folytatás)
ß arról, hogy a nyertes közös ajánlattevõknek kell-e gazdasági társaságot alapítaniuk,
ß az ajánlattevõk, illetve a részvételre jelentkezõk pénzügyi,
gazdasági és mûszaki alkalmasságának igazolására kért
adatokról és tényekrõl, valamint a szerzõdés teljesítésére
való alkalmasságuk minõsítésérõl,
ß az ajánlatok elbírálásának szempontjáról és részszempontjairól,
ß a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetõségérõl,
ß az eredményhirdetés idõpontjáról,
ß a szerzõdéskötés idõpontjáról,
ß az ajánlattételhez vagy a részvételre való jelentkezéshez
szükséges egyéb adatokról és információkról (például eljárástechnikai jellegû adatok meghatározása).

A közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az
ajánlatkérõ a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mértéket közli s
kiköti az ettõl – a szerzõdéskötés során – való eltérés lehetõségét,
elõírva az eltérés százalékos mértékét (például x tonna tüzelõolaj + 10%). Ebben az esetben azonban az ajánlatkérõnek lehetõvé
kell tenni a többváltozatú ajánlattételt a közbeszerzés mennyiségétõl függõen. A megkötött szerzõdésben természetesen utólag már nem lehet módosítani a beszerzés mennyiségét.
Az ajánlatkérõ a felhívásban lehetõvé teheti a közbeszerzés egy
részére történõ ajánlattételt. Ebben az esetben azt is kötelezõ elõírni, hogy milyen szempont szerint megállapított és milyen nagyságú részekre (a beszerzés tárgyának mely elemére) lehet ajánlatot tenni (például területi vagy szakmák szerinti elhatárolások).
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Az ajánlat elbírálási szempontjának meghatározása
Minden ajánlatkérés egyik legkritikusabb része annak a szempontnak a meghatározása, amelynek alapján a beszerzõ értékeli
a benyújtott ajánlatokat és meghozza végsõ döntését. Az ajánlatok elbírálási szempontjának meghatározásával az ajánlatkérõ
tulajdonképpen arról is nyilatkozik, hogy számára mi a fontos,
különösen lényeges feltétel, mit tekint olyan értéknek, amelyet
hajlandó döntése során elõnybe részesíteni és finanszírozni.
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A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek
megfelelõ ajánlatokat a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás, vagy az összeségében legelõnyösebb ajánlat szempontja
alapján bírálja el.
Az ajánlatkérõ a felhívásban köteles meghatározni az általa választott elbírálási szempontot.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás összegét csak egészen kivételes esetben szokták mértékadó elbírálási szempontnak meghatározni (például egyszerûbb dolgok vásárlása vagy tömegáruk megrendelése esetén), általában olyankor, amikor a kész terméket
a szállító egyszerûen „leemeli a polcról”.
Ha az ajánlatkérõ az összeségében legelõnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, a részvételi felhívásban jogosult, az ajánlati felhívásban köteles az alább felsorolt három dolgot meghatároznia:
· az összességében legelõnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló
– a beszerzés tárgyával szembeni követelményekre, az ellenszolgáltatás mértékére és a teljesítés egyéb követelményeire
vonatkozó – részszempontokat
· részszempontonként az azok súlyát meghatározó – a részszempont tényleges jelentõségével arányban álló – szorzószámokat
(továbbiakban: súlyszám)
· az ajánlatok részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsõ határát, amely minden részszempont esetében azonos
Példaképpen szolgáljon egy minta az elõírások alkalmazására. Az
ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban nyilatkozik, hogy az összeségében
legelõnyösebb ajánlatot a következõ részszempontok szerint bírálja
el (a példában szereplõ feltételeket a gyakorlatban is javasoljuk alkalmazni):
· az ellenszolgáltatás (az ajánlati ár) és a megvalósítási módszerekkel való összhangja, a részszempont súlyszáma: 15 (ami
34%-nak felel meg)
· a lebonyolítási folyamat bemutatása és szakszerûsége (a projektterv), a részszempont súlya: 10 (23%)
· a mûszaki feladat költség-elõirányzaton belüli megvalósítása
érdekében javasolt költségfigyelõ és ellenõrzõ rendszer bemutatása, a részszempont súlya: 8 (18%)
· többletszolgáltatások és kedvezõbb mellékkötelezettségek vállalásának felkínálása (kedvezõbb garancia, az elõírtnál magasabb kötbér vállalása, gyorsabb szervizszolgálat), a részszempont súlya: 6 (14%)
Iskolavezetés 2000. február
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· a minõségbiztosítás érdekében tett intézkedések, a részszempont súlya: 5 (11%)
A részszempontok értékelése 5-tõl 1-ig terjedõ osztályzati skálán
történik, úgy, hogy a magasabb osztályzatot a kedvezõbb megoldás, az alacsonyabb osztályzatot a kedvezõtlenebb megoldás
kapja. Az ellenszolgáltatás értékelése úgy történik, hogy a legalacsonyabb ajánlati árat elosztják az adott ajánlatban szereplõ árral és a hányadost megszorozzák a részszempont súlyszámával.
A dokumentáció és a mûszaki leírás, a további tájékoztatás
kérése és a helyszíni szemle
A közbeszerzés egyik célja, hogy az ajánlatkérõ a szerzõdés teljesítésére kiválassza a megfelelõ szervezetet vagy személyt. A számára
elfogadható ajánlat kidolgozása érdekében ezért már a versenyeljárás indításakor nyilatkoznia kell a szerzõdési feltételekrõl. Az
ajánlati felhívás már terjedelmét tekintve sem alkalmas arra, hogy
ezekrõl a feltételekrõl teljes körû tájékoztatást adjon. Az ajánlattevõk versenyeztetésére vonatkozó eljárásokban általános gyakorlat
és szokás, hogy az ajánlati felhíváson kívül az ajánlatkérõ összeállít egy részletesebb információs anyagot, melyet dokumentációnak
neveznek.
Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban köteles megadni a dokumentáció
·
·
·
·

H
2.2
10

rendelkezésre bocsátásának módját,
határidejét,
beszerzési helyét és
pénzügyi feltételeit.

A felhívás ismeretében a lehetséges ajánlattevõk eldönthetik,
hogy nyerési eséllyel részt kívánnak-e venni az eljárásban, alkalmasnak ítélik-e magukat a szerzõdés teljesítésére és meg kívánják-e vásárolni a szerzõdési feltételekrõl valamint az eljárás további rendjérõl, menetérõl tájékoztatást adó dokumentációt.
A dokumentáció fejezeteire vonatkozóan a gyakorlatban már kialakult egy olyan séma, amely célszerûen a közbeszerzésekben is
hasznosítható. A fontosabb részek a következõk:
· „Útmutató az ajánlattevõk számára”, minden lényeges és fontos formai, illetve tartalmi követelmény meghatározásával
· a mûszaki leírás (mûszaki specifikációk és információk, a minõségi követelményekre és a teljesítményjellemzõkre vonatkozó adatok közlése a Kbt. elõírásai alapján)
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· további mûszaki dokumentumok, tervrajzok, mûleírások és a
szakmában szokásos tartozékok (például méretezések, egyéb
számítások) rendelkezésre bocsátása, külön kiemelve, hogy az
építési beruházások esetében az ajánlatkérõnek az 1/1996.
(II. 7.) KTM rendelet elõírása szerint kell eljárnia
· az ajánlati ár (az ajánlattevõ által kért ellenszolgáltatás) alapjául szolgáló költségvetési kiírás, amely a beszerzés mennyiségeit is meghatározza
· a részletes szerzõdési feltételek
Az ajánlatkérõ köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció a felhívás közzétételének, illetõleg az ajánlattevõ részére közvetlenül való megküldésének idõpontjától
kezdve legalább tizenöt napig rendelkezésre álljon.
A közzététel az egyfordulós nyílt eljárásban fordul elô, a közvetlen felkérés az elõminõsítéssel indított nyílt eljárás, valamint
a meghívásos és tárgyalásos eljárás típusára jellemzõ. A Kbt. azt
is elõírja, hogy a dokumentáció ellenértékét az annak elõállításával és az ajánlattevõk részére történõ rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költségeket alapul véve kell megállapítani.
Építési beruházások esetében szükség van az ajánlatkérési mûszaki (terv)dokumentáció elkészítésére. Ezek a tervek a dokumentáció részét képezik, azonban a tervezési költségeket nem lehet beszámítani a dokumentáció ellenértékébe, hiszen az épületet akkor
is meg kellett volna tervezni, ha nem folytatnak le közbeszerzési
eljárást. A mûszaki leírást az ajánlatkérõnek a nemzeti szabványok, illetve a jogszabály alapján kiadott mûszaki elõírások figyelembevételével és alapján kell elkészítenie.
A verseny tisztasága érdekében az ajánlatkérõnek a közbeszerzés tárgyát nem lehet oly módon meghatároznia (például konkrét típusú dologra, tevékenységre, személyre
való hivatkozás), hogy egyes ajánlattevõket az ajánlattétel
lehetõségébõl kizárjon, vagy más módon indokolatlanul és
hátrányosan megkülönböztessen.
Az ajánlattevõnek jogában áll az ajánlatkérõtõl írásban az ajánlata
elkészítéséhez további tájékoztatást kérnie. A kiegészítõ tájékoztatást az ajánlatkérõ köteles megadni, de úgy, hogy azzal egyes
ajánlattevõket ne kedvezményezzen, illetve ne sértse az ajánlattevõk esélyegyenlõségét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
a kérdésekre adott válaszokat az eljárásban részt vevô valamennyi
ajánlattevõnek közvetlenül, egyidejûleg és írásban meg kell küldeni.
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Javasolható, hogy építési beruházások (vagy egyes szolgáltatások megrendelése) esetén az ajánlatkérõ a munkaterület megtekintését helyszíni szemlével biztosítsa.
Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosítékhoz való kötésérõl
az ajánlatkérõ dönt. A biztosíték teljesíthetõ az elõírt összegnek
az ajánlatkérõ bankszámlájára történõ befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával.
A felhívásban meg kell határozni
· a befizetés helyét, illetõleg
· az ajánlatkérõ bankszámlaszámát, továbbá
· a befizetés igazolásának módját.
Az ajánlattevõnek tehát akkor is joga van a biztosíték összegének
az ajánlatkérõ részére történõ megfizetésére, ha az ajánlatkérõ
bankgarancia formájában írta elõ a biztosíték teljesítését. A biztosíték mértékének kiszámítása során azt kell figyelembe venni,
mekkora anyagi hátrány keletkezne az ajánlatkérõnél, ha az
ajánlattevõ visszavonná ajánlatát vagy nyertessé nyilvánítása ellenére nem kötne szerzõdést. Az ajánlati biztosíték funkciója
ugyanis éppen az, hogy ezeket az eseteket orvosolja.
Az elõminõsítési eljárásra vonatkozó különös szabályok
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A prekvalifikáció célja az, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában
már csak a szerzõdés teljesítésére alkalmas ajánlattevõk vegyenek
részt (hasonlattal élve szerepe olyan, mint a sportversenyekben az elôvagy a középfutam). A Kbt. alapján az elõminõsítési eljárást követõen
az összes alkalmasnak talált ajánlattevõ részére egyidejûleg, közvetlenül és írásban ajánlati felhívást kell küldeni, az alkalmasnak minõsített jelentkezõk közül az ajánlatkérõ tovább már nem „mazsolázhat”.
Az ajánlat
A közbeszerzési eljárást lezáró szerzõdés teljesítéséhez való viszonyuk alapján a szervezetek (személyek) a következõképpen
csoportosíthatók:
· ajánlattevõk, ideértve a részvételre jelentkezõket is (akik lehetnek
önállóan ajánlatot tevõk, közös ajánlatot tevõk, részajánlatot tevõk)
· a szerzõdés teljesítésében közremûködõk, akik lehetnek
— alvállalkozók és
— a teljesítésben egyébként közremûködõ személyek
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Alvállalkozónak kizárólag azokat kell tekinteni, akik a Kbt. 10. §
q) pontjában meghatározott definíciónak megfelelnek. A szabály
alapján az adott beszerzésben közremûködõ szervezetek közül
csak az minõsül alvállalkozónak, akivel a folyamatban lévô beszerzési ügy miatt az ajánlattevõnek új szerzõdést kell kötnie,
vagy a létezõ szerzõdést az ajánlati felhívás, illetve a dokumentáció követelményeire tekintettel módosítania kell. Ez a szigorú körülhatárolás közel sem öncélú és amiatt van jelentõsége, hogy
a közremûködõk közül a különbözõ igazolásokat csak az alvállalkozónak kell csatolnia.1
A szerzõdés teljesítésében egyébként részt vevô személyek mindazok, akikkel az ajánlattevõ a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzõdés teljesítése érdekében szerzõdik vagy módosít szerzõdést, és akik az elõzõ meghatározás szerint nem minõsülnek
alvállalkozónak. Ha egy ajánlattevõ folyamatos szerzõdéses kapcsolatban áll egy másik céggel – például alkatrészek szállítására –
és ennek keretébe beleillik a folyamatban lévô közbeszerzéshez
történõ alkatrészszállítás is, akkor az alkatrészszállító cég nem
minõsül alvállalkozónak (és vele kapcsolatban nem kell külön
csatolni a Kbt. 44. és 46. §-ában megkövetelt dokumentumokat).
A Kbt. több esetben egyes ajánlattételi feltételek elõírását az
ajánlatkérõ döntésére bízza. Így történik ez a következõ esetben
is: az ajánlattevõnek az ajánlatában – ha ezt az ajánlatkérõ az
ajánlati felhívásban elõírta – meg kell jelölnie
· a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerzõdést fog kötni, e szervezet (személy)
meghatározása nélkül (csak ennek a tényét),
· az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név szerint
felsorolva) és
· a teljesítésében egyébként a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben részt vevô személyeket (szervezeteket).
Az ajánlattételhez (részvételi jelentkezéshez) az ajánlatkérõk formai követelményeket is elô szoktak írni, például hány (eredeti és
másolati) példányban kell azokat benyújtani és milyen dokumentumokkal kell igazolni a pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságot. Nem lenne indokolt, ha az igazolásoknak – esetleg
a kiállító hatóság hibája miatt – késedelmes benyújtása, vagy az
ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibái esetén kötelezõ lenne
az ajánlatot (részvételi jelentkezés) érvénytelenné nyilvánítani.
1

A Kbt. 43., 44. és 46. §-ai alapján.
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A Kbt. lehetõvé teszi, hogy az ajánlatkérõ egy ízben, az
összes ajánlattevõ számára azonos feltételekkel lehetõséget adjon a hiányok tíz napon belüli pótlására.
A hiánypótlás lehetõsége csak az ajánlatok formai hibájának korrekcióját engedélyezi. A tartalmi követelmények teljesítésére érvényes az az elõírás, mely szerint azt az ajánlattételi határidõ lejártát
követõen az ajánlatkérõ hozzájárulásával sem lehet módosítani.
A szabályok rendezik az ajánlatban szereplõ nyilvánvaló számítási
hiba esetén követendõ eljárást is. Nyilvánvaló számítási hibának az
ajánlatban szereplõ részértékekre vonatkozó téves számtani mûveletek elvégzését kell tekinteni (például „2 db × 3 Ft/db = 5 Ft”). Ha
az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba található, annak javítását
az ajánlatkérõ végzi el úgy, hogy a beszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit alapul véve számítja ki az összesített
ellenértéket (például „2 db × 3 Ft/db = 6 Ft”). A számítási hiba javításáról az ajánlattevõket egyidejûleg, haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell (az így javított ajánlati ár ugyanis értelemszerûen eltér a bontási jegyzõkönyvben szereplõ ellenszolgáltatás
értékétõl).
Az ajánlattevõk (és az alvállalkozók) pénzügyi, gazdasági alkalmasága igazolása csak a Kbt. 44. § (1) bekezdésében, a mûszaki
alkalmasság igazolása pedig a (2) bekezdésben meghatározott és
felsorolt szempontok alapján történhet. Az „alkalmaság”, illetve az „alkalmatlanság” tényét mérhetõ módon kell meghatározni, elõírva például a mérlegbõl számított pénzügyi mutatók
értékére vonatkozó követelményeket (például likviditási mutatók
alakulása), illetve a mûszaki szempontok teljesítését meghatározó elvárásokat (például lakott területen belül milyen környezetkímélõ gépekkel kell dolgozni, vagy milyen szakértelmet követel
meg az ajánlatkérõ a vállalkozótól).
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A Kbt. 46. §-a meghatározza azokat a tényeket, körülményeket,
melyek fennállása esetén az ajánlattevõ (alvállalkozó) nem vehet
részt az eljárásban. A kizárás alapja a szerzõdésszegés veszélye
egyfelõl az ajánlattevõ pénzügyi, gazdasági alkalmatlansága
okán (például köztartozása van), másfelõl üzletvitele körében
vagy korábbi közbeszerzési eljárás során elkövetett és jogerõs
határozatban megállapított jogszabálysértõ magatartása (például hamis adatot szolgáltatott), illetve szerzõdésszegése alapján. Az ajánlattevõnek a Kbt.-ben elõírt módon igazolnia kell azt,
hogy sem ô, sem az alvállalkozója nem tartozik a kizáró feltételek
hatálya alá, az igazolásokat és a nyilatkozatokat az ajánlatkérõnek pedig az elbírálási szakaszban ellenõriznie kell.
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Az ajánlattevõnek a a Kbt., illetve az ajánlatkérõ által elõírt követelmények szerint kell elkészítenie az ajánlatát, különben azt az
ajánlatkérõ érvénytelennek nyilvánítja. A különbözõ adatok, tények és bizonylatok ajánlathoz történõ csatolásáról a következõ
táblázat adhat segítséget és áttekintést:
Az ajánlatban
meg kell jelölni a szervezetet (személyt)

A szerzõdés
teljesítésére
vonatkozó
alkalmasság
igazolása
a Kbt. 43. §
(3) bekezdése
alapján köteles
becsatolni

az ajánlattevõ

igen

a Kbt. 43. § (2)
bekezdése szerint meghatározott alvállalkozó, ha ezt az
ajánlatkérõ az
ajánlati felhívásban elõírja

igen

a Kbt. 43. § (3)
bekezdése
alapján köteles
becsatolni

a Kbt. 43. § (2)
bekezdésében
meghatározott
teljesítésben
egyébként
résztvevõ, ha
ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban
elõírja

igen

nem

A Kbt. 46. §-a
szerint kötelezõen elõírt
bizonylatok
46. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint;
nyilatkozat az
(1) bekezdés
b) pontjában
említett elkülönített állami
pénzalap irányában fennálló fizetési
kötelezettségrõl, ennek
megfelelõen az
(1) bekezdés
b) pontja szerint
46. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint;
nyilatkozat az
(1) bekezdés
b) pontjában
említett elkülönített állami
pénzalap irányában fennálló fizetési kötelezettségrõl,
ennek megfelelõen az (1) bekezdés b) pontja szerint
nem

A Kbt. 46. §-a
alapján az
ajánlatkérõ
által elõírt
bizonylatok
46. § (2) bekezdés szerint;
46. § (3) bekezdés szerint

46. § (2) bekezdés szerint;
46. § (3) bekezdés szerint

nem
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Az ajánlatkérõ az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidõt („ajánlattételi határidõ”) nem határozhatja meg az ajánlati felhívás közzétételétõl számított negyven napnál rövidebb idõtartamban.
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Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok felbontása során az ajánlatkérõnek ismertetni kell
az ajánlattevõk nevét, székhelyét (lakóhelyét), az általa kért ellenszolgáltatást és az általa vállalt teljesítési határidõt.
Az érvénytelen ajánlat, illetve az ajánlattevõk kizárásának esteit
a következõ táblázatban foglaljuk össze:

H
2.2
16

A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján
érvénytelen az ajánlat, ha

Mikor állapítható meg az ajánlat
érvénytelensége?

a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ lejárta
után nyújtották be

az ajánlatok felbontásakor

b) azt olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki
nem jogosult az eljárásban részt venni

az ajánlatok felbontásakor, illetve az
ajánlatok elbírálása során

c) az ajánlattevõ a biztosítékot nem,
vagy nem az elõírtaknak megfelelõen
bocsátotta rendelkezésre

az ajánlatok felbontásakor

d) az nem felel meg az ajánlati felhívásban, illetõleg a dokumentációban
meghatározott feltételeknek

egyes formai (és tartalmi) követelmények tekintetében az ajánlatok felbontásakor, különben jellemzõen az
ajánlatok elbírálása során

Az ajánlatkérõnek ki kell zárnia az
eljárásból azt az ajánlattevõt, aki

Mikor állapítható meg, hogy az ajánlattevõt az eljárásból ki kell zárni?

a 46. §-ban foglaltak ellenére nyújtotta be ajánlatát

az ajánlatok felbontása során, illetve
az elbírálási szakaszban a hatósági
igazolások vizsgálata alapján

részérõl a kizáró ok az eljárás alatt
következett be

a kizáró ok bekövetkezésekor (általában a 46. §-ban foglaltak utóbbi bekövetkezése esetén, például a közbeszerzési eljárás alatt kezdõdött felszámolás), jellemzõ módon az ajánlatok elbírálása során

hamis adatokat szolgáltatott

az ajánlatok elbírálása során

Az ajánlatok elbírálása
Az ajánlatokat a lehetõ legrövidebb idôn belül el kell bírálni, az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét legkésõbb az ajánlatok felbontásától számított harminc (építési
beruházás esetén hatvan) napon belül az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési idõpontban nyilvánosan ki kell hirdetni.
Az eredményhirdetés idõpontját az ajánlatkérõ indokolt esetben egy
alkalommal, legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja. Errõl a döntésérõl azonban az eredeti határidõ lejárta elõtt köteles az összes
ajánlattevõt egyidejûleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.
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A közbeszerzési eljárás idõbeni lefolytatásában három fontos
„mérföldkõ” van:
· az eljárás megindítása
· az ajánlattételi határidõ
· az eredményhirdetés idõpontja
Az ütemterveket és a forgatókönyveket ezeknek az idõpontoknak
az alapján kell elkészíteni.
Az ajánlatkérõ az ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján bírálja el. Ha az összességében legelõnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, figyelembe kell vennie
a meghatározott részszempontokat, a közzétett sorrendben és
súlyozással, illetve az ajánlatokat a megadott ponthatárok figyelembevételével kell értékelni (osztályozni). Összességében az az
ajánlat az a legkedvezõbb, melynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az ajánlatok értékelési rendjét a következõ példán mutatjuk be:
A beszerzés tárgya és mennyisége: x db számítástechnikai berendezés + 10%. Alternatív ajánlat adható – a Kbt. 33. § (2) bekezdése szerint – a közbeszerzés mennyiségétõl függõen.
Részszempontok
az ajánlati ár
a megajánlott mûszaki paraméterek
függvényében
szervizkötelezettségek vállalása
(például kivonulási idô, helyettesítõ
berendezések rendelkezésre állása)
az elõírtnál kedvezõbb garanciális
feltételek megajánlása
a felhívásban meghatározott határidõ elõtti teljesítés
összpontszám és
helyezés

Súlyszám
11
42%

1. ajánlattevõ
osztályzat: 4
pontszám: 44

2. ajánlattevõ
osztályzat: 5
pontszám: 55

3. ajánlattevõ
osztályzat: 2
pontszám: 22

8
31%

osztályzat: 5
pontszám: 40

osztályzat: 2
pontszám: 16

osztályzat: 5
pontszám: 40

5
19%

osztályzat: 2
pontszám: 10

osztályzat: 2
pontszám: 10

osztályzat: 5
pontszám: 25

2
8%

osztályzat: 3
pontszám: 6

osztályzat: 3
pontszám: 6

osztályzat: 4
pontszám: 8

100%

100 (hely: 1)

87 (hely: 3)

95 (hely: 2)

Pontozás: a legjobb megoldás 5 pontot, a leggyengébb pedig 1 pontot ér.

Az eljárás eredménytelensége
Az eredménytelenség eseteit a Kbt. felsorolja, döntése során azokat az ajánlatkérõ önkényesen nem változtathatja meg.
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Eredménytelen például az eljárás, ha
·
·
·
·

nem érkezett ajánlat, vagy
kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, vagy
az összes ajánlattevõt ki kellett zárni az eljárásból, illetõleg
egyik ajánlattevõ sem tett számára megfelelõ ajánlatot (például
az ajánlati ár mindegyik ajánlatban irreálisan magas).1

Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele
A szabályok a közbeszerzési eljárás adataival kapcsolatos tájékoztatásról részletes elõírásokat határoznak meg, ezek figyelembevételével a forgatókönyvet idõrendben, lépésrõl lépésre haladva ismertetjük.
Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzõkönyvet öt munkanapon
belül meg kell küldeni az ajánlattevõknek.
Az ajánlattevõt írásban tájékoztatni kell
· kizárásáról,
· ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, vagy
· az eljárásban való részvételre, illetve a szerzõdés teljesítésére
való alkalmatlanságának megállapításáról, valamint
· ezek indokairól
az errõl hozott döntést követõ öt munkanapon belül.
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Az ajánlatkérõ közvetlenül az ajánlatok elbírálása után, még
az eredményhirdetés elõtt köteles írásbeli összegzést készíteni az eljárásról. Ez magában foglal egy táblázatot (melynek
szerkezete megegyezik az értékelés rendjét ismertetõ példánkban
szereplõ mintatáblázattal) és alkalmassá válik arra, hogy az
ajánlattevõk ennek ismeretében megítélhessék, az ajánlatkérõ
valóban az ajánlati felhívásban meghatározott elbírálási szempont, az összességében legelõnyösebb ajánlat részszempontjai és
azok súlyozása szerint döntött-e, továbbá az eljárás más lényeges kérdéseiben is (például kizárás, alkalmatlanság, érvénytelenség megállapítása) a Kbt. alapján járt-e el.
Az összegzésben foglaltakat az eredményhirdetéskor ismerteni kell és az összegzést meg kell küldeni (vagy bizonylat ellenében az eredményhirdetés során át kell adni)
az ajánlattevõknek.

1

Az ajánlatkérõ ugyanis nem köteles számára kedvezõtlen szerzõdést kötni.
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Az összegzésen kívül továbbra is hirdetményt kell közzétenni
az eljárás eredményérõl. Külön hangsúlyozzuk azt is, hogy az
eredménytelen közbeszerzési eljárás elbírálásáról is kell tájékoztatót közzétenni. A közbeszerzési eljárás a tájékoztató közzétételével – illetve ha a szerzõdéskötés késõbb történik, akkor azzal –
zárul le. Az „eljárás lezárulása” fontos fogalom, melyhez a Kbt.
egyéb rendelkezései különbözõ jogkövetkezményeket fûznek.
A közbeszerzési eljárásban keletkezett iratokat az eljárás lezárulásától számított öt évig, ha jogorvoslati eljárás indul, az iratokat
annak jogerõs befejezéséig, de legalább öt évig kell megõrizni.
Az ajánlatkérõ kérelemre – annak kézhezvételét követõ öt munkanapon belül – köteles tájékoztatni a más közbeszerzési eljárásban ajánlatkérõként szereplõ felet a 46. § (2) bekezdésének
b) pontjában szereplõ körülményrõl.1
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzõdést
a nyertes szervezettel (személlyel) kell a felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelõen írásban
megkötni.
Ha az ajánlatkérõ lehetõvé tette a közbeszerzés egy részére történõ
ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzõdni. Ez a szerzõdés szükség esetén az ajánlatoknak, illetve a felhívásnak megfelelõen tartalmazhatja az ajánlattevõként szerzõdést
kötõk közötti együttmûködés feltételeit is.
A szerzõdés megkötésének az idõpontját az ajánlati felhívásban
kell megállapítani, figyelembe véve azt a szabályt, hogy az – a tárgyalásos eljárás meghatározott kivételes eseteitõl eltekintve –
nem határozható meg az eredményhirdetést követõ naptól
számított nyolcadik napnál korábbi és harmincadik (építési
beruházás esetén a hatvanadik) napnál késõbbi idõpontban.
A Kbt. egyértelmûvé teszi, hogy a közbeszerzési eljárás alapján
kötött szerzõdést csak a nyertes ajánlattevõ teljesítheti és abban csak azok a gazdálkodó szervezetek mûködhetnek közre,
amelyek az ajánlatban szerepeltek és akiket az ajánlatkérõ az eljárás eredményérõl szóló hirdetményben is közzétett, ha az ajánlatkérõ az alvállalkozók és a teljesítésben egyébként résztvevõk
megnevezését az ajánlati felhívásban elõírta.

1

Ez az ajánlattevõ szerzõdéses kötelezettségének megszegése esete.
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A két szakaszból álló eljárások közös szabályai
A Kbt. a két szakaszból álló eljárások közös szabályait a 63–64. §-okban rögzíti. Fontos alaprendelkezés, hogy az elsô részvételi szakaszban – ahol a jelentkezõk alkalmasságának megállapítása történik – az ajánlatkérõ nem kérhet, a részvételre jelentkezõ pedig
nem tehet ajánlatot. Az eljárás teljes folyamatából ki vannak zárva
a Kbt. 46. §-ának hatálya alá tartozó szervezetek (személyek).
A részvételi szakaszt megindító részvételi felhívásban a Kbt. 44. §
(1)–(5) bekezdései alapján (mégpedig mellõzve az ajánlatkérõk
fantáziáját, kizárólag csak ennek az elõírásnak az alapján) meg
kell határozni
· az eljárásban történõ részvételre való alkalmasság igazolásának módját, és
· megítélésének szempontjait, illetve
· azt, hogy ezekkel a szempontokkal összfüggõ mely körülmények megléte, illetõleg hiánya vagy azok milyen mértékû fogyatékossága miatt minõsíti az ajánlatkérõ a részvételre jelentkezõt alkalmatlannak a szerzõdés teljesítésére.
Rövidebben: a minõsítés feltételeit mérhetõ módon kell meghatározni és közzétenni. A részvételi felhívásban a részvételre jelentkezés határideje nem határozható meg a hirdetmény közzétételétõl
számított huszonöt napnál rövidebb idõtartamban.
A részvételi szakaszban a nyílt eljárásra vonatkozó egyes elõírásokat kell alkalmazni, így
·
·
·
·
·
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a hiánypótlás szabályait,
az ajánlatok felbontására,
érvénytelenségére, valamint
az ajánlattevõ kizárására vonatkozó rendelkezéseket és
a bontási jegyzõkönyv elkészítésére vonatkozó szabályokat.

Az ajánlatkérõ a részvételi határidõ lejártát követõ harminc (építési beruházás esetén hatvan) napon belül köteles a részvételre
történõ jelentkezéseket elbírálni, az eredményt nyilvánosan kihirdetni, valamint az eredményhirdetéstõl számított öt munkanapon belül köteles az ajánlati felhívásokat megküldeni.
Az eredményhirdetéstõl számított öt munkanapon belül
köteles a részvételi szakasz eredményét is hirdetmény formájában közzétenni, melyben a részvételre jelentkezõk alkalmasságának, illetve alkalmatlanságának indokait a részvételi felhívásban meghatározott alkalmassági szempontok
szerint kell indokolnia.
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Jogsértés esetén a rövid határidõ növeli a jogorvoslati eljárás határidõn belüli megindításának esélyét.

2.6 A meghívásos eljárás szabályai
A meghívásos eljárásban az ajánlatkérõ által meghívottak tehetnek ajánlatot. A verseny szûkítése azonban nem múlhat kizárólag az ajánlatkérõ döntésén, ezért a rendelkezések meghatározzák azt a két feltételt, amelyek fennállása esetén az ajánlatkérõ
ezt a fajta versenyeztetést alkalmazhatja.

Figyelem!
Meghívásos eljárásra kerülhet sor, ha
ß csak korlátozott számú ajánlattevõ alkalmas a szerzõdés
teljesítésére a közbeszerzés tárgyának sajátos természete
miatt, vagy
ß a közbeszerzés tárgyára figyelemmel, a minõsített ajánlattevõk jegyzéke alapján legalább öt, ajánlattételre alkalmas minõsített ajánlattevõ van.

A meghívásos eljárás indítása hazai közbeszerzéseinkben nem
jellemzõ, a statisztika alapján mind a beszerzés értékét tekintve,
mind az eljárások számát figyelembe véve arányuk mindössze
2-3%-ot tesz ki. Ezzel kapcsolatban az ellentmondásos gyakorlati problémát az okozza, hogy a Tanács által közzétett minõsített
ajánlattevõk jegyzéke csak erre az eljárástípusra használható fel.
Az ajánlatkérõk ezt a listát így alig alkalmazzák, a Közbeszerzési
Értesítõben történõ megjelentetése legfeljebb információs célokat szolgál.
A speciális elõírások meghatározzák a meghívásos eljárás két típusának lefolytatási rendjét, ezeken a rendelkezéseken kívül
azonban az ajánlatkérõknek figyelembe kell vennie a két szakaszból álló eljárások közös szabályait is.

2.7 A tárgyalásos eljárás szabályai
A tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ az általa
meghívottakkal szabadon tárgyalhat a szerzõdés feltételeirõl,
aminek során nincsenek kötve a Kbt. ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályaihoz.
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Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy az ajánlattételi határidõ lejárta után mind az ajánlatkérõ, mind az ajánlattevõ
kötve van ahhoz, ami az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, illetve az ajánlatban szerepel.
Ez az engedmény nem okozhatja a Kbt. alapelveinek megsértését, például azáltal, hogy a tárgyalások során a beszerzés tárgya
olyan mértékben módosul, amelynek következtében a végül megkötött szerzõdés tartalma nem tette volna lehetõvé tárgyalásos
eljárás tartását. A feleket köti az az elõírás is, hogy az eredményhirdetést követõen nem lehet az ajánlat, illetve az ajánlatkérõ elvárásainak tartalmát módosítani, hanem a szerzõdést
a kihirdetésen közösen megállapított tartalommal kell megkötni.
A tárgyalásos eljárás kilenc fajtáját a Kbt. szabályzórendszere tételesen felsorolja.
Ezen kívül az elõírások szerint a tárgyalásos eljárás lehet
· hirdetmény közzétételével (részvételi felhívással) indított és
· hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás, mely az ajánlati
felhívás közvetlen megküldésével kezdõdik.
A tárgyalásos eljárás megtartásának lehetõségeit és a vonatkozó
jogszabályi helyeket a következõ táblázat mutatja be:
· árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás esetén a 70. §
(1) bekezdése
· építési beruházás és szolgáltatás esetén a 70. § (2) bekezdése
· árubeszerzés esetén a 70. § (3) bekezdése
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A lehetséges eset meghatározása

A hivatkozott szabály

az eredménytelen eljárást követõen

70. § (1) a) pontja*

a szerzõdést csak egy meghatározott személy képes teljesíteni

70. § (1) b) pontja

rendkívüli sürgõsség miatt

70. § (1) c) pontja

a kedvezõ feltétel rövid ideig áll fenn

70. § (1) d) pontja

a szerzõdési feltételek nem határozhatók
meg megfelelõ pontossággal

70. § (1) e) pontja*

kiegészítõ építési beruházás, illetve szolgáltatás esetén a korábbi nyertessel

70. § (2)

a dolgot kutatási, kísérleti célból állítják elô

70. § (3) a) pontja*

korábban beszerzett dolgok cseréje, bõvítése

70. § (3) b) pontja

ingatlan megszerzésére irányuló beszerzés

70. § (3) c) pontja

A * jel arra hívja fel a figyelmet, hogy az ajánlatkérõnek hirdetményt kell
közzétennie.
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A tárgyalásos eljárások további lényeges közös szabálya, hogy
ezek során az ajánlattételre vonatkozó általános határidõk nem
érvényesülnek.
Ebben az esetben a határidõket úgy kell megállapítani, hogy
· ez ne okozza egyes ajánlattevõk (például vidékiek) esélyegyenlõségének sérelmét és
· ne akadályozza a megfelelõ részletezettségû és megalapozott
ajánlatok tételét (beleértve a tárgyalás alapjául szolgáló ajánlat
benyújtását is).
Gyorsabbá teszi a tárgyalásos eljárások lefolytatását az a közös
szabály, hogy az eljárás eredményét az utolsó tárgyalás befejezésekor is ki lehet hirdetni.
A tárgyalásos eljárások két lehetséges fajtájára a 71/A és a 71/B §-okban meghatározott szabályok vonatkoznak.
A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban az
ajánlatkérõ már a hirdetményben megjelölheti azokat, akiket az
eljárásban való részvételre meg kíván hívni, és a megjelöltek számát meghaladó keretszámot elõírva meghatározhatja a tárgyalásra meghívottak létszámát is. A keretszám nem lehet kisebb
háromnál. Ebben az esetben érvényesül az a szabály is, mely
szerint a hirdetményben megjelölteken kívül egyéb alkalmas
ajánlattevõk is jelentkezhetnek az eljárásban való részvételre.
A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás ajánlati felhívás megküldésével kezdõdik, az így kiküldött ajánlati felhívásnak
tartalmaznia kell azt is, hogy a 70. § melyik rendelkezése indokolja
a tárgyalásos eljárás tartását, valamint hogy az ajánlatkérõ igényli-e az írásbeli ajánlattételt.
A rendkívüli sürgõsség miatt indított tárgyalásos eljárásban csak
egy ajánlattevõvel kell tárgyalni, azzal a személlyel, aki a rendkívüli körülmények miatt egyedül képes a rendelkezésre álló idô
alatt teljesíteni. Ilyen esetben nem kell ajánlati felhívást küldeni, azonnal lehet tárgyalni és megegyezés esetén írásban
szerzõdést kötni. A köztartozások hiányát csak a szerzõdéskötést követõ tizenöt napon belül kell igazolni. A köztartozások hiányáról az eljárás során az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell. Ha
a beszerzett igazolások szerint mégis van egy évnél régebben lejárt köztartozása, megállapítható lesz a hamis adatszolgáltatás
és a Kbt. szerint az ilyen szervezet három évig nem vehet részt
közbeszerzési eljárásokban. Az eljárás megkezdésérõl telefaxon
tájékoztatni kell a Közbeszerzési Döntõbizottságot.
A kedvezõ feltételek (például árleszállítás, kiárusítás, aukció) rövid ideig való fennállása miatt tartott tárgyalásos eljárásban
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az ajánlatkérõ a kedvezõ feltételekrõl való tudomásszerzést követõen haladéktalanul ajánlati felhívást küldhet telefaxon a kedvezõ feltételeket felajánlónak és még legalább két ismert ajánlattevõnek. Ezt az eljárást is a körülmények által szükségessé tett
idõtartamon belül kell lefolytatni és a megállapodást követõen
azonnal szerzõdést lehet kötni. A Kbt. az elõírásokat kijátszókkal
szemben óvatos és garanciális szabályként azt is elõírja, hogy
meg kell õrizni az eljárásokra okot adó dokumentumokat is,
amely a kedvezõ feltételekrõl szól.
Az ingatlan beszerzésére vonatkozó tárgyalásos eljárásban lehetõség szerint legalább három ajánlattevõ részére kell ajánlati felhívást kiküldeni.

2.8 A gyorsított eljárás szabálya
A rendkívüli sürgõsség esetén alkalmazható gyorsított eljárásra
csak meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén kerülhet sor.
A nyílt eljárásban biztosított széles körû verseny szûk idõbeli
korlátok közé szorítása a verseny teljességét, biztonságát veszélyeztetheti, ugyanezen oknál fogva építési beruházás során sem
lehet gyorsított eljárást lefolytatni.
A Kbt. által elõírt határidõk legrövidebb idõtartama:

normál eljárás
gyorsított eljárás (72. §)
rövidített eljárás az elõzetes összesített tájékoztató közzététele
alapján (28/A. §)
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Részvételi jelentkezési
határidõ
25 nap
10 nap
15 nap

Ajánlattételi határidõ
40 nap
15 nap
25 nap

3. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerzõdés teljesítése és megszûnése

24
Az elõírások szerint a szerzõdõ felek csak akkor módosíthatják a szerzõdésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzõdéskötést követõen beállott körülmény folytán a szerzõdés valamelyik fél lényeges jogos
érdekét sérti.
Erre a szabályra különösen azért hívjuk fel az érdekeltek figyelmét, mert a tapasztalatok alapján számos esetben minden külö-
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nösebb ok vagy alap nélkül módosítják a szerzõdéseket. Ez a gyakorlat tulajdonképpen a közbeszerzési eljárás megcsúfolásának
számít, hiszen az eljárás egyik fontos célkitûzése éppen az, hogy
a felek a szerzõdéses feltételeket egy külön ajánlattételi eljárás
során tisztázzák és elkerüljék a tervezett beszerzés zökkenõmentes megvalósítását szinte lehetetlenné tevô folytonos szerzõdésmódosítást (például az ellenérték módosulása vagy a teljesítés
határidejének többszöri meghosszabbítása).

Figyelem!
Az építési beruházások esetére a Kbt. két különös jogszabályt
is meghatároz:
ß a szerzõdés teljesítése során az ajánlatkérõként szerzõdést
kötô fél a 158/1997. (IX. 26.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint köteles a munkát megbízott helyszíni képviselõje (mûszaki ellenõr) útján ellenõrizni
ß az ajánlattevõként szerzõdést kötô fél köteles megfelelõ felelõsségbiztosítási szerzõdést kötni, a gyakorlat az ún: „all
risk” típusú biztosításokat tekinti olyannak, mely megfelel a Kbt. elõírásainak

4. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat
A jogorvoslati eljárást a Közbeszerzési Döntõbizottság1 folytatja le. Hatáskörébe tartozik
· a közbeszerzési eljárás jogtalan mellõzése, valamint a közbeszerzési eljárás alapelveinek és szabályainak megsértése miatt
indított eljárás lefolytatása és
· az ajánlatkérõ döntésével szemben bármely érdekelt által benyújtott kérelem elbírálása.
A Bizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul.
Kérelmet az ajánlatkérõ, az ajánlattevõ vagy olyan egyéb érdekelt
(a kérelmezõ) nyújthat be, akinek jogát vagy jogos érdekét a Kbt.-be
ütközõ tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyeztetheti.

1

Továbbiakban: Bizottság.
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Hivatalból a következõ személyek és szervezetek kezdeményezhetik az eljárást:
· a Közbeszerzések Tanácsa tagja vagy elnöke,
· a 10. § d) pontja szerinti támogatást nyújtó szervezet,
· a központosított közbeszerés során ajánlatkérésre feljogosított
szervezetek,
· az Állami Számvevõszék,
· a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal,
· a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal,
· a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok címzett, illetõleg céltámogatásának felhasználása tekintetében,
· az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa, valamint az adatvédelmi biztos.
A Bizottság két esetben járhat el hivatalból más hatóság kezdeményezése nélkül:
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· ha a Bizottság elnöke a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésérõl hozzá küldött iratok vizsgálata során megállapítja, hogy megalapozottan feltételezhetõ a közbeszerzési eljárás alapelveinek vagy szabályainak megsértése,
akkor kijelöli az eljáró közbeszerzési biztosokat és ezáltal megindul a Bizottság hivatalból történõ eljárása,
· ha a Bizottság a közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala elõtt egy jogorvoslati ügyben az addigi vizsgálatokon túli jogsértésrõl szerez tudomást, ezzel kapcsolatban is eljárást indíthat
hivatalból (függetlenül attól, hogy a kérelmezõ kérelmében ez
a jogsértés nem is szerepelt). A Bizottság azonban csak az olyan
folyamatban lévô jogorvoslati eljárásban terjesztheti ki az eljárást
újabb jogsértésre, amelyben a kérelmet nem kellett a kérelmezõ
vagy kezdeményezõ jogosulatlanságának hiánya vagy elkésettsége miatt elutasítani. Az újonnan tudomásra jutott jogsértésre vonatkozó tényeket írásban vagy a tárgyaláson a felek és az érdekeltek tudomására kell hozni, és azokkal kapcsolatban is be kell
szerezni álláspontjukat.
A kérelmezõ által benyújtott kérelemnek alaki és formai szabályai vannak.
Az eljárást a Kbt. szabályait sértõ esemény tudomásra jutásától számított tizenöt napon belül, de legkésõbb az esemény bekövetekezésétõl számított kilencven napon belül
lehet kérelmezni vagy kezdeményezni. A határidõk elmulasztása jogvesztéssel jár.
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Az ajánlatkérõnek fontos tisztában lenni azzal is, hogy a Kbt.
mire adott „jogosítványt” a Bizottságnak, amely ideiglenes intézkedésként
· a közbeszerzési eljárás felfüggesztését rendeli el,
· még meg nem kötött szerzõdés megkötését megtilthatja,
· ha a közbeszerzés tisztasága így is biztosítható, felszólítja a közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjét, hogy az eljárásba a kérelmezõt
vonja be (például az elsô szakaszban az általa jogsértõen alkalmatlannak minõsített jelentkezõt is kérje fel ajánlattételre).
A Bizottság határozatában
· az alaptalan kérelmet elutasítja,
· a közbeszerzési eljárás befejezése elõtt felhívhatja a jogsértés
okozóját a Kbt. szabályainak megfelelõ eljárásra, illetõleg az
ajánlatkérõ döntésének meghozatalát feltételhez kötheti,
· megsemmisítheti az ajánlatkérõnek az eljárás folyamán hozott
vagy azt lezáró döntését, kivéve, ha e döntés alapján a szerzõdés már létrejött,
· a Kbt. megsértett rendelkezésének megjelölése mellett megállapíthatja a jogsértés megtörténtét,
· az ajánlattevõt legfeljebb öt évre eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtõl,
· bírságot szab ki a Kbt. szabályait megszegõ, illetõleg a nyilvánvaló jogsértés ismeretében szerzõdést kötô szervezettel és a jogsértésért, illetve a szerzõdéskötésért felelõs személlyel, illetõleg
a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelõs személlyel és szervezettel szemben,
· a közbeszerzési eljárás jogtalan mellõzése miatt indított jogorvoslati eljárásban megállapíthatja, hogy a becsült érték kiszámítása során megszegték az elõírásokat és a további értékhatár alatti beszerzések esetében is elrendelheti a közbeszerzés
lefolytatását (a Kbt. 5. § [4] bekezdésének alkalmazását),
· a jogsértõt kötelezi az eljárási díj és a jogorvoslati eljárással
kapcsolatban felmerült költségek viselésére.
A bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc
százaléka, de legalább a jogsértõ cselekmény elkövetésének idõpontjában hatályos éves költségvetési törvényben meghatározott
összeg lehet. Az 1999-re vonatkozó értékhatárt az 1999. évi LX.
törvény záró rendelkezése a 42. § (8) bekezdésen hétszázezer forintban, természetes személyek tekintetében hetvenezer forintban állapítja meg.
Felhívjuk a jogorvoslati eljárást kezdeményezõ kérelmezõk figyelmét, hogy a kérelemre induló eljárásokban az eljárás megindítáIskolavezetés 2000. február
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sakor fizetett 30 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat a Közbeszerzések Tanácsának a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetni. Ennek rendjérõl és módjáról a Közbeszerzési
Értesítõben (V. évfolyam, 31. szám) „Felhívás” tájékoztatja az érdekelteket.

5. A Közbeszerzési Szabályzat
A Kbt. nem írja elô a Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban:
Szabályzat) elkészítését, azonban ennek hiányában az ajánlatkérõ szervezetnél (intézménynél) nincsenek biztosítva a szakmailag
megalapozott és rendszerbe foglalt versenyeztetés feltételei.
A Szabályzat meghatározza az eljárás lefolytatásában közremûködõ
személyek feladatait és felelõsségvállalását, kijelöli azt a személyt,
aki az eljárást lezáró határozatot meghozza és biztosítja a folyamatok
ellenõrzését is. A Szabályzat a Kbt. elõírásai alapján részletes forgatókönyvet és cselekvési programot határoz meg valamennyi lehetséges eljárási fajtára vonatkozóan. Ezzel megteremti a rendelkezések
adott szervezeten (intézményen) belüli végrehajtásának pontos rendjét. Elkészítése és összeállítása megfelelõ szakmai hozzáértést és ismereteket feltételez.

6. A Kbt. mellékletei
A hirdetmények elkészítése az elõírt formai, tartalmi és szerkezeti elõírások (kötelezõ sémák) szerint történik. A Kbt.-hez a következõ mellékletek tartoznak:
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1. számú melléklet: Elõzetes összesített tájékoztató
2. számú melléklet: Nyílt eljárás megindítása (Ajánlati felhívás)
3. számú melléklet: Elõminõsítési eljárás (Részvételi felhívás)
4. számú melléklet: Tájékoztató a két szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszának eredményérõl
5. számú melléklet: Összegzés az eljárásról
6. számú melléklet: Tájékoztató az eljárás eredményérõl
7. számú melléklet: Éves összegzés
8. számú melléklet: Meghívásos eljárás (Részvételi felhívás)
9. számú melléklet: Tárgyalásos eljárás (Részvételi felhívás)
10. számú melléklet: Tájékoztató a törvény 4. §-ának (7) bekezdése szerinti szerzõdéskötésekrõl (magyarázat: ezt a tájékoztatót egyes esetekben az értékhatár alatti beszerzésekrõl kell közzé tenni)
11. számú melléklet: Hirdetmény módosítása, visszavonása, a dokumentáció vagy a határidõ módosítása
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Amikor az iskola vizsgázik…
Tanügy-igazgatási szakértõi vizsgálat az iskolában

Petróczi Gábor

Napjainkban egyre több fenntartó végezteti el az általa mûködtetett
oktatási intézmény átfogó tanügy-igazgatási vizsgálatát. A tanügy-igazgatási vizsgálat megrendelésének nem elsõsorban az okát,
hanem inkább a célját érdemes keresnünk. Ugyanis ennek elsõdleges oka általában nem az intézményben tapasztalható valamiféle
konkrét szakmai vagy törvényességi hiányosság, hanem jellemzõen
inkább az, hogy a fenntartó képet kíván kapni az intézmény mûködésének törvényességérõl, betekintést kíván nyerni a szakmai mûködés kulisszái mögé.
Kiváltója jellemzõen elsõsorban az a szándék, hogy a fenntartó —
a nevelõtestület rendszeres beszámoltatásán túl — más forrásból, elfogulatlan szakértõi kompetencia igénybevételével tájékozódjon intézménye (jellemzõen inkább intézményei) szakmai mûködésének sajátosságairól.
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1. Kiknek szól a cikk?
A most következõ oldalakat azoknak az érdeklõdõ intézményvezetõ, közoktatási szakértõ, illetve az intézményekben vagy az oktatásirányításban munkálkodó pedagógus kollégáknak ajánlom,
· akiknek iskolájában a fenntartó tanügy-igazgatási vizsgálat elrendelése mellett döntött,
· akiknek tanügy-igazgatási szakértõként egy közoktatási intézmény tanügy-igazgatási vizsgálata a feladatuk,
· akik beosztott pedagógusként többet kívánnak tudni az intézményükben folyó tanügy-igazgatási vizsgálat feladatkörérõl.
Cikkemet az elmúlt évek alatt felhalmozódott tanügy-igazgatási
szakértõi tapasztalataim birtokában közlöm azzal a céllal, hogy
a tanügy-igazgatási vizsgálatban valamely oldalról érintett kollégák tájékozódjanak a szakértõi vizsgálat által érintett területekrõl, valamint számba vehessék azokat a szakmai információkat,
amelyekre egy tanügy-igazgatási vizsgálat feltehetõleg támaszkodni kíván.
Az elmúlt néhány évben közoktatási szakértõként jó néhány intézmény tanügy-igazgatási vizsgálatában vettem részt. Néhány
alkalommal önálló szakértõként, több esetben pedig azzal a megbízatással, hogy
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· tervezzem meg a tanügy-igazgatási vizsgálat lebonyolítását,
· találjam meg a feladat színvonalas megoldásához szükséges
kompetenciával bíró szakértõket,
· koordináljam a feladat végrehajtásában részt vevõ szakértõi
team munkáját,
· ellenõrizzem és – bizonyos megfogalmazott szakmai elvárások
szerint – egységesítsem a szakértõi jelentéseket,
· készítsem el a fenntartó számára az összegzõ szakértõi jelentést
a közoktatási intézmények tanügy-igazgatási vizsgálatáról,
· fogalmazzam meg szakértõi javaslataimat a közoktatási intézményrendszer mûködtetésével kapcsolatban.
A szakértõi feladatok ellátása közben leszûrt általános tapasztalatok:
· egy tanügy-igazgatási vizsgálat komoly szakmai feladatot jelent
az ellenõrzött intézmény vezetõinek ugyanúgy, mint a vizsgálatot végzõ szakértõnek,
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· a feladat elvégzéséhez a közoktatásban tapasztalt, kifejezetten
tanügy-igazgatási szakterületen munkálkodó, az Országos szakértõi névjegyzéken szereplõ szakértõt érdemes fölkérni1,
· rendszerint a fenntartó által mûködtetett összes azonos jellegû
oktatási tevékenységet végzõ intézmény tanügy-igazgatási vizsgálatát egyszerre érdemes elvégeztetni,
· a tanügy-igazgatási szakértõi vizsgálatot kizárólag átfogó szakmai terv birtokában szabad megkezdeni,
· a tanügy-igazgatási vizsgálatnak írásos szakértõi vélemény elkészítésével kell lezárulnia, amelynek minimális elvárható terjedelme 8–10 oldal,
· a vizsgálatnak komplexnek kell lennie, tehát érintenie kell az
iskola (óvoda) mûködésének minden lényeges momentumát,
· a tanügy-igazgatási vizsgálatnak a szakmai mutatók elemzése
mellett törvényességi motívumokat is tartalmaznia kell,
· az átfogó vizsgálatról szóló szakértõi jelentés végén meg kell fogalmazni a vizsgálat legfontosabb megállapításait, valamint
ajánlásokat kell tenni a fenntartó számára az intézményben
végrehajtandó legfontosabb feladatokkal kapcsolatban.

2. A tanügy-igazgatási vizsgálat elrendelése
Fontos támpont, hogy a tanügy-igazgatási vizsgálat lefolytatását
általában az intézmény fenntartója rendeli meg, de kérheti ilyen
szakértõi vizsgálat elvégzését
· maga az intézmény (tantestülete, igazgatója),
· az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont,
· az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont területi
irodái és
· az ágazatot irányító oktatási miniszter is.
A tanügy-igazgatási (és természetesen minden egyéb szakértõi) vizsgálat elrendelésérõl a vizsgálat által érintett intézményt legalább 7 nappal annak megkezdését megelõzõen
írásban kell tájékoztatni.2

1
2

A tanügy-igazgatási szakértõk aktuális listája és adataik az Országos Közoktatási Intézet honlapján található, amelynek internetcíme: www.oki.hu.
Kt. 107. § (3) bekezdés.
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A vizsgálat elrendelését közlõ írásos értesítésben szerepelnie kell
az alábbiaknak:
· a vizsgálat célja és szakterülete
· a vizsgálattal megbízott közoktatási szakértõ neve, címe, szakértõi igazolványának száma
· a vizsgálat kezdetének idõpontja, várható idõtartama
· a vizsgálat végeztével megrendelt szakértõi jelentés jellege
A tanügy-igazgatási szakértõ elsõ megjelenésekor köteles
bemutatni:
· személyi igazolványát
· megbízólevelét
Jogszabály ugyan nem kötelezi erre a szakértõt, de nyugodtan
kérhetjük tõle írásos vizsgálati tervének bemutatását, sõt átadását, hiszen ez a szakértõi metódus komoly idõtakarékossági
tényezõként értékelhetõ, valamint áldásos hatással van a várható szakértõi jelentés szakmai kvalitásaira is.

Figyelem!
Kivel kell ismertetni a szakértõi vizsgálat megállapításait?
ß A tanügy-igazgatási vizsgálatot lezáró (feltehetõleg írásos)
szakértõi jelentést a szakértõ elsõsorban megbízójával (általában a fenntartó) köteles ismertetni, de
ß a szakértõi jelentésben szereplõ megállapításokat az intézmény vezetõjével is ismertetni kell, a szakértõi jelentést
számára is el kell juttatni.1
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3. A tanügy-igazgatási vizsgálat célszerû szempontjai és követelményrendszere
3.1 Az intézmény tárgyi feltételei, környezete
Bevezetésként általános képet kell alkotnunk az intézmény adottságairól, mûködési körülményeirõl és jellemzõirõl. A vizsgálat so-

1

Kt. 107. § (4) bekezdés.
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rán tapasztalati úton, kérdésfeltevéssel szerzett információk révén adjunk áttekintõ képet az alábbiakról:
· az épület állapota, az intézmény udvara
· a tornaterem mérete, kihasználtsága, öltözõk, mellékhelyiségek állapota
· a tanulói bútorzat, tantermek állapota
· a szemléltetõ eszközök állománya
· az elmúlt idõszakban megtörtént felújítási, nagyobb karbantartási feladatok, valamint a következõ idõszakban szükséges
ugyanilyen teendõk felsorolása
· általános vélemény az intézmény karbantartottságának fokáról

3.2 Az intézményi mutatók elemzése
· a tanulólétszám alakulása az elmúlt legalább 5-6 évben (fiúlány-összesen bontásban)
· a tanulócsoportok számának alakulása az elmúlt évek során
· az egy tanulócsoportra jutó diákok számának alakulása
· a betöltött pedagógus-státusok számának változása
· az egy pedagógusra jutó tanulók számának alakulása
· az egy tanteremre jutó tanulólétszám jelenleg (csak az osztályteremnyi méretû termek)
1. sz. grafikon: a tanulói létszám
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A fenti paraméterek alakulását lehetséges jól átgondolt, a megfelelõ számú adatot tartalmazó táblázatokkal bemutatni, de ennél
sokkal hatékonyabb és szemléletesebb a grafikonokkal való
megadás. E módszernek további elõnye, hogy szükség esetén
a grafikon alapjául szolgáló táblázatot is meg lehet jeleníteni
a grafikon mellett.
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2. sz. grafikon: Az iskola személyi mutatói
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2000.

A tanulói összetétel vizsgálata
· a tanulói összetétel rövid szöveges jellemzése
— szociokulturális háttér
— jellemzõ beiskolázási körzet
— városi, vidéki bejáró, kollégista tanulók százalékos megoszlásának alakulása
· középiskola esetén
— a beiskolázási adatok
— a beiskolázási átlageredmények képzési formánként
— a továbbtanulási mutatók
· általános iskola esetén
— a keresettségi adatok változása
— a továbbtanuló diákok iskolatípus szerinti eloszlása
· az évfolyamot sikertelenül befejezõk száma évente
· az évfolyamismétlõk számának alakulása
· a lemorzsolódási mutatók alakulása, a lemorzsolódás okainak
feltárása
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3.sz. grafikon: a továbbtanuló diákok aránya
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A személyi feltételek alakulása
A pedagógusok létszáma az elmúlt legalább fél évtized során:
·
·
·
·

az egyetemi, fõiskolai végzettségûek aránya
a szakos ellátottság mutatói (4. számú grafikon)
kinek nincs meg a Kt. szerinti végzettsége?
a nem megfelelõ végzettségû kollégák által tartott órák százalékos aránya
· pedagógusok koreloszlása (5. számú grafikon)
4. sz. grafikon: A pedagógusok szak szerinti
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5. sz. grafikon: a pedagógus korfa
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A pedagógus-továbbképzés stratégiája (szakvizsga, újabb diploma, 120 órás képzés):
· továbbképzési terv, éves beiskolázási terv (1998-tól kötelezõek) ellenõrzése
· naprakész nyilvántartás van-e a továbbképzésekrõl1
1

Lásd 277/1999. kormányrendelet 19. §, 21. §.
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· vannak-e (és milyen arányban) tanulmányi szerzõdések a szakvizsgás, diplomás, magas költségû képzéseknél
· van-e szakvizsgázott pedagógus
A pedagógiai munkát segítõ személyzet:
·
·
·
·
·
·
·

pedagógiai asszisztens
könyvtáros
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
szabadidõ-szervezõ
rendszergazda
számítástechnikai asszisztens
oktatástechnikus

A pedagógiai munkát segítõ személyzettel kapcsolatban meg kell
vizsgálni, hogy
· van-e ilyen státus?
· szerzõdéssel, kinevezéssel vagy tanári státussal rendelkezõ
pedagógusok látják-e el?
· rendelkeznek-e az elõírt képzettséggel? (Különösen gyakori
probléma a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs jogszerûtlen
megbízása.)1

3.3 Az oktatás tartalmi kérdései
A pedagógiai program:
·
·
·
·

H
3.1
8

koherens-e az iskola feladataival és lehetõségeivel
összhangban van-e az alapító okiratban foglaltakkal
hagyományos-e vagy integrált tantárgyszerkezetû
megvalósítható-e a Kt. szerinti óraszámból, vagy többletórákat
igényel, és ha igen, akkor milyen mértékben
· az óraszámok megfelelnek-e a kerettantervi rendelet által megfogalmazottaknak
· koherenciát mutatnak-e a helyi tantervek a kerettantervekkel
· szerepelnek-e a nevelési programban az olyan Kt.-beli2 új elõírások, mint például:
— a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
— a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

1
2

Lásd Köznevelés 4. szám 27. oldal.
Kt. 47. és 48. §-ában kurzívan szedett.
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— a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységi formák
— a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
— a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenység
— az iskolában folyó munka ellenõrzési, mérési, értékelési,
minõségbiztosítási rendszerének alapelemei
— a program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke
— a szülõ, tanuló, pedagógus együttmûködésének formái,
továbbfejlesztésének lehetõségei
A közoktatási törvény órakereteinek kitöltése
· az intézménynek járó órakeret (a Kt. 52. §-a alapján1)
· a kötelezõ órák százalékos aránya
· a választható órák és százalékos arányuk, megfelelnek-e a választás szabályai az 5. pontban, illetve a 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet 20. § (5) bekezdésében és a kerettantervi rendelet 9. §-ában szereplõ feltételeknek
· az iskolai sportkör foglalkozásait kötelezõ órában vezetik-e
a pedagógusok
· fordítanak-e órákat ügyeleti tevékenységre, szakkörre
· a kapott órák felhasználásának szöveges jellemzése
Óratervek
·
·
·
·

a nyelvi órák arányszáma
az egyes nyelveket tanuló diákok száma az utóbbi 5 évben
csoportbontási jellemzõk (mit bontanak, hány órát foglal le)
specialitások és tapasztalatok

Tanuló

6. sz. grafikon: Az egyes nyelveket tanuló diákok száma
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Lásd a Kiadó Korszerû iskolavezetés címû kötetét. (M 3.6 fejezet, 9–10. oldal)
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A tantárgyfelosztás
· a jogszerû tantárgyfelosztás ellenõrzése
· ellenõrizzük néhány ponton, hogy megfelel-e a hatályos tanterveknek és a pedagógiai program elõírásainak
· összhangban van-e a kollektív szerzõdésnek a kötelezõ órákba
való beszámításról írott passzusával
· a tanulócsoportok átlagos heti óraszáma évfolyamonként (napló)
· az átlagos pedagógus-túlóraszám alakulása
· az órakedvezmények köre szabályozva van-e a kollektív szerzõdésben, ezzel azonos-e a gyakorlat
A félévi és az elmúlt tanévi beszámoló és az utolsó két tanév
munkaterve:
· a dokumentumok minõsége, tartalmi igényessége
· az intézmény tervezõtevékenysége megfelel-e az iskolai dokumentumokban foglaltaknak
· megjelennek-e bennük a pedagógiai program végrehajtását
tükrözõ elemek
· megfelelõen határozott értékelést, perspektivikus feladatkitûzést alkalmaznak-e
· alkalmasak-e az intézmény helyzetének lényegi átlátásához
· szólnak-e a jogszabályokban bekövetkezett változásokról és az
abból adódó feladatokról
· foglalkoznak-e demográfiai adatokkal, az iskola iránti érdeklõdés elemzésével
· összességében kielégítik-e a számvetés és a tervezés legfontosabb dokumentumaihoz kapcsolódó kritériumokat
Minõségbiztosítási helyzetkép, hol tart az iskola:
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· láthatók-e a minõséget célzó kezdõ lépések, ha igen, konkrétan
mik ezek
· pályáztak-e a Comenius 2000-re, I. vagy II. szinten
· kialakult-e már az iskolában a partnerközpontú gondolkodás
· fellelhetõk-e a felhasználói kör véleménye visszacsatolásának
jelei
· szerepelnek-e a minõségbiztosítási koncepció alapmotívumai
a pedagógiai programban

Iskolavezetés 2001. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

Az intézmény mûködésének megítélése szempontjából lényeges
egyéb tényezõk vizsgálata, például:
· az iskola legfontosabb eredményei (nem versenyeredmények),
hogyan teljesíti feladatát az iskola (melyek a legfontosabb
eredményességi mutatók)
· az iskola hagyományrendszere, legjellemzõbb rendezvényeinek rövid fölsorolása
· sikeres és sikertelen pályázatok az elmúlt 3 évben, az elnyert
összegek (pontos név nélkül, csak a téma rövid megnevezése
szükséges)
· a tanulók nyelvvizsgáinak alakulása (középiskolában)
· a tanulók középiskolába való felvételének arányszámai (általános iskolában)
Az intézmény további tervei:
· van-e az iskolának reális jelenképe, van-e jövõképe
· megvalósíthatónak tûnik-e, lényegileg azonos-e a pedagógiai
programban lefektetettekkel
· kezeli-e az intézmény a demográfiai problémát
· megrendelõcentrikusak-e az elképzelések
· megtalálhatóak-e a minõségbiztosítási eljárások alapvetõ motívumai

3.4 Gazdálkodási mutatók
· a költségvetés összege (MFt-ban) és összetétele az elmúlt években (7. számú grafikon)
— normatív állami hozzájárulás
— önkormányzati támogatás
— saját bevétel és ezek százalékos arányszáma
· a költségvetés összetétele az elmúlt legalább 3 év során
— személyi juttatások és járulékaik
— dologi kiadások
— ezek százalékos aránya
— az iskolai étkeztetés alapadatai
— az elvégzett felújítási feladatok és költségvonzatuk
— a mûködést gátló legszükségesebb teendõk rövid felsorolása

Iskolavezetés 2001. február
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7. sz. diagram: Az intézményi költségvetés arányai
(az oszlopok adatai mFt-ban értendõk)
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3.5 A jogszabályokban történt változások hatásai
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· egy tanuló kötelezõ óraszáma megfelel-e a tanterveknek
· jogszerû-e az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata
(SZMSZ)
— mikor készült (elfogadható dátuma: 2000. május 24.1–december 31.)
— szerepel-e rajta az igazgató, az iskolaszék és a diákönkormányzat aláírása
— jóváhagyta-e a fenntartó
— szabályozták-e az SZMSZ-ben a bombariadóval kapcsolatos teendõket2
— a választható tantárgyak valóban választhatók-e, felhívták-e a szülõ, diák figyelmét arra, hogy a választás után
ezek a tárgyak kötelezõek
— elõfordul-e év közben választható tantárgy leadása
— értesítik-e a tanköteles tanuló szüleit az elsõ igazolatlan
órát követõen (ellenõrizzük néhány esetben), õrzik-e az értesítés másodpéldányát az irattárban
— része-e a szabályzatnak az iskolai könyvtár mûködési szabályzata
— fellelhetõ-e dokumentuma annak, hogy az iskolaszék és
a diákönkormányzat egyetértését adta az SZMSZ-hez

1
2

8/2000. (V. 24.) OM-rendelet.
11/1994 MKM-rendelet 4.§ (1) bekezdés n) pont.
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Jogszerû-e a házirend:
· mikor készült (elfogadható legkorábbi dátum: 2000. május
24-tõl december 31-ig)
· nem vonatkozik-e az iskola illetékességét meghaladó területekre1
· tartalmazza-e a tanítási órák és a szünetek rendjét
· benne van-e az iskola helyiségeinek használati rendje
· benne van-e a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésének
rendje, a tanulókat védõ-óvó elõírások
· tartalmazza-e, hogy mit értenek az iskolában tanulók nagyobb
közösségén2
· fellelhetõ-e dokumentuma annak, hogy az iskolaszék, a diákönkormányzat egyetértését adta a házirendhez
· van-e a diákönkormányzatnak SZMSZ-e
· van-e az iskolának beírási naplója3
· vannak-e az intézménynek a mûködésével adekvát belsõ szabályzatai
· van-e az iskolai sportkörnek mûködési szabályzata

4. Észrevételek, szakértõi javaslatok
A szakértõ jelentésének végén fogalmazza meg röviden és érthetõen
· az intézményt érintõ legfontosabb észrevételeit,
· az iskola mûködésével kapcsolatos tapasztalatait,
· a racionálisabb mûködtetést célzó javaslatait!
A szakértõ jelentésének készítésekor törekedjék a fenntartó számára legfontosabb tartalmi megállapítások szerepeltetésére!
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1
2

3

Lásd a TANÁRI LÉTkérdések címû kötetnek a jogszerû házirendrõl szóló
M 7.2 cikkében írottakat.
Ennek akkor van szerepe, amikor a nevelõtestület vagy az igazgató a tanulók nagyobb közösségét érintõ döntéseket hoz, ilyenkor a 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet 31. § (1) bekezdésének elõírásai szerint ugyanis kötelezõ a diákönkormányzat véleményének kikérése.
Használatát elrendeli a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. sz. melléklet
4. pontja.
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Különösen fontosnak tekinthetõek az alábbi összefüggésekre
mutató adatok:
· az intézmény tanulóira és pedagógusaira vonatkozó mutatószámok
· az intézményben felhasznált óraszámok megoszlását szemléltetõ adatok
· az intézmény gazdálkodási helyzetének alakulását tükrözõ
adatok

8. sz. grafikon: A költségvetés arányai
(MFt-ra kerekítve)
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Feltétlenül ügyelnie kell a szakértõnek arra, hogy a szakértõi
anyagban szövegesen megfogalmazott következtetések összhangban legyenek a grafikonok és adatsorok által egyértelmûen bemutatott folyamatokkal! Kiemelt figyelmet kell fordítani
arra is, hogy a megállapításokból levont következtetések minden
körülmények között helytállóak, egyszerûen végrehajthatóak legyenek!
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Ha munkánkat megfelelõ elõkészítés után igényesen végeztük el,
és kellõ figyelmet fordítottunk a szakértõi jelentés szakszerû és
olvasmányos stílusú megírására, akkor bizonyára más szakértõi
feladat elvégzése alkalmával is szívesen látott vendégek lehetünk
a vizsgált iskolában vagy óvodában.
Ne feledjük el munkánk befejeztével megköszönni az intézmény vezetõinek és alkalmazottainak segítõkészségét!
Ha lehetséges, ismerjük el az iskolában folyó munka eredményességét, kiemelve a legsikeresebb területeket!
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Kié lesz az iskola?
Egyházi ingatlanok visszaigénylése

dr. Fedor Tibor

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló
1991. évi XXXII. törvény 1991. július 22-én lépett hatályba. A
gyakorlati alkalmazás során az esetek többségében az érdekeltek
a rendezés módjáról vagy közvetlenül, vagy pedig az állami költségvetés segítségét igényelve állapodtak meg.
Számos intézmény igénylése körül azonban vita alakult ki. Az
érintettek csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudtak megegyezni,
jóllehet az ismertetett törvény (a továbbiakban Etv. vagy törvény)
nem az eredeti tulajdonviszonyok helyreállítását célozta, hanem
„az egyházi feladatok ellátásához szükséges működőképesség
elemi feltételeinek megteremtését”. Ezt a célt fogadta el az Országgyűlés, később az alkotmányossági vizsgálat során az Alkotmánybíróság is, megerősítve a reprivatizáció tilalmát. Ahhoz, hogy a
törvénynek az iskolákra gyakorolt hatását vizsgáljuk, mindenekelőtt az alapelveit kell megnéznünk.
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1. A törvény alapelvei, hatálya
1.1 Funkcionalitás
Ingatlant csak a törvényben meghatározott célokra lehet
igényelni – azaz esetünkben oktatásra, nevelésre, kollégiumi
elhelyezésre –, egyebekben pedig hitéleti, szociális és egészségügyi, valamint kulturális célokra., és csak akkor, ha az
ingatlan az államosítás előtt is hasonló célokat szolgált. A
funkció biztosítását azonban nemcsak az eredeti ingatlan átadásával lehet biztosítani, hanem csereingatlannal vagy kivételesen
pénzbeli kártalanítással is. Az utóbbi esetben természetesen a
pénzt meghatározott célú ingatlan létesítésére kell az egyháznak
fordítania.

1.2 Új jogsérelmek elkerülése
A törvény végrehajtása során figyelemmel kell lenni a jelenlegi
tulajdonos, kezelő vagy használó érdekeire, a bentlévő intézmény
működésére is.
Önkormányzati ingatlant csak úgy lehet az egyháznak
átadni, ha az önkormányzati feladat ellátása nem szenved
csorbát. Az önkormányzat számára megfelelő elhelyezést,
illetve kártalanítást kell biztosítani, vagy ha ez nehézségekbe ütközik, az egyházi igényt kell csereingatlanra vagy
pénzbeli kártalanításra módosítani.
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A törvényjavaslat indoklása kifejezetten javasolta, hogy az egyház
az ingatlan tulajdonjogával együtt vegye át a benti önkormányzati
intézményt – vagyis részben az önkormányzati funkciót –, ám az
Alkotmánybíróság említett határozata1 éppen az iskolák vonatkozásában szűkítette e lehetőségeket. Az Etv. 1997-es módosítása
egyértelműen meg is fogalmazta, hogy az iskola céljára használt
ingatlan csak akkor adható át az egyháznak, ha a helyi önkormányzat
a közoktatási törvényben meghatározottak szerint továbbra is eleget
tud tenni az iskolai nevelés és oktatás biztosítására vonatkozó kötelezettségének.2 Ezen alapelv vonatkozásában nyomatékosan érvényesülnie kell a szülő jogának a vallási, világnézeti meggyőződésének megfelelő

1
2

4/93. (II. 12.) AB.
1997. évi CXXV. törvény 2. §.
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oktatási-nevelési intézmény megválasztására, természetesen a
gyermek érdekeinek és jogainak megfelelő figyelembevételével.1

1.3 A konszenzus elve
A törvény abból indult ki, hogy az ingatlan átadásának időpontjában, annak feltételeiben az érdekeltek2 megállapodnak, és az
állami szervek e folyamatban csak akkor kapnak szerepet, ha
valamelyik félnek az átadással összefüggésben anyagi igénye
merül fel.3

1.4 A fokozatosság elve
Az egyházak által igényelt és a törvény hatálya alá tartozó ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére a törvény tízéves határidőt biztosított (ezt időközben 2011-re módosította4). Az indokolás nyíltan kimondta, hogy ez idő alatt az egyházak fokozatos
megerősödésére, társadalmi befolyásuk növekedésére lehet számítani. Emiatt fokozatosan válik szükségessé a társadalmi igények kielégítéséhez az egyházak emelkedő számú ingatlanokkal
való ellátása. A fokozatosság azért is indokolt, mivel az említett
idő alatt az ország – ezen belül a központi költségvetés, de a helyi
társadalmak is – teherbíró képessége növekedhet, és így pótolni
lehet majd az átadásra kerülő épületeket.
A törvény hatálybalépése óta eltelt több mint három év alatt e téren
látványos növekedés nem következett be, s jelenleg a költségvetés az
egyháziingatlan-rendezésre 1994 óta évente nominálértékben változatlanul 4 milliárd Ft-ot biztosít.

1.5 A tulajdonviszonyok biztonságának elve
A fokozatosság elve lehetővé tette, hogy az egyházak az említett
tíz éven belül (tehát 2001-ig bezárólag) – a növekvő igényeknek
megfelelően – bármikor bejelentsenek újabb igényeket. A tulajdonviszonyok biztonsága viszont azt indokolta, hogy minél hamarabb egyértelműen meghatározásra kerüljön az egyházaknak
fokozatosan átadandó ingatlanok köre. Nyilvánvalóan ez is szük-

1
2
3
4

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 4. § (1)
bekezdése, valamint 13. §-a.
Az igénylő egyház, valamint a jelenlegi tulajdonos, kezelő vagy használó.
Funkcióváltás címén a bentlévő intézmény kihelyezése vagy értéknövelő
beruházásai megtérítése iránt.
1997. évi CXXV. tv. 4. § (2) bekezdés.
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ségessé tette, hogy a már hivatkozott törvénymódosítás a hatálybalépésével egyidejűleg – azaz 1998. január 15-ével – megszüntette a további igénybejelentések lehetőségét, ugyanakkor
viszont előírta, hogy az egyeztetőbizottságok 1998. december
31-ig nyújtsák be a kormányhoz az egyházak részére 2011-ig
átadásra javasolt ingatlanok jegyzékét (a rendezés végső határidejét ugyanis ebben az időpontban határozta meg). A kormány
a jegyzék jóváhagyásáról 1999. december 31-éig köteles dönteni.1
A jegyzékbe felvett ingatlanokat 2011. december 11-ig évenkénti értékarányos, egyenletes ütemezésben kell rendezni.2
Ez értelemszerűen szükségessé teszi a korábban hivatkozott éves
költségvetési keret arányos emelését.
A törvény hatálya a meghatározott funkciókon túl azokra a
beépített ingatlanokra terjed ki, amelyek
• 1948. január 1. után egyházi tulajdonból,
• kártalanítás nélkül kerültek állami tulajdonba, és
• a törvény hatálybalépésekor is állami vagy önkormányzati tulajdonban voltak.
Egyházi tulajdonnak tekintendő
• az egyház javára létesített alapítványok tulajdona,
• az egyháznak a kegyúri viszonyon alapuló ingatlanhasználati
joga is.
Beépítetlen földrészlet csak abban az esetben képezheti az
igény tárgyát, ha az államosításkor – a szintén egyházi
tulajdonban lévő – beépített földrészlethez tartozott, jelenleg sincs beépítve, és az ingatlan tervezett hasznosítása azt
indokolja.
3
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Az alapítványi és kegyúri tulajdonok megítélése az esetek többségében igen komoly elvi és gyakorlati problémákat vet fel, és
gyakran a bíróságoknak kell kimondani az utolsó szót ezekben
az ügyekben.
Itt nem célunk a kegyuraság fogalmának taglalása. Röviden a kérdés
lényegét abban látjuk, hogy az említett ingatlanok a kegyúr tulajdonában, de az egyház kizárólagos használatában álltak. Ezért az egyház az

1
2
3

1997. évi CXXV. törvény 3. §, 7. § (1) bekezdés.
Hiv. tv. 4. § (2) bekezdés.
Például mezőgazdasági szakoktatás céljára szolgáló épülethez tartozó földrészlet.
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Etv. ismertetett rendelkezései alapján ezen ingatlanokra is tulajdonjogot
szerezhet, amennyiben azt a megfelelő célokra kívánja használni.
Példa:
A Legfelsőbb Bíróság csak igen hosszadalmas és alapos per után mondta
ki jogerősen azt, hogy a volt Magyar Katolikus Egyetemi Gimnázium
budapesti épülete – amelyben jelenleg egy építőipari szakközépiskola
található – a törvény hatálya alá tartozik, tehát jogszerűen igényelhető
az egyház által. Ugyancsak többéves per, valamint a jogerős ítéletet
követő felülvizsgálati eljárás során foglalt úgy állást a Legfelsőbb Bíróság,
hogy több – az államosítást megelőzően a város tulajdonát képező, de az
egyház által működtetett – debreceni iskolaépületre a Református Egyház esetében is megállapítható a kegyúri ingatlanhasználati jog.

2. Elvi és gyakorlati problémák
Az egyházak eddig több mint hétezer ingatlanra nyújtottak be
igényt. Ezekből mintegy kétezer érintett oktatási-nevelési célú
épületet.1 Az eredetileg benyújtott egyházi igények ezek közül
megközelítőleg ezer épület hasonló célú átvételét tervezték.
Kormánydöntéssel eddig közel 400 nevelési-oktatási célú
épület jogi helyzete rendeződött. Jelenlegi adataink szerint
még mintegy 1400 ilyen jellegű épület ügye vár rendezésre, ezek
közül azonban csak 600 körüli ingatlant kérnek az egyházak természetben, amelyekből mindössze 300 ingatlan hasonló funkciójú hasznosítását tervezik, 800 vonatkozásában pedig pénzbeni kártalanítási igényük van (vagy egyedi, amelyet oktatási célú
épület létesítésére is fordíthatnak, vagy az 1997. decemberi törvényi rendelkezések alapján járadékos formában, ezt viszont
általános egyházfinanszírozási célra használhatják).
Az egyháziingatlan-igénylés összesen tizenhárom egyházat érintett, ezen belül az iskolákra vonatkozó igénylés érdemben
mindössze négy hagyományos iskolafenntartó egyházat.2 Az
érintett egyházak a következő oldalon található táblázat szerint
jutottak épülethez, illetve kaptak ezekért pénzbeli kártalanítást.
1
2

A felsőoktatást (24 igény, ebből 16 rendezett) is figyelembe véve, témánk
szempontjából azonban a cikk csak az óvodákkal, általános és középiskolákkal, kollégiumokkal foglalkozik.
A kisebb egyházaknak volt néhány iskolaépületre vonatkozó igényük, ám
sem a természetben átvett épületet, sem az esetleg érte kapott pénzbeli
kártalanítást nem oktatási-nevelési célra használták, így ezekkel érdemben
nem foglalkozunk.
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Magyar Katolikus Egyház1

200

Magyarországi Református Egyház

160

Magyarországi Evangélikus Egyház

26

Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége

10

1

A kormánydöntéssel rendezett ügyek közül több mint 150 esetben
az egyházak oktatási-nevelési célra kapták meg eredeti épületüket, ugyanakkor közel hasonló számban nem oktatási-nevelési,
hanem az Etv. által előírt más funkcióra is vettek át jelenleg is
iskolai célra szolgáló ingatlanokat (ebben az esetben az önkormányzati iskolafenntartók természetesen jogosultak az oktatásinevelési funkció elhelyezésére az állami költségvetés támogatását
igényelni). A táblázatban feltüntetett ingatlanok közül majdnem 100 esetben kaptak pénzbeni kártalanítást az egyházak,
ebből 60% fölött nevelési-oktatási célú beruházásokba kezdtek.
2.1 Az egyházi iskolaigénylés bejelentése
Az igényt az egyházak erre felhatalmazott szervei jelenthették be
korábban a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz, 1996
áprilisától kezdve pedig – az egyházi területet érintő szervezeti
átalakítást követően2 – a Miniszterelnöki Hivatalhoz, amelyen
belül az igények elbírálásával az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának Egyházi Tulajdonrendezési Irodája foglalkozik. Egyidejűleg az egyházak közvetlenül is jelezhették igényüket a jelenlegi
tulajdonosnak, kezelőnek, használónak (mint már említettük, az
igénybejelentési határidő 1998. január 15-én megszűnt).
Az ingatlanrendezésre vonatkozó érdemi megbeszéléseket akkor
érdemes elkezdeni, ha egyértelműen tisztázódik, hogy az igényelt
ingatlan ténylegesen a törvény hatálya alá tartozik.
Ezt leginkább az támasztja alá, ha
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• a hivatal erre vonatkozóan határozatot ad ki, és
• bejegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba az elidegenítési és terhelési tilalmat,
amely az ingatlant védi a rendezésre biztosított határidő alatt.

1
2

A görögkatolikusokat és a szerzetesrendeket is figyelembe véve.
1996. évi XXIII. tv.
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A közigazgatási határozat ellen csak törvénysértés esetén van
helye bírósági jogorvoslatnak.
Mivel az egyházi iskolák államosítása 1948. január 1. után történt1,
időbeli problémákat nem nagyon kell vizsgálni az iskolaigénylésnél.
Külterületi, tanyasi iskolák esetében azonban előfordult, hogy
ezek területe már az 1945-ös földreform során igénybevételre került,
így szigorú értelemben nem tartoznak a törvény hatálya alá.
2.2 A rendezésre vonatkozó megállapodás előkészítése
A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény2 szerint egyházi jogi személyek elláthatnak
minden olyan nevelési-oktatási tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy az állami
szerv számára.
2

E tevékenységi körben tehát az egyházi jogi személy intézményt
létesíthet és tarthat fenn. Ehhez az állam „normatív módon meghatározott, a hasonló állami intézményekkel azonos mértékű
költségvetési támogatást nyújt, illetőleg a támogatás az ilyen
ellátásokra elkülönített pénzeszközökből történik”.3 Ennek a gyakorlati megvalósítására vonatkozó előírásokat a későbbiekben
ismertetjük. Ilyen irányból tehát jogi akadály az iskola átadásával
kapcsolatban nem merülhet fel.
4

Figyelem!
Mit ír elő a közoktatásról szóló törvény?4
➟ „A községi, a városi, a fővárosi kerületi és megyei jogú
városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai oktatásról…”
➟ Ha a helyi önkormányzatok a középiskolai és szakiskolai
ellátást nem vállalják, úgy erről a fővárosi és a megyei
önkormányzat köteles gondoskodni.

1
2
3
4

Az 1948. évi XXXIII. tv. alapján.
1990. évi IV. tv.
1990. évi IV. tv. 19. § (1) bekezdés.
A többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban Kt).
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Figyelem! (folytatás)
➟ „Az önkormányzatok feladataikat intézmény létesítésével,
fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval való megállapodás útján láthatják el.”1
1

Mivel korábban a már említett önkormányzati hatásköri törvény
is hasonló szabályokat tartalmazott, több megállapodás jött létre
az önkormányzatok és az egyházak között az iskolák „funkcióval
történő” átvételéről. Ennek során az egyházak általában vállalták
minden, az új helyzetet igénylő, vagy azt tudomásul vevő tanuló
és tanár „átvételét” a következő feltételekkel:
• „Kifuttatásos” rendszerben működtetik az iskolát, vagyis a nem
az egyházak által beiskolázott osztályoknál nem teszik kötelezővé a hittanórákat, és hitbeli meggyőződésüket sem erőltetik
e tanulókra.
• A tanároktól sem várják el a hitelveikkel való teljes azonosulást,
legfeljebb azt, hogy ne ellenségesen viszonyuljanak az iskolafenntartó egyház szellemiségéhez. (Ezzel kapcsolatban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által kifogásolt ellenpélda volt az, hogy a komáromi Klapka György Gimnáziumnak
a Magyar Katolikus Egyház Győri Egyházmegyéje részére történő átadása során az egyházi intézményfenntartó megállapodásban vállalta, hogy az átvételt követően a foglalkoztatás
során előnyben részesíti a volt önkormányzati gimnáziumi tanári kart, ugyanakkor a tanári állások betöltésére kiírt pályázatban az alkalmazást lelkészi ajánláshoz kötötte).
• Az önkormányzat továbbra is hozzájárul az iskola fenntartásának költségeihez.

H
5.1
8

Azokon a településeken, ahol több iskola is működik, az intézményátadások általában nem okoztak komolyabb problémát,
mivel alapvetően nem sérült sem a tanulók (szülők), sem a
pedagógusok választási szabadsága. Lehetőség volt ugyanis kölcsönösen átiratkozni, illetve elhelyezkedni a másik vagy a többi
iskolában.
A gondok igazán ott merültek fel, ahol egy település egyetlen
iskolája eredetileg egyházi volt, és arra az egyház igényt
jelentett be. A világnézetileg semleges, el nem kötelezett oktatásra való jog kérdését az Alkotmánybíróság is megvizsgálta, és a
1

Kt. 86. §.

Iskolavezetés 1998. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

már említett határozatában kifejtett álláspontját a közoktatási
törvény is átvette.

Figyelem!
Az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg:
➟ Az állami iskola nem lehet elkötelezett egyetlen vallás
mellett sem.
➟ Az államnak jogi lehetőséget kell biztosítania arra, hogy
egyházi iskolák jöhessenek létre, az állam maga azonban
nem köteles ilyen iskolákat felállítani.
➟ Ahol az állam az állami iskola épületét egyházi tulajdonba
adja, azok számára, akik nem kívánnak egyházi iskolába
járni, ténylegesen és úgy kell lehetővé tennie állami iskola
látogatását, hogy ez ne jelentsen nekik aránytalan terhet.

Az Alkotmánybíróság elkülönítette a volt egyházi ingatlan igénylését, átadását és az egyházi funkció gyakorlását – például egyházi
iskola fenntartása – az állam (és az önkormányzat) közoktatási
kötelezettségétől. Az egyház tehát igényelheti volt ingatlanát bármely törvényes funkcióra, az önkormányzat viszont továbbra is
köteles a közoktatási feladatot ellátni. E feladatot ugyan a Kt. már
ismertetett előírásai szerint elláthatja megállapodás megkötésével is, de biztosítania kell a „világnézetileg semleges” oktatást,
amely alapkötelezettsége.
Ez pedig az iskolának az egyház részére történő átadásával teljes
mértékben még az 1993-as Közoktatási törvény szerinti „közoktatási megállapodás” megkötése esetén sem lehetséges, mivel „az
egyházi iskola valamely vallás tanaival azonosul, míg az állami
iskola ezt nem teheti meg”. „Az iskola nem lehet semleges és
vallásos szellemű egyszerre; hiszen a világnézeti nevelés mindkétféle iskola – minden iskola – lényegéhez tartozik.” Így „funkciómegőrzés az iskola egyházi iskolaként való továbbműködésével
nem teljesülhet”.
Elismerte azonban az Alkotmánybíróság, hogy az egyházak az
iskolák fenntartásával állami feladatot is ellátnak. Az oktatás
során ugyanis az egyházakat is kötelezik a hatályos tartalmi,
szakmai követelmények (így például a Nemzeti alaptanterv), és
államilag elismert bizonyítványokat, okleveleket adnak ki. Egyébként az Alkotmánybíróság szerint az egyházi iskola is „köteles az
ismeretek objektív, toleráns és a tanulók lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartó közvetítésre”.
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Ez esetben „az állam támogatni köteles” ezen iskolákat, amelyet
a korábbiakban elsődlegesen a már említett normatív támogatás
útján tett meg. Ennek hatályos formáját az alábbiakban ismertetjük. Előtte azonban röviden érintenünk kell a témával kapcsolatosan az 1993 óta történt jogszabályi változásokat is.
Az 1993-ban elfogadott Közoktatási törvény lehetőséget biztosított a normatíván felüli támogatási kötelezettséget előíró közoktatási megállapodás megkötésére az önkormányzatokkal vagy –
önkormányzati készség hiányában – a Művelődési és Közoktatási
Minisztériummal. Az állami normatív támogatás ugyanis általában nem fedezi az iskola teljes fenntartásának költségeit. A
közoktatási törvény eredeti szövege pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy még ez a központi normatív támogatás is a közoktatási
megállapodás megkötésének volt a függvénye. Az egyházak ugyan
ez esetben kivételnek számítottak, hiszen számukra a már ismertetett alkotmányerejű 1990. évi IV. törvény alanyi jogon biztosította a normatívát.
A Kt. 1993-as elfogadását követően azonban több önkormányzat
kötött közoktatási megállapodást egyházi iskolákkal, s még az
előző kormány idején a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és az iskolafenntartó egyházak között közoktatási keretmegállapodások jöttek létre azon esetekre, amikor az önkormányzatok az ilyen megállapodásokra mégsem hajlottak (legtöbbször költségvetési okok következtében). Az 1994-ben hivatalba lépő kormány ugyan kilátásba helyezte ezek felülvizsgálatát,
végül is azonban 1996-ban határozattal tartotta fenn a megkötött
közoktatási megállapodásokat az egyházi óvodák, iskolák, kollégiumok zavartalan működtetésének biztosítása érdekében.1
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1996-ban egyébként is megtörtént a közoktatási törvény átfogó
módosítása.2 Ennek során a normatív támogatásra minden
iskolafenntartó létszám- és feladatarányosan jogosulttá vált, a Kt.
a közoktatási megállapodás megkötését azonban továbbra is csak
lehetőségként kezelte, sőt a művelődési és közoktatási miniszter
ilyen irányú jogát még szűkítette is. (A miniszter csak térségi vagy
országos feladat esetén köthet megállapodást, ha sikertelen volt
az önkormányzatnál történt kezdeményezés).

1
2

1080/1996. (VII. 23.) Kormányhatározat.
Az 1996. évi LXII. törvénnyel.
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Figyelem!
A közoktatási megállapodás kötelező elemei a következők:
➟
➟
➟
➟
➟

nevelési-oktatási feladatok meghatározása
gyermekek, tanulók száma
feladatokban való részvétel, fenntartói irányítás átruházása
megállapodás időtartama
forrásmegjelölés, kiegészítő támogatás mértéke, ingyenes
és térítéses szolgáltatások köre

A kiegészítő támogatás alapvető célja az ingyenes ellátás lehetőségének megteremtése a nem állami, nem önkormányzati intézmények esetében is.
Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben 1997-ben megállapította, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat a
normatív támogatáson túl az egyházi közoktatási intézmények működéséhez olyan arányú kiegészítő támogatást
köteles nyújtani, amilyen arányban ezek az intézmények
állami vagy önkormányzati feladatokat vállaltak át.1
1

Az indokolásban arra hivatkozott, hogy a Kt. eredetileg feladatátvállalás
esetén kötelezővé tette a kiegészítő támogatás nyújtását, ha közoktatási
megállapodást kötöttek a nem állami, nem önkormányzati intézménynyel. A Kt. 1996-os módosítása viszont megszüntette a kiegészítő támogatás kötelező jellegét, annak folyósítását mérlegeléshez kötötte, s ez
minősült alkotmányellenesnek.

Ezt követően (1997. június 20-án) a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Apostoli Szentszék között létrejött a megállapodás, amely
szerint az „egyház az általa fenntartott közoktatási intézmények
után (óvodák, általános és középiskolák, diákotthonok) ugyanolyan
szintű pénzügyi támogatásban részesül, mint a hasonló intézményeket működtető állami és önkormányzati fenntartó”.
Mind az alkotmánybírósági döntés, mind az egyezmény indokolta
a közoktatási törvény újabb módosítását2, valamint egy önálló
egyházfinanszírozási törvény3 megalkotását, melyekre 1997 végén került sor.
1
2
3

22/1997. (IV. 25.) AB.
1997. évi CXXVIII. tv.
1997. évi CXXIV. tv.
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Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény garantálja, hogy az egyházi intézményfenntartók az oktatási, egészségügyi és szociális tevékenységük
után a hasonló feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati
intézményekkel
• egyrészt azonos normatív állami hozzájárulásban részesüljenek
(a jogcímeket és az összegeket a mindenkori éves költségvetési
törvény tartalmazza),
• másrészt pedig úgy rendelkezik, hogy megilleti ezeket az egyházak által fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe
vevő állampolgári döntéseken (azaz értelemszerűen az igénybe
vevők számán) alapuló kiegészítő támogatás is (de ennek mértékét csökkentik az intézmények saját bevételei, és a pályázatok
útján adandó támogatások).
Mind a normatív támogatás, mind a kiegészítő támogatás
jogcímeit és összegeit, valamint a rendelkezésre bocsátás
és elszámolás módját az éves költségvetési törvények tartalmazzák.1
1

A Kt. módosítása lényeges különbséget tesz
• a már működő egyházi oktatási intézmények, az Etv. alapján
átadandó, illetve
• a nem az Etv. alapján átadni szándékozott nevelési-oktatási
intézmények között.
Az első esetben a Kt. lehetővé teszi a közoktatási megállapodás helyett az egyházi intézményfenntartó egyoldalú
nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy közreműködik az
önkormányzati feladatellátásban.
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Ezt a törvénymódosítás hatályba lépésétől – 1998. január 1-jétől
– számított 60 napon belül lehet a területileg illetékes települési
önkormányzat részére megküldeni, s alanyi jogon biztosítja a
kiegészítő támogatást a központi költségvetés terhére (szintén
1998. január 1-jétől), valamint kötelezővé teszi a művelődési

1

1997. évi CXXIV. tv. 5–6. §-ai.
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és közoktatási miniszter részére az országos feladatot ellátó1
egyházi iskola, kollégium vonatkozásában a közoktatási megállapodás megkötését.
Abban az esetben viszont, ha a későbbiekben nem az Etv. alapján
kerülne egyházi fenntartásba az intézmény, és az egyházi jogi
személy ezt igényli, az átadó helyi önkormányzat köteles vele a
közoktatási megállapodást megkötni, és a kiegészítő támogatást
biztosítani.
A törvénymódosítás hatályba lépésével egyidejűleg megszűntek a
művelődési és közoktatási miniszterrel megkötött megállapodások. A hatálybalépéstől számított 90 napon belül megszűnnek az
egyházi jogi személyek és a helyi önkormányzatok között eddig
megkötött közoktatási megállapodások is, kivéve, ha ezeket a
felek közös nyilatkozattal továbbra is fenntartják. Az önkormányzatok azonban addig is kötelesek a kiegészítő támogatást az
egyházi iskolafenntartónak átutalni.
A gyakorlatban célszerű tudni, hogy nem állami, nem önkormányzati
intézményfenntartók a normatív költségvetési hozzájárulás iránti
igényüket igénylési lapon jelenthetik be a székhelyük szerint illetékes
közigazgatási hivatal részére minden év január 15-ig. Az igény elbírálásáért igénylési laponként évente egy alkalommal a minimálbérnek
megfelelő igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.2 (Ezt az egyházi
iskolafenntartók kifogásolják, komoly alkotmányjogi aggályaik vannak a rendelettel kapcsolatban.)

2.3 Az önkormányzati intézmények megszüntetésének
feltételei
Az önkormányzati hatásköri törvénynek a közoktatási törvény
hatálybalépéséig hatályos – az oktatási igazgatásra vonatkozó –
rendelkezései részletesen szabályozták az önkormányzati intézmény megszüntetésének feltételeit.
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1

2

Az 1997. évi CXXVIII. tv. 7. §-a szerint „országos feladatot lát el a közoktatási
intézmény, ha a szolgáltatásait igénybe vevők legalább ötvenegy százaléka
legkevesebb hét különböző megyéből (fővárosból) élők közül kerül ki, feltéve
továbbá, hogy az adott intézményből legfeljebb három működik az országban
(például nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el, vallási, világnézeti
tekintetben elkötelezett intézményként működik)”.
A 210/1997. (XI. 26.) Kormányrendelettel módosított 20/1997. (II. 13.)
Kormányrendelet.
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Ezek szerint
• az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is azonos
színvonalon kellett gondoskodni,
• döntés előtt a szakmai-szolgáltató intézmény véleményét be
kellett szerezni,
• a tervezett intézkedést az intézmény dolgozói közösségével, a
szolgáltatást igénybe vevők közösségével meg kellett vitatni, és
• a véleményekről a képviselő-testületet döntéshozatal előtt tájékoztatni kellett.
A közoktatási törvény ezen előírásokat általában fenntartotta, kiterjesztve az intézmény tulajdoni vagy fenntartói
jogának átengedésére is, s kiegészítette az aránytalan teher már ismertetett alkotmánybírósági tilalmával.
Az azonos színvonalú szolgáltatási kötelezettséget azonban az
1996-os törvénymódosítás megfelelő színvonalú előírásával váltotta fel. A megfelelőség kérdésének eldöntéséhez a fővárosi,
megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményének
beszerzését írta elő. Tartalmazta az intézményi kollektíva és a
szülők véleménye beszerzésének szükségességét is.
Más helyen leszögezi:
„A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási
kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos
ügyekben … döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.”
Egyébként is a „nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot
tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamenynyi kérdésben”.
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A szülői érdekképviseletet is reprezentáló „iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a … közoktatási megállapodás megkötése előtt. Az iskolaszék javaslattévő jogkörrel
rendelkezik a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény irányítását … az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb
csoportját érintő kérdésekben.”

Mindebből megállapítható, hogy az iskolafenntartó önkormányzatok az ingatlanrendezésre vonatkozó megállapodás
megkötése előtt továbbra is kötelesek minden érdekelt
véleményének beszerzésére és figyelembevételére.
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A gyakorlatban a legtöbb probléma ennek elmulasztásából vagy
nem megfelelő végrehajtásából ered.
Gondoljunk csak Dabas-Sárira (ahol egyébként nem is az Etv. alapján
történő ingatlanigénylésről, hanem a helyi szülői igények nem megfelelő
felmérése alapján megtörtént egyházi-önkormányzati megállapodásról
volt szó), vagy például Hajdúnánásra (ahol az önkormányzat nem elég
alapos előzetes tájékozódás alapján hozott rövid időn belül két ellentétes
döntést – először egy iskola átadásáról, majd ennek viszavonásáról –,
melyek közül az utóbbit a Református Egyház sérelmezte). Az ügy
részletes ismertetésére később még visszatérünk.

Említettük már azt is, hogy az ingatlanátadásoknak az „egyház
tényleges tevékenysége szerint szükséges mértékben és időben”
kell történniük. Az egyházak eszerint csak úgy vehetnek át ingatlanokat, ha azokat funkcionálisan is működtetni tudják.
Fokozottan áll e követelmény az iskolaátvételekre. Ehhez először
is a megfelelő helyi (szülői, tanulói) igény szükséges (ezt az
előbbiek szerint már a helyi önkormányzatnak fel kell mérnie),
másrészt pedig az egyháznak a megfelelő oktatói bázissal kell
rendelkeznie az iskola működtetéséhez. Mivel a rendszerváltás
előtti évtizedek nem tették lehetővé az egyházak számára nagy
saját tanári állomány fenntartását, folyamatos utánpótlását, ez
gyakran csak úgy lehetséges, ha az egyház megállapodik az
átvenni kívánt iskola tantestületével, vagy legalább annyi pedagógussal (nem feltétlenül az adott iskolából), hogy a folyamatos
oktatást biztosítani tudja.
Ha az előbbi feltételek közül bármely hiányzik, úgy nem
szerencsés célként kitűzni az iskola közeli átvételét, mivel
ilyen esetekben az komoly feszültségekkel is járhat.
A korábbiakban felmerült egy olyan megoldás is, hogy az igénybejelentés után az egyház és az iskolafenntartó önkormányzat
abban állapodik meg, hogy a törvény végrehajtására rendelkezésre álló határidőn belül megjelölt időpontban (eredetileg 2001-ig)
térnek vissza az igényre és kötnek végleges megállapodást. Így az
egyháznak – főként helyi képviselőjének – évek álltak rendelkezésére a helyi lakosokkal olyan kapcsolat kialakítására, hogy igény
legyen az egyházi iskolára, s annak működtetéséhez legyen oktatói bázis. Ha ez nem sikerült, akkor a törvényes határidőn belül
az egyház számára még mindig fennállt a lehetőség, hogy valamely más meghatározott célra igényeljen csereingatlant vagy
pénzbeli kártalanítást.
Az Etv.-t is érintő módosítás, valamint az új egyházfinanszírozási
törvény azonban ennek lehetőségét leszűkítette.

Iskolavezetés 1998. február
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Az ingatlanigények megoldásának határideje ugyan 2011ig tolódott ki, az egyeztetőbizottságoknak azonban 1998.
december 31-ig a kormány elé kell terjeszteniük az átadásra javasolt ingatlanok jegyzékét, az egyházaknak pedig
1998. július 15-ig el kell dönteniük, hogy mely volt ingatlanjaikat nem igénylik természetben, s kérnek ezek után
egyházfinanszírozásra felhasználható járadékot.
Ebben az évben tehát folyamatos tárgyalások várhatóak a még
rendezésre váró ingatlanügyekben, s a még nyitott kérdéseket
mihamarabb rendezni kell.
Az iskola működtetéséhez épületen, tanulókon és tanárokon
kívül megfelelő felszerelés is szükséges. Az egyháziingatlan-törvény azonban csak épületekre vonatkozik, így a berendezésre
külön kell megállapodni az iskolafenntartó önkormányzattal
(az erre vonatkozó kikötések természetesen részét képezhetik az
ingatlanátadási megállapodásnak is), vagy az iskola felszereléséről más úton kell az egyháznak gondoskodnia. (Több esetben
külföldi egyházaktól érkeztek az iskola működtetéséhez szükséges eszközök.)
Ha az iskolaátadás valamennyi ismertetett feltétele fennáll, úgy
álláspontunk szerint a következő megállapodások lehetségesek:
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• Az önkormányzat a megállapodásban átadja az iskola épületét,
de nem szünteti meg saját iskoláját sem, hanem azt másik
épületbe helyezi át (saját pénzből vagy az állami költségvetés
erre elkülönített keretéből – gyakorlati tapasztalatok alapján
többnyire mindkettő felhasználásával – új iskolát épít, vagy e
célra megfelelő épületet vásárol). Az egyház az átvett épületben
saját szellemiségének megfelelő iskolát alapíthat.1
• Az egyház természetesen pénzbeli kártalanításból vagy csereingatlanban is alapíthat iskolát megfelelő igény esetén – az
említett feltételek betartásával. Ekkor az önkormányzati iskola
marad az eredeti épületben.
E megoldásoknak álláspontunk szerint csak akkor van értelme
és realitása, ha mindkét iskola megfelelő tanulólétszámmal, elegendő tanárral, kielégítő körülmények között tud működni (például az egyházi iskola regionális jelleggel funkcionál).

1

Az intézmény alapításakor követendő eljárásról lásd részletesebben a könyv
B 2.10 fejezetében foglaltakat.
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• Az érdekeltek megállapodnak az épület tulajdonjogi átadásában, s az egyház vállalja is saját iskolájának beindítását (mivel
a törvény alapján az átvett ingatlant megfelelő célra használatba is kell venni), de a tényleges igények alapján nem tudja a
teljes épületet kihasználni. Ekkor az egyház a tulajdonát képező épületben helyet ad a szervezetileg elkülönült önkormányzati iskolának is. Ez annál inkább indokolt lehet, mivel az
esetek többségében az eredeti egyházi iskolaépületet az állam
időközben jelentősen bővítette, korszerűsítette. Ezért az önkormányzatnak lehetne igénye az értéknövelő beruházások megtérítésére, amely azonban ilyen módon „megváltható”. Elvileg
elképzelhető az épületen egyházi-önkormányzati közös tulajdon
keletkezése is. E javaslatoknak azonban csak akkor van jó
esélye, ha a tanulók megoszlása arányos, és az épület méreteinél fogva alkalmas két iskola működtetésére is.
Az önkormányzati iskola tehát ezen esetekben sem szűnik meg.
Gyakorlati tapasztalatok alapján azonban meg kell jegyeznünk,
hogy az ilyen döntéshez és az ebből következő együttéléshez
nagyfokú tolerancia szükséges minden érintett részéről, különben komoly feszültségek keletkezhetnek.
E megoldások jelentős gyakorlati előnye, hogy nagyobb költségek
nélkül megoldható (nincs szükség az intézmény teljes körű kihelyezésére, ehhez állami költségvetési támogatás igénybevételére,
az épület működtetési költségei jelentősen nem emelkednek, s
ezeket közösen tudja a két iskolafenntartó fedezni, vagy közoktatási megállapodás megkötése esetén sem növekednek az önkormányzati költségek).
• Létrejön az megállapodás az iskola átadásának feltételeiben,
időpontjában, s átmenetileg lehetőséget biztosít a fenntartó a saját
szellemiségével nem koherens párhuzamos osztályok fenntartására. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy például az egyház átveszi
az iskolát, de az önkormányzat „futtatja ki” a még általa beiskolázott osztályokat, vagy az önkormányzat mindaddig nem mond
le fenntartói és tulajdonosi jogosítványairól, ameddig feltételeit az
állami költségvetés nem teljesíti, de már engedélyezi egyházi
osztályok beindítását is. Ilyenkor mire az iskola teljes átadásának
feltételei megteremtődnek, az egyház gyakorlatilag már teljesen
birtokba veszi az iskolát, s ezt képes működtetni is.
Ilyen átmeneti megoldásokat az Alkotmánybíróság is elfogadhatónak tartott, de hosszabb távon a különböző iskolák szervezeti elkülönülését írta elő. Ez az átmenet remélhetőleg nem
tart tovább, mint a törvény végrehajtására biztosított határidő
(jelenleg 2011. december 31). A „kifuttatásos” rendszerben való
működtetés kellően alátámasztott önkormányzati igény esetén
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nem zárja ki a részleges funkciókiváltást. Így például a XI.
kerületi Önkormányzat hasonló feltételek mellett adta át az
igénylő szerzetesrendeknek a Villányi úton található Kaffka
Margit és József Attila Gimnáziumokat. Az állami költségvetéstől olyan összegű kártalanításra kapott garanciát, amelyből egy
önkormányzati tulajdonú általános iskola bővítésével oldja meg
az egyik intézmény – a József Attila Gimnázium – elhelyezését.
A másik önkormányzati gimnázium fokozatosan megszűnik. A
részleges funkciókiváltás összege természetesen alatta marad
mind a két átadott épület értékének, mind egy új építésű
gimnázium várható bekerülési költségeinek.
A már említett hajdúnánási általános iskola vonatkozásában
hasonló döntést hozott a kormány azzal, hogy az önkormányzatot kötelezte a református egyházi iskola beindítását követően a beiratkozási tendenciákkal, valamint a tervekkel való
elszámolásra, s ennek függvényében utólag még pontosítható
lehet a tényleges szükségletek szerinti funkciókiváltás összege.
(A kormánydöntés felülvizsgálata érdekében az önkormányzat
bírósági eljárást kezdeményezett.)
• Az önkormányzati iskola megszüntetése az iskola egyháznak
történő átadásával egyidejűleg.
Ennek leginkább akkor van realitása, ha a tanulók – sőt a
beiskolázandó gyermekek – szüleinek túlnyomó többsége egyházi iskolát igényel, s így nem lehetséges az önkormányzati
iskola megtartása.
Természetesen az önkormányzat ellátási kötelezettsége
ilyenkor is fennáll az el nem kötelezett oktatást igénylők iránt.
Ha a településen több iskola van, úgy kis számú tanuló nagy
valószínűséggel elhelyezhető más iskolá(k)ban. Az is valószínű,
hogy az el nem kötelezett iskolá(k)ból tanulók szívesen jönnének át egyházi iskolába. Ilyen esetben elképzelhető, hogy a
tanulók igény szerinti elhelyezése akkor is megoldható, ha az
egyházi és önkormányzati iskolát igénylők aránya erősen megoszlik. Ekkor az önkormányzatnak az egész település, valamennyi iskola vonatkozásában végig kell gondolnia saját elképzeléseit az oktatásról, s ugyanez vonatkozik az egyházakra
is. Ez azonban azt is indokolttá teszi, hogy az érintettek
próbáljanak elrugaszkodni a szűk értelemben vett ingatlanrendezési szempontoktól és a reális lakossági igényekből induljanak ki. Álláspontunk szerint a törvény alapelvei,
tételes rendelkezései erre is adnak lehetőséget (például a már
érintett csereingatlan vagy pénzbeli kártalanítás).
Ha viszont egy település egyetlen iskolája esetén jelenik meg
a túlnyomó igény az egyházi iskolára, úgy elképzelhető, hogy
az önkormányzat néhány tanuló vonatkozásában az el nem
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kötelezett oktatásról csak úgy tud gondoskodni, hogy a legközelebbi ilyen iskoláig utaztatja őket. Ez komoly problémákat
leginkább az általános iskolák esetében vet fel, a középiskolánál – életkori okok miatt is – inkább kezelhetőnek tűnik.
Itt ismét utalnánk a „nem ingatlanügy” Dabas-Sárira, ahol
ugyan formálisan nem egy település egyetlen iskolájáról van
szó, de a semleges oktatást igénylő szülők csak tömegközlekedési eszközzel tudták volna utaztatni gyermekeiket a más
településrészen lévő önkormányzati iskolába. Ugyanakkor eddig még semmilyen gyakorlati problémát nem okozott a bonyhádi gimnázium Evangélikus Egyház, és a mezőtúri gimnázium
Református Egyház részére történő átadása, noha mindkét
városban ez az egyetlen gimnázium volt és maradt az átadás
után is. Tény viszont, hogy a funkcióval együtt a reformátusoknak átadott csurgói gimnázium esetében az önkormányzat
utólag jelentkezett azon igényével, hogy mégis szükség van el
nem kötelezett gimnáziumra is.
Természetesen minden iskolaátadás esetén gondosan mérlegelni kell azt, hogy az elhelyezésre kerülő tanulóknak nem
okoz-e ez aránytalan terhet. (A Kt. 1996-os módosítása ennek
fogalmát pontosan meghatározta a következők szerint: „ha a
gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást
lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a
gyermek, tanuló életkorát, fogyatékosságát (például a változás
miatt a nevelési-oktatási intézményt csak tömegkezlekedési
eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni”1.)
A probléma elvi jelentőségét egyházi oldalról is sokan érzik, így
például az egri érsek – a Magyar Katolikus Püspöki Kar jelenlegi
elnöke – még az elemzett alkotmánybírósági döntés előtt felhívta
egyházmegyéje papságának figyelmét arra, hogy ahol egy településen egy iskola van, azt lehetőség szerint ne igényeljék természetben, funkcióval együtt.
Mindezekkel kapcsolatban azonban fel kell hívnunk a figyelmet
a következőkre is: a Kt. 1997-es módosítása szerint ha „a helyi
önkormányzat a fővárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre
épített szakvéleményében foglaltakkal ellentétesen közoktatási
intézményét meg kívánja szüntetni, illetve a nevelési-oktatási
intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogát nem állami szerv vagy
nem helyi önkormányzati fenntartó részére részben vagy egész-

1

Kt. 121. § (1) bekezdés.
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ben át kívánja engedni, a döntéshez … minősített többségre van
szükség”. Ugyanez vonatkozik a fővárosi, megyei fenntartású
közoktatási intézményekre is azzal a különbséggel, hogy előzetesen az egyeztető bizottság véleményét is be kell szerezni.1
Amennyiben egy iskola fenntartását az egyház átveszi vagy iskolát
alapít, akkor annak működtetésére részben más előírások vonatkoznak, mint az állami-önkormányzati nevelési-oktatási intézményekre.
Az utóbbiaknak ugyanis az Alkotmánybíróság korábban részletesen
elemzett határozatán alapuló Kt.-előírások alapján vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell lenniük (bár ugyanakkor a fakultatív hitoktatás feltételeit kötelesek biztosítani).
Az Alkotmánybíróság azonban azt is megállapította, hogy
az el nem kötelezett, semleges iskola nem ateista oktatást
jelent, hanem az ismeretek „tárgyilagos, kritikus és pluralista” közvetítését.
Ennek elsődlegesen intézményi oldalról kell megvalósulnia, tehát
„tárgyilagos tanítás esetén az állam nem kényszeríthet egyetlen
tanárt sem arra, hogy saját meggyőződését elhallgassa”. A Kt.
szerint a pedagógusnak joga van arra, hogy a semlegesség
figyelembevételével saját világnézete és értékrendje szerint
végezze nevelő-oktató munkáját, de nem kényszerítheti vagy
késztetheti annak elfogadására a gyermeket vagy tanulót.2
Ebből következően véleményünk szerint hitvallásra sem kényszeríthető sem a tanár, sem a tanuló.

Önkontroll!
A nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény
viszont
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1
2

❏

vallási, világnézeti szempontból elkötelezett lehet,

❏

a felvétel előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását,

❏

foglalkozási, pedagógiai programjába beépítheti a vallási,
világnézeti elkötelezettségének megfelelő filozófiai, etikai,
kulturális ismereteket,

❏

a pedagógus saját világnézete és értékrendje szerinti nevelési-oktatási szabadságát korlátozhatja, kizárhatja,

Kt. 88. § (8), (11) bekezdés.
Kt. 4. §, 19. §.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

az SZMSZ-ben, a házirendben az alkalmazottakra, gyermekekre, tanulókra nézve vallásgyakorlással összefüggő
jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg,

❏

a hitoktatás tantárgyként szerepelhet az iskola tananyagában,

❏

nem érvényesek rá a gyermekekre, a tanulókra, az államiönkormányzati nevelési-oktatási intézményekre előírt területi felvételi kötelezettségek, valamint a vezetők kiválasztására vonatkozó pályáztatási kötelezettség.1

1

Az iskolaátadásokra vonatkozó megállapodások megkötése előtt
ezeket a körülményeket is mérlegelni kell. Annak természetesen
semmi akadálya, hogy a megállapodásban a helyi viszonyokat is
figyelembe véve az egyházak esetleg ne éljenek mindezen jogosítványaikkal.
Az Etv. alapján köthető megállapodásokról az eddig leírtak alapján megállapítható, hogy ezek lehetnek
• közvetlen megállapodások, ha az érdekeltek (általában az
igénylő egyház és a tulajdonos iskolafenntartó önkormányzat)
az állami költségvetés igénybevétele nélkül oldják meg az ingatlanrendezést, és
• megállapodástervezetek, ha például funkcióváltáshoz (például új épület létesítése, más iskola bővítése), vagy értéknövelő
beruházásai megtérítéséhez az önkormányzat, vagy éppen eredeti ingatlana helyett pénzbeli kártalanításként az egyház igényel összegeket a központi költségvetéstől az e célra elkülönített
keretből.
Ez utóbbi esetekben ugyanis a megállapodás csak a kormánydöntéstől függően – és annak megfelelően – hatályosul. Ha ilyen
igény van, a mindenki által érvényesen aláírt2, jóváhagyott megállapodástervezeteket el kell küldeni a Miniszterelnöki Hivatalnak, amely majd az egyházak erre felhatalmazott szerveinek
javaslata alapján terjeszti ezeket tárgyalásra az Etv. alapján
létrehozott egyeztetőbizottságok elé. Ezek felerészben kormányzati, felerészben egyházi képviselőkből állnak. Önkormányzati
ingatlant érintő ügyekben az illetékes önkormányzati képviselő is
1
2

Kt. 81. §.
Egyházak esetén az illetékes egyházi szerv – például egyházmegye, egyházkerület –, önkormányzatok esetén a képviselő-testület hozzájárulása
szükséges az aláírás érvényességéhez.
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szavazati joggal rendelkezik. A bizottság a kormánynak tesz
javaslatot az ingatlan sorsának rendezésére és a kártalanítás
mértékére. A kormány dönt az elé terjesztett ingatlanjegyzékről,
s a rendezésre elfogadott ingatlanok költségvetési vonzatát beállítja a következő évi költségvetési törvényjavaslatba. A költségvetési törvényről az Országgyűlés dönt. E törvény elfogadását követő 30 napon belül – annak megfelelően – a Miniszterelnöki
Hivatal adja ki az ingatlanrendezésre vonatkozó egyedi határozatot.
Mint már említettük, az Etv. 1997. decemberi módosítása szerint az
egyeztetőbizottságoknak 1998. december 31-ig kell a rendezésre javasolt
ingatlanok jegyzékét a kormány elé terjeszteni, s a kormány ennek
elfogadásáról 1999. december 31-ig dönt.

Talán az eddig elmondottakból is látható, hogy bonyolult és
hosszadalmas procedúráról van szó, s a kártalanítási igények
gyors és teljes körű kielégítése nemigen várható (a folyamat
optimális esetben is 2011-ig húzódik).
Álláspontunk szerint más érvek is szólnak amellett, hogy a
jogosultak csak a legszükségesebb, legindokoltabb esetben döntsenek új épület létesítése vagy ingatlanbővítés mellett, ehhez
központi költségvetési segítségre számítva:
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• A jelenlegi kedvezőtlen demográfiai trend és ennek következményei. Az egyházi ingatlanrendezés következtében ugyanis
növekedhet az iskolaépületek száma, ezzel párhuzamosan viszont az emelkedő számú iskolákban arányosan csökkenni fog
a tanulólétszám – s ezzel az állami normatív támogatás –,
ugyanakkor az épületfenntartási költségek folyamatosan növekednek majd.
• Az is kérdéses, hogy az iskolafenntartók a mennyiségi szempontból emelkedő számú iskoláikat el tudják-e látni színvonalas tanári gárdával, vagyis csökkenő tanulólétszám és több
iskola mellett legalább az oktatás színvonala növelhető-e. Ha
ugyanis az oktatásra fordítható költségvetési összegek nem
növekednek jelentősen, akkor az iskolák technikai ellátottsága
sem fog javulni, sőt egyes esetekben romlás is előfordulhat, s
ez az oktatás minősége ellen hathat.
Utalnunk kell arra is, hogy 1995-től kezdve – elsődlegesen finanszírozási okok következtében – országszerte nagyszámú önkormányzati iskolát szüntettek meg, illetve vontak össze. Ezzel öszszefüggésben viszont több esetben az önkormányzatok felajánlották az egyházaknak elsődlegesen volt iskoláik átvételét, de
előfordult nem az Etv. hatálya alá tartozó iskola fenntartói jogának átadása is (nyilván abban a reményben, hogy az MKM és az
egyházak között fennálló közoktatási megállapodások alapján az
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átadott iskolák kedvezőbb költségvetési helyzetbe kerülnek). A
közoktatási törvény 1997-es módosítása – mint a korábbiakban
részletesen ismertettük – a nem az Etv. alapján történő iskolaátadások esetében nem mentesíti az önkormányzatokat ezen iskolák működtetési költségeitől.

3. Az egyháziingatlan-rendezés hatása a magyar
iskolaszerkezetre
Az államosítást megelőzően Magyarországon az összes oktatási
intézmény közel 53%-a egyházi fenntartású volt, sőt ha leszámítjuk az óvodákat és a felsőoktatási intézményeket, úgy ez az arány
meghaladta az 58%-ot! Talán ezért tartottak sokan attól, hogy az
egyháziingatlan-rendezési törvény lehetőséget ad majd az egyházak számára e szerkezet restaurálására.
A korábbiakban már láttuk, hogy eddig az egyháziingatlan-igénylések körülbelül ezer nevelési-oktatási célú épület funkcionális
működtetésére irányultak. Jelenleg Magyarországon körülbelül
tízezer állami-önkormányzati közoktatási intézmény található az
óvodától a gimnáziumig (ebből körülbelül 1100 középiskola), míg
400 egyházi ugyanilyen bontásban, amelyeknek mintegy 20%-a
középiskola (ezenkívül még 30 egyházi felsőoktatási intézmény).
Az ezen intézményekhez szükséges épületállomány 50%-nál nagyobb részben az egyháziingatlan-rendezéshez köthető.1
Miután az egyházak igényléseik túlnyomó többségét már a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül – az alapigénylésekre
vonatkozó határidő alatt – benyújtották, s a további igénybejelentési határidő 1998. január 15-én meg is szűnt, a még rendezésre
váró ingatlanokra vonatkozó számadatok nagyságrendileg véglegesnek tekinthetők.
Mindezek alapján nyugodtan levonhatjuk a következtetést:
kizártnak tekinthető az államosítás előtti magyar iskolarendszer restaurálása.
Amennyiben ugyanis a még 300 körülire tervezett (ebből mintegy
10% középiskola) funkcionális átvétele teljes mértékben – az
önkormányzati iskolák részleges kiváltása nélkül – meg is történne, akkor is csak mintegy hétszázalékos lenne az egyházi részesedés az oktatási-nevelési célú intézményekből.

1

Lásd a 2. pont elején lévő táblázatot és az ahhoz kapcsolódó szöveges részt.
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Több esetben azonban eddig is történt legalább részleges kiváltás
az állami-önkormányzati iskolák vonatkozásában, s a még döntésre váró ügyek többségében is van ilyen igény – dacára a
korábban megfogalmazott aggályainknak. Ha pedig az egyes ingatlanokra vonatkozó egyházi igények nem találkoznak megfelelő
helyi lakossági egyetértéssel, ugyancsak problémás lehet – vagy
akár meg is hiúsulhat – az iskolaátvétel.
Ugyancsak többször említettük, hogy a Kt. legújabb módosítása az
egyházi tulajdonrendezésen túlmenő iskolaátadásokat inkább nehezíti. Mivel természetesen elképzelhető, hogy az egyházak az egyháziingatlan-rendezésen túlmenően is alapítanak a későbbiek során nevelési-oktatási intézményeket, reálisan nézve a folyamat
befejezésekor előre láthatóan 7-8% lesz az egyházak részesedése
a magyar iskolarendszeren belül. Adataink alapján ezen belül
valamelyest nagyobb lesz a középiskolák mértéke, amely akár a
10%-ot is elérheti majd.1 A magán- és alapítványi iskolák számarányának módosulása pedig nem képezi dolgozatunk tárgyát.
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1

Az írásban közölt adatok a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok
Egyházi Tulajdonrendezési Irodája nyilvántartásán alapulnak.

Iskolavezetés 1998. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

Számonkérhetõ dolgaink
Az intézményi beszámoló

Petróczi Gábor

Az iskolák fenntartói általában néhány éves gyakorisággal át kívánják tekinteni intézményeik helyzetét. Ezért – a hatályos jogszabályoknak megfelelõen – az iskola számára beszámolási kötelezettséget írnak elõ. A beszámoló anyagát feldolgozva, az abban
foglaltakat megvitatva a fenntartó áttekintõ képet kaphat az iskola, óvoda, kollégium általános helyzetérõl, az intézményben folyó oktató-nevelõ munkáról, a gazdálkodás jellemzõirõl, az intézmény nevelõtestülete elõtt álló feladatokról.
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Nem elhanyagolható szempont, hogy a beszámoló a fenntartó (általában a települési önkormányzat) képviselõinek összehasonlítási lehetõséget nyújthat intézményeik mûködésérõl:
·
·
·
·

az iskola mûködési mutatóiról
az ellátottság, felszereltség mértékérõl
a gazdálkodási-hatékonysági mutatókról
számos más kérdésrõl is

Cikkünkben áttekintjük az intézményi beszámoló készítésének
jogszabályi elõírásait, sorra vesszük a tartalmas beszámoló készítéséhez szükséges szempontokat, majd fölhívjuk a figyelmet
az olyan praktikus kérdésekre, mint a beszámoló tartalmi és
szerkesztési kérdései, a használható és áttekinthetõ adatok közlésének módjai, a formátum, a terjedelem, és számos más gyakorlati kérdés.

1. Az intézményben folyó szakmai munka értékelése
Az 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban Kt.) részletesen szabályozza a fenntartói irányítás szabályait. Ennek során az intézményben folyó oktató-nevelõ munka, valamint a gazdálkodási tevékenység jellemzõinek megismerése, továbbá a szükséges fenntartói
döntések elõkészítése érdekében a fenntartó az intézmény számára beszámolási kötelezettséget írhat elõ.

1.1 A szakmai munka fenntartói értékelésének lehetséges
formái
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A fenntartó a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását,
a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét az alábbi módszerekkel értékelheti1:
· pedagógiai mérések, értékelések alkalmazásával
· az Országos szakértõi névjegyzéken szereplõ szakértõ által készített szakértõi vélemény igénybevételével
· az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga eredményeinek
feldolgozásával
· a közoktatási intézmény által készített beszámoló révén
· az iskolaszék véleményezése alapján

1

Kt. 104.§ (4) bekezdés.
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Az imént felsorolt módszerekkel a fenntartó nem ellenõrzi
az intézmény mûködését, hanem értékeli az ott folyó
szakmai munka eredményességét. Az intézmény szakmai
ellenõrzését kizárólag az Országos szakértõi névjegyzéken
szereplõ szakértõ igénybevételével lehet elvégezni.1
Az intézményben folyó szakmai tevékenység értékeléséhez igénybe vehetõ pedagógiai mérések, értékelések módszertanát, a szakértõi tevékenységet, az érettségi vizsga feladatkörét kötetünk
több írása tárgyalja. Ebben a cikkben figyelmünket az intézmény
által készített beszámolóra fordítjuk.

1.2 Ki készíti el, ki fogadja el az intézmény beszámolóját?
Az intézmény beszámolóját az a személy állítsa össze, akinek ebben a kérdésben a legnagyobb áttekintõ képessége, szakmai kompetenciája van. Ez a személy általában az intézmény vezetõje. El
kell azonban kerülni azt a hibát, hogy a beszámolót az intézmény vezetõje a nevelõtestületet mellõzve készítse el, mondván: õ az egyszemélyi felelõs az iskolában folyó oktató-nevelõ
munkáért, valamint a gazdálkodási tevékenységért is. A másik
gyakori indoklás az, hogy az igazgató saját vezetõi pályázatában
pedagógiai koncepciót és vezetési programot vázolt fel, amelynek
megvalósításáért is õ a felelõs, ezért a beszámolási kötelezettség is
nyilvánvalóan õt terheli.
Ez a logika formálisan igaz ugyan, de a Kt. elõírásai szerint a beszámolási kötelezettség a nevelõtestületet terheli!
A törvény elõírja, hogy a fenntartó az intézmény pedagógiai programjának (óvodákban: nevelési programjának) végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét az intézmény által készített beszámoló alapján (is) értékelheti.2
A fentiekhez hozzá kell olvasnunk a Kt. 57. § (1) bekezdésében
szereplõ elõírást, amely szerint:
„A nevelõtestület döntési jogkörébe tartozik … a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.”

Tehát a hatályos törvények alapján beszámolási kötelezettsége
nem az intézmény vezetõjének, hanem az intézmény nevelõtestületének van. Az iskola mûködésével, a pedagógiai (nevelési) prog-

1
2

Az intézmények ellenõrzésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Kt.
107. § tartalmazza.
Kt. 104. § (4) bekezdés.
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ram végrehajtásával kapcsolatban készített beszámolót tehát
a nevelõtestület nélkül nem lehet elkészíteni.
Az intézményben folyó nevelõ-oktató munkáról szóló beszámolót a nevelõtestület határozatban fogadja el. A beszámoló
témakörében tartott nevelõtestületi értekezlet jegyzõkönyvét, de legalább az elfogadásról készült tantestületi határozatot célszerû a beszámolóhoz csatolni.
Gyakori tapasztalat az, hogy az igazgató által összeállított és elõterjesztett beszámolót az intézmény nevelõtestülete változatlan
formában fogadja el, vagy csupán néhány – az anyag lényegét kevéssé érintõ – kiegészítést javasolnak a beszámolóhoz. Mindezek
a kétségtelen tények ellenére nem vonható el a tantestületnek
az a joga, melynek alapján jogosult a beszámoló elkészítésére és elfogadására.
Az intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhetõ arra, hogy tevékenységérõl átfogó beszámolót
adjon a fenntartónak.1
Ne felejtsük el, hogy az iskolai diákönkormányzatnak is vannak
olyan törvényes jogai, amelyekre az intézményi beszámoló készítésekor és elfogadásakor is figyelemmel kell lennünk!
Ezek az alábbiak:
· „A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet
(az) … intézmény mûködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.”2 A beszámoló elkészítése és elfogadása
nyilván e kérdések közé tartozik.
· „A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók helyzetét elemzõ, értékelõ beszámolók készítésekor és elfogadásakor.”3
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Ezenkívül az iskolaszék is véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény mûködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben – így az intézmény mûködésérõl készített beszámolóval kapcsolatban is!

1
2
3

Kt. 104. § (5) bekezdés.
Kt. 63.§ (5) bekezdés.
11/1994. MKM-rendelet 31. § (1) bekezdés.
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2. Mirõl szóljon az intézmény beszámolója?
E fejezet általános tanácsokat tartalmaz az intézményi beszámolóban érintendõ témakörökrõl. Nem állítható, hogy ennek mindenütt
és minden intézményben pontosan így kell lennie, hiszen a helyi
körülmények, a település és az iskola speciális helyzete, a fenntartó
adottságai és elvárásai más és más szempontokat helyezhetnek
elõtérbe, másokat pedig kiszoríthatnak a beszámolóból.
A fentiek ellenére állíthatjuk, hogy vannak olyan általános tanácsok, amelyeknek az intézmények többségének beszámolójában
helyet kell kapniuk.

2.1 Az intézmény rövid története, szerepe a település életében
Ebben a maximálisan egy oldalnyi terjedelmû fejezetben nagy vonalakban vázoljuk föl az intézmény történetét, az iskolával kapcsolatos sajátos tudnivalókat.
Gondoljunk ennek összeállítása során az alábbi szempontokra:
· nem biztos, hogy a fenntartó minden képviselõje tisztában van
az intézmény múltjával
· a magunk számára is fontos röviden összefoglalnunk: honnan
hová tart az intézmény, hiszen a múlt – jelen – jövõ hatnak egymásra, sõt meghatározzák egymást
· minden olvasó számára érdekes lehet, hogy a tantestület (és
annak vezetõje) most hogyan látja az intézményt
· ne felejtsük el, egyszer még helytörténeti forrás, dokumentum
lehet az általunk írott szöveg
Jó megoldás az is, ha az iskolatörténetet az elsõ bekezdésre
korlátozzuk, és a bevezetõ fejezet további részeiben az intézmény jelenlegi profilját, sajátosságait taglaljuk. Ennek szerkesztése során elsõsorban azokra az olvasókra kell gondolnunk,
akik nem ismerik részleteiben az iskolánkat, így a bevezetõ fejezetbõl – a továbbiak feldolgozása szempontjából fontos – számos
lényeges információt ismerhetnek meg.

2.2 Jelentés az elõzõ beszámoló határozatainak megvalósulásáról
Igen praktikus, ha az intézmény vezetõje és nevelõtestülete a beszámoló elején sorra veszi az intézmény legutóbbi beszámolásakor
a fenntartó által elfogadott határozatokat. A határozat egyes pontjait külön-külön megvizsgálva röviden célszerû elemeznünk,
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hogy a fenntartó intézményünkre vonatkozó legutóbbi határozataiból mi, milyen mértékben és hogyan valósult meg!
A határozati pontok vizsgálata során térjünk ki az alábbiakra:
·
·
·
·
·

az elfogadott határozatok lényegi ismertetése
a megvalósulás mértékének megállapítása
az eredeti határozattól való eltérés mértéke
az eltérés mibenléte
az eltérés lényegi okainak feltárása
A képviselõtestületnek az intézmény korábbi beszámolójával kapcsolatos határozatainak végrehajtása vagy az attól
való eltérések alapját képezhetik a mostani beszámolóval
kapcsolatos határozati javaslati pontoknak!

2.3 Az intézmény jelenlegi mûködését jellemzõ legfontosabb adatok
A fenntartó számára az intézményrõl szóló beszámolóban összefüggõen, átláthatóan kell közölnünk az iskola mûködésével kapcsolatos legfontosabb adatokat.
Ezek közül fõként a következõket ajánlhatjuk közlésre:
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· a tanulói létszámadatok alakulása
· a tanulócsoportok száma, képzési specifikumok szerinti megoszlása
· a tanulmányi eredmények alakulásában tapasztalható trendek
· a pedagógusok létszámának alakulása
· a beiskolázási adatok alakulása (input)
· a középfokú, vagy felsõfokú beiskolázási adatok alakulása
(output)
· az intézmény költségvetésének legfontosabb mutatói1
Az adatok közlési módja témakörönként más és más lehet. A legjellemzõbb közlési módok a következõk:
· szövegkörnyezetbe ágyazott szöveges adatközlés
· táblázatos formában való adatközlés egyszeres vagy többszörös táblázatban

1

Lásd késõbb, a 2.4 fejezetben.
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· grafikus adatközlés
· az elõbb említett módszerek együttes alkalmazása
Nagy hiba, ha az adatok közlésekor mindig ugyanazt a módszert követjük. Ez beszámolónkat szárazzá, unalmassá és nehezen követhetõvé teszi. Például nem célszerû minden adatot
szöveges formában közölni, de ugyanígy hiba, ha intézményünk
beszámolóját táblázatokkal tûzdeljük tele.

Önkontroll!
A beszámolóban váltogassuk az adatközlési módszereket:
o a szövegkörnyezetben közölt adatok mondanivalónkat jól
alátámasztják
o néhány jól áttekinthetõ táblázat igen meggyõzõ, és továbbgondolásra ösztönözheti az olvasót
o vegyük figyelembe, hogy a táblázatokban közölt adatok feldolgozásához komoly olvasói koncentráció szükséges
o azokat a folyamatokat, amelyeket ki akarunk emelni anyagunkban, legcélszerûbb szemléletes és esztétikus grafikonon ábrázolnunk.

Tipikus hibák az adatközlési folyamatban:
· amikor a szerkesztõ sablonosan egyetlen adatközlési módszert
alkalmaz
· amikor valamelyik módszer alkalmazása öncélúan „rátelepszik” a beszámolóra
· amikor egy táblázatban túl sok mindent kíván szerepeltetni
a szerzõ, a táblázat áttekinthetetlenné válik
· a beszámolóban szereplõ szöveges adatokat a beszámolóhoz
csatolt mellékletek hada egészíti ki
Az is gyakori hiba, hogy az anyag kizárólag az elõzõ beszámoló
óta eltelt idõszak adataira épül. Ez azért nagy probléma, mert
a két beszámolási idõszak között eltelt 2-3 év adataiból – a szélsõséges helyzeteket leszámítva – semmiféle következtetést nem
lehet levonni.
Ezért javasolható, hogy adataink közlésekor az elõzõ 5-10 év
adatainak elemzésére támaszkodjunk!
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Gyakori a szöveges beszámolót követõ terjedelmes mellékletek
közlése. Az ilyen szerkesztési mód hibás, de szakmailag nem indokolható voltát sokan nem ismerték még föl. Ennek elsõdleges
oka a megszokás. Ez a szerkesztési mód ugyanis az „írógépes”
idõkbõl ered, amikor még gyakorlatilag lehetetlen volt a szövegben a megfelelõ helyre táblázatot, grafikont, ábrát, rajzot, fényképet beilleszteni. A beszámoló elkészítésekor vegyük figyelembe,
hogy a fenti mûveletek elvégzésére ma már a legtöbb titkárnõ képes (ha nem, akkor meg kell rá tanítani). Ha pedig gondunk van,
bármelyik számítástechnikában kicsit is jártas pedagógus kollegánk, számítástechnika tanáraink segítségére bármikor számíthatunk.
Miért nehézkes a mellékletekkel készített beszámoló feldolgozása?
· az aktuális szöveg olvasását abba kell hagynunk
· föl kell lapoznunk az aktuális mellékletet, bele kell merülnünk
annak tanulmányozásába
· ezt követõen ismét vissza kell térnünk a szöveg olvasásához
· a folyamatot gyakran ismételnünk kell
· a korszerû szerkesztési elvekhez szokott, a saját idejével is takarékoskodó olvasót határozottan zavarja a szöveg célszerûtlen szerkezete

Önkontroll!
Miért célszerû beépítenünk a táblázatokat, grafikonokat, képeket a beszámolóba?
o a beszámoló szövegét a leghatékonyabban teszi megérthetõvé, megjegyezhetõvé
o könnyen olvasható, tanulmányozható; az olvasó könnyebben ráhangolódik a szerkesztõ gondolatmenetére
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o az írott anyagot szellõsebbé, élvezhetõbbé teszi
o az így szerkesztett dokumentum hatásos és esztétikus

8
Megjegyzés:
Ha az olvasó idáig eljutott, logikusan tehetné föl a kérdést: Ha ez így
igaz, vajon e sorok szerzõje miért nem alkalmaz e cikkben szemléltetésként példákat, beszámolórészleteket? Nos a kérdés helyénvaló és jogos.
E szerkesztési mód mellõzésének egyetlen oka van: el kell kerülni egy
módszertani jellegû írás és egy beszámoló stílusának feltehetõleg megemészthetetlen összekeveredését.
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2.4 Az intézmény mûködésével kapcsolatos legfontosabb
tényezõk, a megoldásra váró problémák
A beszámoló gerince ez a rész, amely több fejezetre is tagolható.
Az elõzõ fejezetekben közölt adatok alapján itt kerülhet sor az iskola lényegi mûködésének elemzésére. Nyugodtan tekinthetõ
ezért ez a rész a beszámoló legfontosabb szakaszának. A 2.3 alpontban közölt adatok ismertetésétõl való szerves elválasztása
gyakran azonban nem szerencsés, sõt idõnként teljességgel lehetetlen. Ezért a szerkesztés során a logika és a józan ész szabályait
érvényesítsük!
A lényegi mûködést elemzõ részben szólhatunk az intézmény
szakmai fejlõdését, illetve gazdasági helyzetét meghatározó alábbi tényezõkrõl:
Szakmai állapot és feladatok:
· az intézmény keresettsége és a tanulói létszám összefüggései
· a tanulói kör összetétele, ennek hatása az iskola feladatrendszerére
· a tanulói és pedagóguslétszám összefüggései
· a pedagógiai (nevelési) programból adódó feladatok kihatásai
az intézmény mûködésére
· az elmúlt idõszak fejlesztési eredményei az intézményben
· az eredményességet mutató tényezõk alakulása
· kommunikációs stratégia az iskolahasználói körrel és a partnerekkel
· kapcsolatok más intézményekkel
· esetleges külföldi partneriskolák, cserekapcsolatok
· a pedagógusok továbbképzési rendszerével kapcsolatos stratégia és helyzet
Gazdasági helyzet, gazdálkodási feladatok:
· az intézmény gazdasági helyzete, gazdálkodási mutatói
· a dologi és egyéb költségek arányának alakulása a költségvetésben
· a dologi kiadásokon belül a legszorosabban értendõ napi mûködési költségek (energia, telefon, irodaszerek aránya)
· a fenntartói támogatás, normatív támogatás, saját bevételek
hármas arányai az intézmény költségvetésében
· a taneszközfejlesztés és -beszerzés, szemléltetõ eszközök állománya
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· technológiai, technikai fejlõdés
· az elõzõ idõszakban történt felújítás, jelentõsebb karbantartási feladatok
Amennyire lehetséges, váljon el a helyzetelemzés a további megoldásra váró feladatok és igények felsorolásától!
Arra is vigyázzunk, hogy beszámolónk alapvetõen az elért
eredményeket mutassa be! Jóval kisebb terjedelmet szabad szánnunk a további igények ismertetésére.
Gyakori hiba, hogy a beszámoló anyag minden fejezetébõl a további szükségletek, a jelenlegi helyzettel való (esetenként jogos)
elégedetlenség csendül ki, sõt túlságosan egyértelmû mondatokban nyer megfogalmazást.
Tanácsos csínján bánni az efféle igények közlésével annak ellenére, hogy minden beszámolóban helyet kell kapnia az intézmény elõtt álló további feladatok és igények felvázolásának! Gondolja magát a fenntartó képviselõjének helyébe a Tisztelt Olvasó:
a beszámoló egyik alapvetõ feladata az, hogy a fenntartó lássa át
az elért eredményeket, alapvetõen legyen elégedett intézménye
mûködésével. Ekkor remélhetjük a legpozitívabb hozzáállást a további fejlesztéshez szükséges áldozatok meghozása érdekében!

2.5 A tanulmányi verseny- és sporteredmények
Minden intézményi beszámoló kiemeli azokat a tanulmányi és
sporteredményeket, amelyeket az iskola tanulói a beszámolási
idõszakban elértek. Az eredményességi listák közlése valóban
fontos, mert az olvasókat konkrét adatokkal gyõzi meg a tanulók
sikeres szereplésérõl. Mint mindennel, ezzel is mértékletesen kell
azonban bánnunk!

H
5.2
10

Nagyon gyakori hiba a beszámolókban, hogy a tanulmányi és
sportversenyeken elért sikereket akár 5-15 oldalon át sorolva minden válogatás nélkül közli azokat. Ez az olvasó számára
fölösleges és áttekinthetetlen, sõt gyakran ambivalens érzéseket
vált ki belõle! A beszámoló szerkesztõjének tudnia kell szelektálni, meg kell tudnia különböztetni a lényegtelent a lényegestõl.
Ebbe a hibába még akkor sem szabad beleesni, ha a nevelõtestület egy-egy tagja a beszámolót tárgyaló értekezleten kifejezetten
ezt javasolja!
Javasoljuk tehát, hogy az összes országos, területi, megyei, körzeti és települési versenyeken elért eredmények közlése helyett a
szerkesztõ egy válogatást adjon közre „versenyeredményeinkbõl” címmel. Az a fontos, hogy az olvasó áttekintést kapjon
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arról, hogy az iskola tanulói milyen jellegû versenyeken indulnak, illetve melyek a legkiemelkedõbb eredmények.
Az elért versenyeredményekkel kapcsolatban föl kell még hívnunk
a figyelmet arra, hogy a részletes listák közlésénél sokkal nagyobb
jelentõsége van annak, ha a tanulmányi, vagy sportversenyek területén tapasztalható folyamatokra hívjuk föl a figyelmet!
Példa:
· Az elmúlt 3 év során az iskola tanulói vagy csapatai 10 országos verseny döntõjében vettek részt, míg a megelõzõ 3 évben mindössze 5 alkalommal sikerült az országos döntõbe jutnunk.
· Az iskola a Megyei Diáksport Tanács éves értékelése alapján a megye 60
iskolája közül a 4. helyezést érte el, míg a korábbi években a 9., 16. helyre sorolták intézményünket.
· Iskolánkban 6 szakkör szolgálja a tehetséggondozást. Ebben a tanévben 4 tantárgyból szerveztünk tanítványaink számára 2-3 fordulós
háziversenyt, és ezt komoly elõrelépésnek tartjuk pedagógiai munkánkban.

Önkontroll!
Hogyan adjunk jól feldolgozható adatokat a sport és tanulmányi versenyeredményekrõl?
o csak a legjellemzõbb és számunkra legfontosabb versenyeredményeket közöljük
o az eredményekkel kapcsolatos folyamatokra helyezzük a hangsúlyt
o térjünk ki a folyamatok okaira és az ebbõl fakadó feladatokra
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3. A határozat
A nevelõtestület által összeállított beszámoló a település képviselõtestülete (a fenntartó) számára készül. Mielõtt az anyag a képviselõtestület elé kerül, azt meg kell tárgyalnia a képviselõtestület
közoktatási ügyekben illetékes bizottságának (általában oktatási
bizottság). Az oktatási bizottságnak a beszámolót napirendjére
tûzõ ülésére meg kell hívni az intézmény vezetõjét is.
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Célszerû, ha a bizottság ülésére az intézményvezetõ szóbeli
kiegészítéssel is készül annak ellenére, hogy az elkészített
anyag bizonyára az iskola, óvoda minden lényeges problémájára
kitér.
Ennek praktikus okai vannak:
· ekkor kerülhet sor a prioritások kiemelésére,
· rá lehet terelni a figyelmet a legfontosabb kérdések megtárgyalására,
· alkalmazhatjuk a „kérdésmegelõzés” stratégiáját.

Figyelem
Mire térjen ki az intézményvezetõ a beszámoló tárgyalása elõtti
rövid összefoglalójában?
ß emelje ki az intézmény legfontosabb eredményeit
ß szögezze le, hogy az intézmény képes az elvárásoknak
megfelelõ tevékenység ellátására
ß hívja föl a figyelmet a legsürgetõbb megoldást kívánó
problémákra
ß ajánlja föl segítségét a beszámolóval kapcsolatban fölmerült kérdések megválaszolására

Az oktatási bizottság a beszámolót megtárgyalja, azt – a jegyzõkönyvben rögzített szavazati aránnyal – elfogadásra, esetleg átdolgozásra, elutasításra ajánlja a képviselõtestületnek. Az oktatási
bizottságnak ismertetnie kell a képviselõtestülettel a beszámolóról, az intézmény mûködésérõl kialakított véleményét, valamint
azt, hogy a bizottság a beszámolót – bizonyos szavazati aránnyal –
elfogadásra ajánlja a képviselõtestületnek, vagy sem.
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A képviselõtestület a beszámoló megtárgyalása után határozatot
hoz. A határozat egyes pontjaiban megfogalmazódnak az intézményt érintõ legfontosabb megállapítások, valamint az
ebbõl fakadó legfontosabb feladatok. A határozatban szerepelnie kell az egyes feladatok megoldásáért felelõs személy nevének,
valamint a feladat megoldási határidejének is.
A határozatok tartalma a fenntartó, nem pedig az intézmény vezetõjének vagy nevelõtestületének kompetenciája. Ennek ellenére az
intézmény képviselõi törekedjenek arra, hogy saját eszközeikkel,
véleményükkel, szakmai érveikkel befolyásolják a megszületendõ határozat tartalmát!
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Ha erre mód van, az elõkészítõ és tárgyalási szakaszban törekedjen arra az intézmény vezetõje, hogy a képviselõtestület elé kerülõ határozati javaslatban
· minél kézzel foghatóbb, konkrétabb feladatok kerüljenek felsorolásra
· lehetõleg kevés általános tartalmú, megfoghatatlan és ellenõrizhetetlen feladat kerüljön a javaslatba1
· minden feladatra a legilletékesebb felelõst nevezze meg a határozat
· a felelõsök között lehetõleg szerepeljen az intézmény vezetõje is
· a határidõk reálisak legyenek
Ha a képviselõtestület határozatát meghozta, az ezt követõ idõszakban az intézmény vezetõje kísérje figyelemmel az egyes
határozati pontok megvalósulását, az ettõl való eltéréseket.
Az aktuális határidõket határidõnaplónkban célszerû följegyezni!
Utolsó tanácsként pedig (ismét) azt javasolhatjuk, hogy a határozatok majdani megvalósulásáról szóló szakszerû elemzésünk pedig legközelebbi beszámolónk része legyen!

4. Az intézményi beszámoló terjedelme
A beszámoló anyagának terjedelme némileg függvénye az intézmény méretének, tanuló- és alkalmazotti létszámának, az intézmény szakmai helyzetének és még számos tényezõnek. Vannak
azonban olyan praktikus korlátok, amelyek átlépése a legjobban
szerkesztett és szakmailag igen magas szintû beszámoló esetén
sem tanácsos.
Ne felejtsük el, hogy az intézményi beszámoló a fenntartó
képviselõi számára készül, akik (többnyire) nem pedagógusok. Általában elfoglalt, felelõs emberek, akik saját munkájuk
mellett közéleti-politikai feladatkört is betöltenek.
Ezért a beszámolóban kerülni kell
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· a szakmai közhelyeket,
· a túlzott szakszerûséget,
· a hosszú fejtegetéseket,

1
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Gyakran a fenntartó – közvetve – abban érdekelt, hogy határozatai inkább
általánosak, mintsem túlságosan konkrétak legyenek. Ennek elsõsorban
politikai okaival találkozhatunk.
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· a lényegtelen részleteket,
· azoknak a tényezõknek a citálását, amelyeken az adott helyzetben úgy sem lehet változtatni.
Ha a beszámoló túlságosan terjedelmes, akkor a legtöbb olvasóból felületességet, „beleolvasásszerû” feldolgozást vált ki, ezzel
gátolja a lényegre törõ, átfogó kép kialakulását.
Helyes, ha a beszámoló szöveges részeinek terjedelme
nem haladja meg a 10-12 oldalt! A megfelelõ helyre beillesztett táblázatokkal, grafikonokkal együtt a fenntartónak benyújtott anyag terjedelme ne lépje túl a 20 oldalt!
Téves hiedelem, hogy akkor „komoly” a beszámoló, ha 30-40 oldalon át bonyolult táblázatokkal, sok-sok melléklettel kiegészítve
túldimenzionálja a beszámolási kötelezettséget és magát az iskolát. Ismételten fölhívjuk a figyelmet a számos mellékletet tartalmazó beszámoló korszerûtlen voltára! Ezzel kapcsolatban fejtegetést talál az olvasó a 2.3 fejezetben.

5. Összegzés
Az alábbiakban – támaszkodva a cikk egyes fejezeteiben részletesen kifejtett gondolatokra – összefoglaljuk azokat a tanácsokat,
amelyeket érdemes végiggondolni, mielõtt beszámolónkat elkészítjük, illetve átadjuk a fenntartó képviselõjének!
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· Idõben kezdjünk hozzá a beszámoló anyagának összeállításához! A célszerû határidõ legalább a beszámoló leadásának idõpontját megelõzõ 1 hónap.
· A Közoktatási törvény 104. § (5) bekezdése szabályozza, hogy az intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhetõ arra,
hogy tevékenységérõl átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.
· A beszámoló anyagának összeállítását az a személy végezze,
akinek az intézmény teljes mûködésére a legnagyobb rálátása
van. Ez a személy legtöbb esetben az intézmény vezetõje.
· A Kt. elõírásai szerint a beszámolási kötelezettség a nevelõtestületet terheli1: tehát az intézmény beszámolóját a nevelõtestület fogadja el!
· A beszámoló tantestületi megtárgyalásáról és elfogadásáról
szóló jegyzõkönyvet érdemes a beszámolóhoz csatolni.
1

Kt. 104. § (4) bekezdés.
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· A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók helyzetét átfogó beszámolók készítésekor és elfogadásakor, így a beszámoló elfogadásakor is.
· Maximálisan egy oldalnyi terjedelmû fejezetben nagy vonalakban vázoljuk föl az intézmény történetét, az iskolát érintõ sajátos tudnivalókat!
· Az intézmény korábbi beszámolójával kapcsolatos határozatok
teljesülése vagy az attól való eltérések alapját képezhetik a
mostani beszámolóval kapcsolatos határozati pontoknak!
· Az intézményrõl szóló beszámolóban összefüggõen, a fenntartó
számára átláthatóan kell közölnünk az iskola mûködésével
kapcsolatos legfontosabb adatokat.
· Nagy hiba, ha az adatok közlésekor mindig ugyanazt a módszert követjük. Ez beszámolónkat szárazzá, unalmassá és nehezen követhetõvé teszi. A beszámolóban váltogassuk az adatközlési módszereket!
· Adataink megadásakor az elõzõ 5-10 év adatainak elemzésére
támaszkodjunk! A 2-3 évet átfogó adatok közlése nem alkalmas következtetések levonására!
· A szöveges beszámolót követõ terjedelmes mellékletek sokaságával jellemezhetõ szerkesztési mód hibás, szakmailag nem indokolható voltát sokan még nem ismerték föl!
· A csatolt mellékletek helyett célszerû a szövegbe beépítenünk
a táblázatokat, grafikonokat, képeket!
· Ügyeljünk a helyes szerkesztési módra: az egyes bekezdések
ne ötletszerûen kezdõdjenek, hanem az egyes résztémák szerint különüljenek el!
· A lényegi mûködést elemzõ részben feltétlenül szóljunk az intézmény szakmai fejlõdését, illetve gazdasági helyzetét meghatározó pedagógiai és gazdálkodási tényezõkrõl!
· Beszámolónk alapvetõen az elért eredményeket mutassa be!
Jóval kisebb terjedelmet szabad szánnunk a (mégoly jogos) további igények megfogalmazására!
· Az országos, területi, megyei, körzeti és települési versenyeken
elért összes eredmények közlése helyett a szerkesztõ egy válogatást adjon közre az intézmény számára legfontosabb eredményekbõl!
· A részletes listák közlésénél sokkal nagyobb jelentõsége van
annak, hogy a tanulmányi vagy sportversenyek területén tapasztalható folyamatokra hívjuk föl a figyelmet!
· Az intézmény képviselõi törekedjenek arra, hogy saját eszközeikkel, véleményükkel, szakmai érveikkel befolyásolják a képviselõket és a megszületendõ határozat tartalmát!
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· Ma már alapvetõ elvárás, hogy beszámolónkat esztétikus, szövegszerkesztõvel készült formában készítsük el! Az is elvárható, hogy a szöveget kiegészítõ elemeket is alkalmazzunk anyagunkban a megfelelõ helyen.
· A szerkesztési feladatokhoz lehetõség szerint ne fénymásolót,
hanem szkennert alkalmazzunk: ma már mindenki számára
hozzáférhetõ.1
· Beszámolónknak készítsünk méltó címlapot, amely az intézménnyel és az anyaggal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat
tartalmazza!
· A címlapon szerepeljen:
— aki készítette,
— aki elfogadta,
— aki elõterjeszti, továbbá
— az intézmény logója, címere vagy képe.
· A beszámoló fenntartói elfogadása után a határozatokat csatoljuk a beszámolóhoz, majd irattározzuk az anyagot!
· A megfelelõ helyre beillesztett táblázatokkal, grafikonokkal
együtt a fenntartónak benyújtott anyag terjedelme ne lépje túl
a 20 oldalt!

Önkontroll!
Milyen magatartást tanúsítsunk a beszámolás idõszakában?
o Ne hallgassuk el az intézmény eredményeit, de ne rejtsük
véka alá a problémákat sem!
o Minden tárgyalópartnerünkkel, a nevelõtestület pedagógusaival, az oktatási bizottság tagjaival és a fenntartó képviselõivel egyaránt nyugodt, õszinte, konstruktív légkörben tárgyaljunk!
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1

A legolcsóbb lapszkennereket 12–13 000 Ft + áfa áron árusítják. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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6. Melléklet

Beszámoló
a Ságvári Endre Gimnázium mûködésérõl

Összeállította:

Elõterjesztõ:

........................
igazgató

........................
polgármester
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Elfogadta: a Ságvári Endre Gimnázium nevelõtestülete
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1. A gimnázium szerepe a város közoktatásában
A Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola 1962-ben nyitotta meg
kapuit a város tanulói elõtt. Az elsõ esztendõkben az ózdi gimnázium kihelyezett tagozataként mûködött a Berentei Általános Iskola épületében.
Az iskolának a mai napig vannak olyan tanárai, akik a nevelõmunkát
a berentei falak között kezdték meg. 1966-ban a város peremén (akkor
azt mondták, „a leendõ városközpontban”) felavatták a gimnázium új,
16 tantermes épületét, amelyet 12 osztály számára terveztek. Az épületben már ebben az idõben volt fizikai, kémiai elõadóterem, a nyelvek tanítására használatos Kazinczy-terem, amelyet néhány évvel késõbb akkor
korszerû nyelvi laboratóriummá alakítottak az iskola vezetõi és tanárai.
Létezett a kétosztálynyi diák befogadására alkalmas Egressy-terem,
amely kisebb közösségi rendezvények lebonyolítását szolgálta.
A gimnázium épületét néhány év alatt diákokkal népesítette be. A gimnáziumi osztályok mellett az épületben folyt az egészségügyi szakközépiskolás diákok képzése is, egészen a két intézmény 1974-es szétválásáig, az
Egészségügyi és Óvónõi Szakközépiskola megalakulásáig. A gimnáziumban 1991-ig folyamatosan mûködött az esti tagozatos, majd levelezõ tagozatos képzés a felnõttek oktatása céljából.
Az elmúlt 36 évben az intézmény profilja folyamatosan követte a társadalmi
igények változását. Az általános tagozatú osztályok mellett a 60-as évek végén indultak a válogatott képességû diákokból álló orosz tagozatos osztályok, amelyek a 70-es években kiegészültek matematika, biológia, rajz tagozatos osztályokkal, melyek általában fél-fél osztályos oktatási formában
szervezõdtek. A 80-as évek közepén a tagozatos osztályokat fokozatosan felváltották az akkori igényekre szervezõdõ speciális angol tagozatos osztályok,
csoportok. Ugyanekkor a tagozatos formában nem szervezhetõ oktatási formák iránti igény kiszolgálására a fakultációs modellt követõ matematika,
történelem, biológia fakultációs osztályok, félosztályok indultak.
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A 90-es évek közepére erõsen lecsökkent a fakultációs osztályok iránti
igény, ami az ilyen képzésre jelentkezõ tanulók számának és képességeinek erõteljes csökkenésében nyilvánult meg. Ez volt az az idõszak, amikor
a gimnázium nem válogathatott a jelentkezõ tanulók között, a tanulók kisebb rábeszélése után feltöltötte osztályait a többé-kevésbé tehetséges tanulókkal. Az 1993/94-es esztendõ volt egyedül olyan, hogy a beiskolázási
tervben szereplõ 4-4 osztályt létszám-problémák miatt nem sikerült indítani.
Az oktatás korszerûsítését és az igényekhez való igazítását 1995-ben
valósítottuk meg a humán és reál osztályok, a speciális német tagozatos
csoport indításával. A speciális osztályok oktatását a nyelvi tartalom
változatlanul hagyása mellett 1996-ban nyelvi-számítástechnikai osztály indításával oldottuk meg. 1992-ben – a nevelõtestület döntését követõen – a minisztérium egyedi engedélyével elindítottuk a hatosztályos
gimnáziumi oktatást, amely napjainkban is prosperál, és kedvelt oktatási formája a város és a városkörnyék tanulóinak.
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2. A gimnázium napjainkban
2.1 A pedagógusok és diákok létszáma, összetétele
Az iskola tanulólétszáma az évtizedek folyamán jellemzõen 510 fõ körül
alakult. Kiugrás egyedül a hatosztályos gimnáziumi osztály indulásakor, valamint az utóbbi években tapasztalható. A kereslet folyamatos
növekedése miatt tanulóink létszáma jelenleg 565 fõ. Diákjaink 18 osztályban tanulnak, az átlagos osztálylétszám így 31,4 fõ/osztály, amely
kiugróan magasnak tekinthetõ. A Kt. átlaglétszámaival számolva 490 diákunk lehetne, így az iskola az átlagos adatokhoz viszonyítva 115%-os
tanulói létszámmal dolgozik.
Az iskola tanulóinak száma, valamint a fiúk és lányok arányának alakulása az intézmény összlétszámához viszonyítva az l990/91-es tanévtõl a jelen tanévig a következõ:
600

Létszám

500
400
300
200
100
0
90/91

Fiúk
Lányok
91 / 92

92 / 93

93 / 94

94 / 95

95 / 96

96 / 97

97/98

98/99Összesen

Tanév

Az osztályainkat jellemzõ képzési szerkezet a következõ:
Évfolyamok
Nyelvi-számítástechnikai
Reáltagozatú
Humán tagozatú
Általános tagozatú
Hatosztályos
Összesen:

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összes

*
*
*
*
32
32

*
*
*
*
31
31

33
18
19
31
28
129

36
20
16
35
31
138

28
15
15
28
28
114

25
33
15
20
28
121

122
86
65
114
178
565
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2.2 A beiskolázási viszonyok alakulása
Napjainkra elmondható, hogy a gimnázium iránt jelentõs kereslet mutatkozik, mert képzési rendszere megfelel az iskolahasználói igényeknek. Ennek
egyik fontos okát abban látjuk, hogy évek óta tudatos marketingtevékenységet végzünk beiskolázási rendszerünk érdekében. A rendszer kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy az egyes osztályok mindegyikébe megfelelõ számú
jó képességû tanuló jelentkezik.
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A hozzánk jelentkezõ diákok általános iskolai tanulmányi eredménye
egyre jobb, 1998-ban a következõ számszerû eredmények jellemzõek:
Tagozat
Felvételi átlag
Felvételi
mentesség

4,8

Nyelviszámt.
4,7

4,8

4,8

Hatosztályos

Reál

Humán

Általános

4,7

4,7

4,2

4,8

4,8

4,4

A hozzánk jelentkezõ diákok mindegyike felvételi vizsgát tesz a speciális
képzési terület tantárgyaiból (kivéve a jövõ tanévben az általános tagozatra jelentkezõket). A felvételi döntéskor a következõ szempontokat
vesszük figyelembe:
·
·
·
·

a diák általános iskolából hozott eredményeit
az írásbeli vizsga eredményeit
a szóbeli vizsga eredményeit
a vizsgákon szerzett személyes tapasztalatainkat

Az utóbbi években egyre növekszik a hatosztályos képzésre jelentkezõ
diákjaink száma. Osztályaink a maximális engedélyezett létszámmal indulnak, ennek ellenére a jelentkezési arány az elmúlt évben 160% volt.
A négyosztályos képzés esetén is a maximálishoz közeli osztályokat indítunk, mert a jelentkezõ tanulók majd mindegyikét gimnáziumba valónak tartjuk. Minden elutasított felvételizõ számára megkeressük azt az
iskolát, amelyben tanulmányait folytathatja.
A nyelvi-számítástechnikai tagozaton a jelentkezési arány 140%, a túljelentkezés többsége (161%) az angol nyelv vonalán jelentkezik. A reál
osztályba való jelentkezési arány 200%-os, a humán tagozat esetén ez
a mutató 223%. Az általános tagozatra nincs túljelentkezés1, az oda bejutó tanulók az elsõ-második helyen többnyire saját speciális vagy
emelt szintû osztályainkat jelölik meg.
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Az általános iskolai beiskolázási mutatók kedvezõ alakulásában legnagyobb értéknek mégsem a viszonylagosan magas keresletet tartjuk
alapvetõen fontosnak, hanem azt, hogy sikerült a város és a vonzáskörzet iskoláival, a diákokkal és szüleikkel olyan kapcsolatot kialakítanunk,
amelynek során személyesen tájékozódhatnak a gimnáziumról, meggyõzõdhetnek iskolánk értékeirõl, így valóban azok a diákok jelentkeznek hozzánk, akik erre hivatottak.

1

Ez a tény a 2000/2001 tanévre a beiskolázási rendszer megváltozásának
következtében éppen ellentettjére fordult: a látszólagos jelentkezési arány
az általános tagozatra a legmagasabb.
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2.3 Versenyeredmények alakulása
A továbbtanulási eredményeinket elõkészíti és segíti az iskolákban és iskolán kívül folyó versenyek felkarolása. Elvünk, hogy csak javára válik tanulóinknak, ha minél több helyen és módon mérik össze tudásukat más
sorstársaikkal. A versenyek szintje nagyon különbözõ. Háziversenyektõl
a nemzetközi versenyekig válogathatnak tanulóink a nekik megfelelõ szintû próbák közül. Ez a versenyláz tanulóink 33%-át érinti, tehát egyáltalán
nem elhanyagolható tényezõ. Egyben azt is jelzi, hogy iskolánkban a tudásnak, törekvésnek megfelelõ értéke van. A versenyekre felkészítõ tanárokat erkölcsi és anyagi elismerésben is igyekszünk részesíteni, ennek szabályait a Kollektív Szerzõdésben is rögzítettük. Hiányosság, hogy nincs
órakeretünk a tehetséggondozási feladatok ellátására, mert a széles körben szükséges csoportbontás (elsõsorban az idegen nyelveket illetõen) felhasználható óraszámainkat felemészti.
Az utóbbi öt év országos eredményeibõl állítottuk össze az alábbi
táblázatot:
H.
1.
1.
1.

Országos verseny megnevezése
KÖMAL fizikai mérési gyakorlatok
Arany János Irodalmi Verseny
Könyvtári Görbetükör (pályázat)

1.
1.

KÖMAL fizikai mérési gyakorlatok
KÖKÉL kémia feladatmegoldó verseny

1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
6.
8.
8.
8.
9.
10.

Nemzeti Kultúránk Nõalakjai (pályázat)
Földünk és Környezetünk (pályázat)
Diákversíró pályázat
KÖMAL fizikai mérési gyakorlatok
Arany János Irodalmi Verseny
Arany János Irodalmi Verseny
Arany János Irodalmi verseny
Általános iskolai német nyelvi verseny
Angol nyelvi OKTV
KÖMAL fizikai mérési gyakorlatok
OKTV történelem
Tollas Tibor Országos Szavalóverseny
KÖMAL fizikai mérési gyakorlatok
Varga Tamás matematika verseny
Arany Dániel matematika verseny
Kenguru nemzetközi matematika verseny
ABACUS matematika verseny
Kenguru nemzetközi matematika verseny

A tanuló neve
Ivády Balázs
Szép Árpád
Kovács Sándor,
Túróczi László
Ivády Balázs
Pintér Gábor,
Bogár Andrea
Makár Orsolya
Uzonyi Ágnes
Kovács Kitti
Ronyecz Andrea
Netzer Ivett
Farkas Gréta
Srágli Roland
Mochlár Nikoletta
Balázs Eszter
Liptai Bernadett
Hallók Tamás
Juhász Balázs
Ronyecz Andrea
Csutor Erzsébet
Klem Krisztina
Petróczi Gábor
Csutor Erzsébet
Petrimán Zita

Év
1998.
1996.
1996.
1997.
1997.
1997.
1997.
1994.
1997.
1997.
1998.
1998.
1994.
1994.
1997.
1997.
1998.
1996.
1996.
1996.
1997.
1997.
1998.

A fentieken kívül az iskola tanulói és tanárai az utóbbi idõszakban kiemelkedõ eredményeket érnek el az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny döntõin is matematika tantárgyból annak ellenére, hogy nem
kerültek az elsõ 10 helyezett közé. Az elmúlt 2 évben 5 tanuló került az
OKTV döntõjébe, azaz az ország 50 legjobb tanulója közé.
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2.4 A felsõfokú beiskolázási eredmények alakulása
Egy középiskola, fõként pedig gimnázium egyik legfontosabb kimeneti
mutatója az egyetemekre, fõiskolákra fölvett diákok számának, arányának alakulása. A Ságvári Endre Gimnáziumban ezek az eredmények
évek óta tendenciózusan emelkednek. Természetesen figyelembe kell itt
vennünk, hogy az elmúlt 3-4 évben számottevõen növekedett a felsõoktatásba fölvett érettségizettek arányszáma, de a növekedés nálunk ezt
a mértéket is jóval meghaladja.
160
140
120
Létszám

100
80

Arány (%)

60

Felvett

40
20
0
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Álljon itt példaként a legutóbbi esztendõ felvételi statisztikája, amelyben
különös figyelmet érdemel a 12. E osztály. Ez a gimnázium elsõ hatosztályos képzési formában végzett tanulócsoportja, amely az iskola eddigi
legeredményesebb osztályának bizonyult, visszaigazolva számunkra hatosztályos képzésünk eredményességét.
Osztály
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12. A
12. B
12. C
12. E
Összes

Létszám
26
27
31
27
111

Érettségizett
24
25
30
26
105

Jelentkezõ
19
23
25
27
94

Felvett
14
18
19
23
73

Érettségizõk
%-a
58%
72%
66%
88%
70%

Jelentkezõk
%-a
74%
78%
76%
85%
78%

Tapasztalataink szerint a végzés utáni 1-2 évvel tanítványaink majd
mindegyike felsõfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.

2.5 A gimnázium mûködését reprezentáló néhány mérési
eredmény
Egy intézmény mûködése során az ott tanító pedagógusok, az ott tanuló
diákok, az iskola vezetõi meglehetõsen zárt körben dolgoznak. Éppen
ezért látjuk nagy szükségét annak, hogy az iskola mûködésének minél
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több számszerû mutatóját összegyûjtsük, az eredményeket elemezzük,
és azokat felhasználjuk mindennapi munkánk során az iskola mûködésének javítása érdekében. Ezeket az adatokat szisztematikusan használjuk föl például az alábbi területeken:
·
·
·
·
·
·
·
·

az iskola tanulólétszáma, a tanulói összetétel alakulása
a tanulók és osztályok tanulmányi eredményeinek követése
az egyes tantárgyak, szakmai területek tanítására fordított idõkeret
a nyelvoktatás megoszlása és arányszámai
a nyelvvizsgák száma és megoszlása
az iskola üzemeltetési mutatóinak nyilvántartása és követése
az alapítvány erõforrásainak felhasználása
a tanulókra és pedagógusokra vonatkozó számos adat gyûjtése, stb.

A következõkben bemutatunk e mérési eredmények közül néhányat!
2.5.1 A 9. osztályosok év végi átlageredményeinek követése
Tanév
9. A nyelvi osztály
9. B reál osztály
9. C humán v. ált.
9. E hatosztályos
9. osztályok átlaga

92/93
3,97
3,75
3,29
–
3,46

93/94
4,08
3,71
2,92
–
3,57

94/95
3,54
3,47
3,65
3,83
3,62

95/96
3,94
4,09
3,54
3,93
3,87

96/97
3,52
3,82
3,47
3,93
3,69

97/98
3,91
3,93
3,36
4,2
3,85

Megállapítható, hogy az egyes osztályok átlageredményei a viszonylag
kis populációs minta következtében szóródást mutatnak. Tanulmányozva azonban a 9. osztályok átlageredményét, már következtethetünk
az eredményesség folyamatos javulására.
2.5.2 Az idegen nyelvi oktatás arányszámainak alakulása
A gimnáziumban jelenleg négy idegen nyelvet oktatunk: angolt, németet,
franciát és latint. Az orosz nyelv tanítására személyi feltételeink maximálisan biztosítottak. Az utóbbi két esztendõben nem tudtunk orosz nyelvi csoportot indítani, bár ezt minden évben felajánljuk leendõ tanítványainknak.
Nem tettünk le ennek ellenére az orosz tanításáról, mert úgy látjuk, hogy
a gazdaság és a kereskedelem szükségletei néhány év múlva újraindukálják
a keleti nyelvek tanítását. Ehhez azonban a társadalmi szemlélet változására van szükség, amit viszont a munkaerõ-piaci kereslet erõteljesen befolyásol. A 7-8. osztályosok kivételével minden diákunk két idegen nyelvet tanul.
Az intézményben tanított idegen nyelvek összes óraszám szerinti eloszlását az utóbbi évekre vonatkozóan a következõ grafikon szemlélteti.
Hasonló összefüggést mutat az egyes idegen nyelveket tanuló diákok
számának vizsgálata.
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Tanult nyelv
angol
német
francia
latin
orosz
Összesen: 4

A nyelvet tanulók száma
478
398
88
46
–
1010

Alaptanterv
szerint tanulja
207
205
58
46
–
516

Emelt szinten
tanulja
271
193
30
–
–
494

Nyelvi csoportok száma
31
28
7
4
–
70

Látható ennek alapján, hogy az utóbbi 10 évben jelentõsen átalakult az
idegennyelv-oktatás iránti iskolahasználói igényrendszer, amelynek következtében egy évtizeddel ezelõtt nem tudtunk megfelelõ számú angol-,
fõként pedig némettanárt biztosítani. Az is nyomon követhetõ, hogy
a társadalmi elvárásoknak megfelelõen, valamint az alapító okirat és
a pedagógiai program elõírásai alapján növekszik iskolánkban az idegen
nyelvekre fordított idõkeret. Ennek másik oka az iskola tanulólétszámában elõállott növekedés.
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Lényeges változás volt nyelvoktatásunk struktúrájában, hogy 1995-ben
bevezettük az évfolyamszintû nyelvoktatást. Ennek lényege az, hogy –
felbontva a hagyományos osztálykereteket – tanítványaink szabad választásuk alapján kerülnek az adott évfolyam tanulói számára szervezett különbözõ óraszámú és nyelvi szintû csoportokba. Az évfolyamszintû nyelvoktatásnak megvannak a maga vitathatatlan szakmai elõnyei,
de komoly terheket jelent a mindennapi munka szervezésekor, hiszen
egyszerre 5-6 nyelvtanárnak kell nyelvi órára mennie.
2.5.3 A középfokú nyelvvizsgák számának alakulása
A gimnáziumban nem tartjuk nyilván az alapfokú nyelvvizsgák számát,
mert tanulóink számára az igazi értéket a középfokú C típusú nyelvvizsga
megszerzése jelenti. Ennek útja általában az A és B típusú bizonyítvány
megszerzésén keresztül vezet. Az elmúlt években kedvezõ változások indultak meg a nyelvvizsgák számának alakulásában. Tanáraink és diákjaink nagy hangsúlyt helyeznek a nyelvvizsgára való felkészítésre.
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Az intézményben jelenleg tanuló diákok nyelvvizsgáinak megoszlását a
következõ grafikon mutatja:

60
40

Német
Angol

20

Angol
Német

0
C tipusú

A típusú

Összes

Összegezve megállapítható, hogy az angol nyelv dominanciája szûnõben
van, a befektetett energiákat és óraszámokat követõen fokozatosan
emelkedik a német nyelvoktatás eredményessége. Majdnem minden
szempontból megfigyelhetõ a két nyelv dominanciája és kiegyenlítõdési
folyamata.
2.5.4 Adatok a gimnázium kötelezõ és szabad órakeretének felhasználásáról
Az adatok összegyûjtésének célja az, hogy a gimnáziumban a központi és
helyi jogszabályok alapján folyó széleskörû nevelõ-oktató tevékenység óraszámigényérõl és felhasználásáról tájékoztassa a fenntartót. Tevékenységünk során tanulóinknak az alapító okirat szerinti hatosztályos, humán,
reál, nyelvi–számítástechnikai és általános képzését biztosítjuk. A dokumentumokban meghatározott órákon kívül többletórát nem tartunk. Adatainkkal alá szeretnénk támasztani a pedagógiai program elfogadása elõtt
benyújtott heti 60 óra többletfinanszírozás iránti igényünket, amellyel kapcsolatban a képviselõtestület döntést szándékozik hozni.
Kt. szerint
kötelezõ óra
574 óra

Választható
órakeret
212,1

Összesen
786,1

Egyéb
címen járó
126,4

Mindösszesen
912,5

Igényelt
többlet óra
+ 60 óra
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Kérésünket azzal indokoljuk, hogy választható órakeretünket teljes mértékben elviszik azok az órák, amelyeket az alapító okirat, a pedagógiai
program, illetve az általános szakmai elvárások alapján csoportbontásban kell tanítanunk.
A legnagyobb tételt a nyelvoktatási csoportbontások szükségessége okozza, mert 18 osztályunkban 2-2 nyelvvel számolva az eredményes nyelvoktatáshoz legalább 72 csoport szükséges. Látható, hogy a rendelkezésünkre álló 212,1 óra heti keretbõl e feladatok ellátása nem oldható meg.
A csoportbontás révén megtartott többletóráink eloszlását a következõ
diagram szemlélteti:

2.6 Külföldi kapcsolataink
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A korábbi években határon túli intézményekkel kapcsolataink lényegében
nem voltak, mindössze néhány külföldi csoportos utazás és a sítáborok jelentették a külföldi nyelvgyakorlás lehetõségét. Ebben a tevékenységünkben 1998-ban állott be jelentõs változás, amely tudatos erõfeszítésünknek
– és persze szerencsénknek – köszönhetõ. Kapcsolataink megteremtése érdekében ugyanis rendszeresen képviseltettük magunkat az Európai Közösséggel kapcsolatokat ápoló Socrates Nemzeti Iroda rendezvényein, felvettük a kapcsolatot az országos irodával, kapcsolatba léptünk a Mobilitás
Ifjúsági Szolgálattal, személyes kapcsolatokat is kerestünk.
Munkánk eredményeként iskolánk bekapcsolódott a Socrates-Comenius
programba. A program keretén belül öt ország – Anglia, Dánia, Hollandia,
Portugália és Magyarország – egy-egy iskolája létesített munkakapcsolatot. Az 1998. októberében Dániában tartott elõkészítõ látogatáson az 5 iskola képviselõi között mi is részt vettünk. Az elõkészítõ látogatás alatt
megismerkedtünk a fogadó iskolával, találkoztunk a programban résztvevõ kollégákkal és diákokkal. Minden ország képviselõje bemutatta saját iskoláját, városát és oktatási rendszerét. Ezek után megvitattuk az
éves tervet, és kitûztük a projektek beadásának határidejét. Döntöttünk
a projektek megvalósításának és kiértékelésének módjáról. Kialakítottuk
az együtt dolgozó csoportokat.
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Ezek alapján a következõ három csoport együttmûködésében vagyunk
érintettek:
Csoportok:
Résztvevõ
országok:

1. projekt témája:
2. projekt témája:
Résztvevõ osztály:

I.
Hollandia
Portugália
Anglia
Magyarország
Média
Víz
10. E

II.
Hollandia
Dánia
Magyarország

III.
Hollandia
Portugália
Magyarország

Környezetünk
Hobbik
8. E

Mágikus erõk
Média
7. E

Az együttmûködés elsõ lépéseként október hónapban tanulóink elkészítették fényképes bemutatkozó anyagunkat, melyet már eljuttattunk
a partneriskolákhoz. Ezt követõen 1998. október 29–31. között holland
projektvezetõk látogattak iskolánkba. A két kollégának bemutattuk iskolánkat, iskolarendszerünket, megismerkedtek a programban résztvevõ tanárokkal és tanulókkal. A konzultációk során részleteiben is megvitattuk a projektek témaköreit, a megvalósítás módját és kölcsönös
kapcsolattartás lehetõségeit. A megbeszélések az esti órákban is folytatódtak munkavacsora formájában. Holland kollégáink látogatását nagyon eredményesnek tartottuk.
Novemberben értesítést kaptunk arról, hogy egy nagyobb tanulócsoportunk számára – a Mobilitás Ifjúsági Szervezet közremûködésével – lehetõséget kaptunk kéthetes thüringiai táborozásra, amelyen szervezett
környezetvédelmi program vár 15 diákunkra és 2 kísérõ tanárukra.
Az elmúlt idõszakban ezen felül megállapodtunk egy Bréma környéki középfokú intézménnyel, hogy 45 diákkal diákcsere-kapcsolatokat létesítünk. Látogatásuk 1999-ben esedékes, míg diákjaink és kísérõik 2000-ben
utaznak Németországba csereüdülésre.

3. A testnevelés és a sport eredményei
Ha a sportról gondolkodva a sporteredményeket, fõként pedig a versenyeredményeket vizsgáljuk, olvassuk a helyi és megyei sajtót, akkor
megállapíthatjuk: a városban a sport területén vannak eredményesebb
iskolák a miénknél. Most azt szeretnénk megmutatni, hogy alapvetõen
más a helyzet, ha a komplex sporttevékenységet, illetve a folyamatok
irányát vesszük szemügyre.
Az elmúlt öt évben – mióta a gimnázium testnevelõ tanári állománya kicserélõdött – a testnevelés tantárgy jelentõs változásokon ment keresztül. A testnevelõk elsõdleges célja a tanulók számára mindennapos testedzés lehetõségének biztosítása, a különbözõ szakosztályok rendszeres
mûködtetése. A szerénynek mondható felszereltség és a létesítmény
adottságai nem teszik lehetõvé a kimagasló versenyeredmények eléré-
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sért a diákolimpiákon, de az elért eredményeket így is figyelemre méltónak tartom.
1992/93-es tanév
1993/94-es tanév
1994/95-ös tanév
1995/96-os tanév
1996/97-es tanév
1996/97-es tanév
1997/98-as tanév

atlétika, magasugrás
leány kézilabda
leány torna
leány torna
fiú röplabda
fiú kézilabda
fiú röplabda

országos
országos
országos
országos
országos
országos
országos

döntõ
elõdöntõ
döntõ
döntõ
döntõ
elõdöntõ
döntõ

1.
2.
9.
7.
2.
2.
6.

helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

Versenyeztetõ tevékenységünk során jól tudunk alapozni az általános iskolából hozzánk kerülõ, a sportban már tapasztalatokkal rendelkezõ diákok csoportjaira. A testnevelés tantárgy eredményességét dicséri, hogy az
elmúlt években közel 30 testnevelõ, illetve leendõ testnevelõ került ki
a Ságvári Endre Gimnáziumból. Minden évben megszervezésre kerülnek
sí-, vízi- és kerékpár-túratáborok a Ságvári diákjai számára, de a város
más iskolájából is jelentkeznek tanulók. A tanévek során állandó élményekben gazdag programokat nyújtanak az ODK szakosztály megszervezésre kerülõ külföldi és hazai túrái.
Tanév
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
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Kis létszámú
leány kategória
13.
12.
10.
8.
6.
3.

Kis létszámú
fiú kategória
15.
16.
9.
4.
3.
1.

Összességében a megye 60 középiskolájának teljes tevékenységi körét tekintve a 15. helyre rangsoroltak minket. Meg kell azonban állapítanunk,
hogy további lényeges elõrelépésre nem számíthatunk. Ennek oka az, hogy
a város középiskolái közül a legmostohább körülmények között dolgoznak
testnevelõink. Egyetlen 200 m2-es tornatermünk kicsi, abban legföljebb
1 tanulócsoport fér el. A termünk teljes kihasználtsága miatt az órarendben
lévõ 54 testnevelési óra 39 %-át az udvaron kell megtartanunk. Ez jó idõben
nem probléma, de az õsz és tavasz közötti órákat pedagógusi és orvosi
szempontból egyaránt elfogadhatatlan körülmények között, az iskola menzafolyosóján, teljességgel alkalmatlan körülmények között kénytelenek eltölteni a tanulók, ahol izületeik, tüdejük károsodhat. Ezen a helyzeten némileg enyhít az uszoda rendszeres használatának lehetõsége.
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4. A közelmúlt fejlesztési eredményei az iskolában
A Ságvári Endre Gimnázium gazdálkodása körültekintõ és kiegyensúlyozott. Költségvetésünk takarékos gazdálkodásra késztet minket, de az
alapvetõ mûködés feltételei biztosítottak. Jelentõs fejlõdés állt be ebben
a vonatkozásban az utóbbi négy esztendõben, így körülményeink kiszámíthatóak, gazdálkodásunk jól tervezhetõ. Az iskola mûködtetése során
azonban bizonyos területek a háttérbe szorultak, errõl a közeljövõ teendõirõl szóló 5. fejezetben kívánunk szólni.
Az elmúlt néhány évben az iskola szervezetének jelentõs fejlesztése mellett vezetõtársaimmal halaszthatatlan feladatunknak tekintettük a nevelés és oktatás körülményeinek jelentõs fejlesztését, benne az épület
külsõ és belsõ képének átalakítását.

4.1 Elsõ feladatként az épület teljes festését kellett megoldanunk.
Ennek jelentõs állomásai voltak a következõk:
·
·
·
·
·

a tantermek rendszeres festése,
a konyha és az öltözõk évi rendszeres festése,
a folyosók képének elfogadhatóvá formálása,
az iskola zsibongóinak átformálása,
az ebédlõ jelentõs esztétikai fejlesztése.

4.2 A második lépcsõt jelentette a tanulók és szülõk, valamint a pedagógusok és látogatók által is érzékelhetõ minõségi tanterem-fejlesztés stratégiájának bevezetése.
Ebben a feladatkörben igen jelentõs segítséget nyújtott a „Ságvári Endre
Gimnáziumért” Alapítvány, amely – az alapító okiratában megfogalmazott céljait kiválóan teljesítve – a következõ összegekkel járult hozzá
a gimnázium fejlesztéséhez.
Cél / Naptári év
Tárgyi fejlesztés1
Díjak és pályázatok
Összesen

1993
22
30
52

1994
13
55
68

1995
49
48
97

1996
30
108
138

1997
422
124
546

1998
1770
75
1845
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Ennek forrása az utóbbi idõben egyre inkább a város és környékének
polgárai által felajánlott adó 1%-a, amelynek mind jelentõsebb mértékû
elnyerését stratégiai feladatunknak tartjuk.

1

A számok itt és a következõ táblázatban ezer forintban értendõk!
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A tanterem-fejlesztés utóbbi eredményei a következõk:
Fejlesztési irány
Számítástechnika
terem (1995.)
Nyelvstúdió1
(1997.)
51-es osztályterem
(1998.)
Biológia-kémia
terem (1998.)

Központi
forrásból

Fenntartói
támogatás

Alapítványi
támogatás

Saját
forrás

Összes
költség

–

1500

–

365

1865

3843

–

340

1732

5916

–

–

–

215

215

–

–

1581

1080

2661

4.2.1 A számítógépterem használatba vétele jelentõs állomás volt
iskolánk történetében, mert lehetõvé vált
· minden diákunk számítástechnikai képzése,
· 11-12. évfolyamos diákjaink számára számítógép szoftverüzemeltetõ
szakképzés megszervezése,
· külsõ megrendelõk számára tanfolyamok szervezése és azok hasznának visszaforgatása a számítástechnikai fejlesztésbe,
· belsõ kommunikációs rendszerünk jelentõs fejlesztésének megindítása.

4.2.2 Az új nyelvstúdiót a megye talán legkorszerûbb nyelvi oktatásra készült kabinetjének tartjuk, mert
· korszerû, négycsatornás hangtechnikai berendezéssel szereltük föl,
· 11 db internet hozzáféréssel rendelkezõ, Pentium processzoros számítógép segíti a nyelvi és egyéb oktatást,
· az igényeknek megfelelõen tervezett bútorzata van,
· az egyedi kiegészítõ bútorok és dekorációk sajátos hangulatot adnak
számára,
· igen jelentõs motivációt jelent az ott foglalkoztatott diákok számára.
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Kihasználtsága 100%-os. Probléma, hogy 70 nyelvi csoportunkból csak
minden második juthat be heti 1-1 órára falai közé. Ebben a teremben
biztosítjuk tanulóink számára hetente 2×2 órában a szabad internetezési
lehetõséget.
4.2.3 A két hónapja átadott kémia-biológia szaktanterem helyén
amortizálódott, lekopott elõadóterem volt. Legalább egy évtizede tervezzük a tanterem korszerûsítését, mert múltbéli formájában a kémia- és
biológiaoktatás számára nem biztosította az alapvetõ feltételeket sem

1

A nyelvstúdióban nyert elhelyezést a központi költségvetési forrásból biztosított Sulinet rendszer. Részletesebb információk a 4.2.2 fejezetben.
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a demonstrációs tanári és diákmunkához. A jelenlegi megújult tanterem elõnyei:
·
·
·
·
·

egyedi ergonómiai szempontok szerint tervezett bútorzata
a speciális céloknak megfelelõ anyagú és kialakítású elõadóasztala
szolidan, de praktikusan tervezett gáz- és vízvezetékrendszere
a tanterem esztétikus és egyedi dekorációja
a kémia szertár csatoltan beszerzett eszközei (mérlegek, mikroszkópok, stb.)

A komplett formában történõ fejlesztést 1999-ben kívánjuk folytatni
alapítványi forrásból a kémia szertárnak a mai követelményeknek megfelelõ szakmai és esztétikai kialakításával.

4.3 Az iskola épületének külsõ felújítása
Három éve kezdtük el szorgalmazni a gimnázium épületének külsõ-belsõ
felújítását, mert az épület képe kívülrõl lepusztult állapotokat mutatott.
Az évek elteltével a belsõ kép fokozatosan javult, a külsõ megjelenés pedig legalább ugyanilyen mértékben romlott.
A lehetõséget ebben a naptári évben kapta meg az intézmény, mert
a képviselõtestület döntött a külsõ felújítás megkezdésérõl, ugyanakkor
a belsõ felújítási feladatok körében is megtette az elsõ lépést.
1998-ban elvégeztük a következõ felújításokat:
Az elvégzett felújítási feladat
Az épület tetõzetének teljes felújítása
Az épület külsõ homlokzatának felújítása
A szakipari fal cseréje a folyosókon
Összes felújítás 1995-1998 között:

Költsége (ezer Ft)
2861
4698
1191
8750

A felújítást követõen a Polgármesteri Hivatal bitumennel beboríttatta az
iskola parkolóját, amelynek szintén igen jelentõs költségvonzata volt.

5. A közeljövõben elvégzendõ feladatok
Az intézmény külsõ és belsõ megújítása érdekében az elmúlt idõszakban
jellemzõ belsõ erõfeszítéseket folytatni kell, ahogyan az 1998-ban megkezdett felújítási munkálatok sem állhatnak meg. Ennek elsõdleges oka
az, hogy a 33 éves épület minden szempontból elöregedett, az épület
még ilyen állapotában sem méltó egy színvonalas középiskola feladatainak ellátására.
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5.1 A legégetõbb feladatokat felújítási igényként 1998. októberében benyújtottuk a fenntartónak. Ez a következõket tartalmazza:

1.

2.
3.
4.

A munka megnevezése
Vizesblokkok teljes felújítása (vízvezeték teljes
cseréje, kõmûvesmunka, a padló és falburkolatok
felújítása).
A tantermek PVC padlóburkolatának cseréje 15
tanteremben
Belsõ nyílászárók festése, mázolása, illesztésének
javítása
A tanulói folyosók és zsibongók hidegburkolatának cseréje 1312 m2 területen

Költségigénye

4 000 000 Ft
5 000 000 Ft
1 000 000 Ft
4 000 000 Ft

Az itt feltüntetett igények szükségességérõl a fenntartó képviselõi meggyõzõdtek, azokat az épület kora mindenképpen indokolttá teszi. A legsúlyosabb probléma a tanulói és tanári mellékhelyiségek teljes rekonstrukciójának halaszthatatlan volta, mert a vízvezetékek és a szennyvízvezetékek
teljes mértékben amortizálódtak. Ráadásul rendszerünk nem szakaszolható, tehát egy komolyabb probléma esetén az egész rendszert le kell zárnunk. A tanulói öltözõkkel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy a minimális igényeknek és elvárásoknak sem felelnek meg. Egy-egy szünetben
(két osztály párhuzamos testnevelési óráján) sokszor 80 diák használja
egyszerre a fiú- és leányöltözõt. Ugyanakkor ezek mindegyikében csak
3 db zuhanyozó és 1 db WC található.

5.2 Az épület nem alkalmas 600 fõ középiskolás és pedagógus korszerû munkakörülményeinek biztosítására.
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A Ságvári Gimnázium pedagógiai programját (a városban elsõként) egyhangúlag fogadta el a képviselõtestület, ezzel garanciákat adott a pedagógiai program megvalósításának finanszírozására. Iskolánkban 18 osztály, 565 tanuló tanul 43 pedagógus vezetésével. Ezzel szemben 17 teljes
tanterem (köztük egy szükségbõl átalakítva) és 3 csoportfoglalkozásra
alkalmas terem áll rendelkezésünkre. Szükségbõl majdnem teljes leterheltséggel tanítunk a fizika, biológia szertárban és a könyvtár helyiségében. Ennek szemléltetésére hadd álljon itt ez a táblázat, amely az iskola
összes helyiségének foglaltsági mutatóit tartalmazza a hét öt munkanapjára, az 1–6. tanítási óra között.
1.
88%

6.
91%

25.
97%

26.
97%

27.
100%

28.
100
%

29.
100%

30.
94%

37.
97%

75.
85%

51.
91%

52.
91%

53.
85%

54.
94%

55.
100%

56.
97%

Könyvt.
40%

64.
100%

66
97%

70.
88%

A hét elsõ három napján egyetlen órában egyetlen üres helyiség sincsen,
azaz hétfõtõl szerdáig minden terem és szertár kihasználtsága 100%-os.
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A szertárakban (szükségbõl) a következõ leterheltséggel tanítunk: fizika
szertár 73%, biológia szertár 66%!
A pedagógiai program végrehajtásához (nyelvoktatás, számítástechnikai oktatás) elvégzéséhez jelentõs mértékû csoportbontást kell végrehajtanunk. Oktatási feladataink ellátásához kinõttük az épületet. Sem
a tantermek, sem a csoportfoglalkozásra kényszerbõl alkalmazott helyiségek nem adnak megfelelõ lehetõséget a pedagógiai programmal elfogadott oktatás korszerû feltételek közötti végzésére.
A pedagógiai munka feltételeinek biztosítása érdekében szükségesnek
tartjuk az intézmény bõvítésének biztosítását.
Valljuk, hogy ha egy iskola iránt hosszabb távon kereslet mutatkozik, az
a megrendelõi elvárásoknak megfelelõen tudja tevékenységét végezni,
akkor biztosítani kell az oktató-nevelõ munkához szükséges lehetõ legjobb feltételeket, és ennek érdekében jelentõs anyagi költségeket is célszerû vállalni!

5.3 A szemléltetõeszközök állományának fejlesztése
Ha visszatekintünk a képviselõtestület számára 1996. szeptemberében
készített beszámoló által kitûzött feladatokra, illetve a képviselõtestületi
határozatokra, akkor a következõket állapíthatjuk meg.
· A határozat 2. pontjában megfogalmazott épület-felújítási vizsgálatok
megtörténtek, a külsõ felújítás lezajlott.
· A fenntartó (amint a határozat 3. pontjában szerepelt) valóban kiemelt figyelemmel kísérte az intézmény dologi költségvetésének alakulását, biztosította a lehetõséget az iskola fejlõdésére.
· Az iskola megvalósította a multimédia stúdió kialakítását, a számítástechnika terem fokozatos fejlesztését, szinten tartását.
· Az iskola szellemi állománya, pedagóguskollektívája fejlõdött.
· Nem történt azonban lényeges elõrelépés a gimnázium szemléltetõeszközállományának fejlesztése területén.
Ez utóbbi elmaradást azzal indokoljuk, hogy a költségvetési keretbõl az
iskola mûködõképessége élvezett prioritást, másodsorban pedig a tantermek, folyosók, oktatási helyiségek állapotának jelentõs javítására
helyeztük a hangsúlyt. Ennek ellenére történtek próbálkozások az eszközbeszerzés fejlesztésére, de ezek lényeges eredményt – számottevõ
anyagi erõforrások híján – nem hoztak.
Év
Eszközbeszerzés (eFt)
Bútorzat fejlesztése (eFt)

1995.
151
303

1996.
138
25

1997.
555
20

1998.
434
418

A következõ években feltétlenül szükségesnek látjuk az iskola szemléltetõeszköz-állományának jelentõs mértékû fejlesztését, mert esz-
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közeink állapota folyamatosan romlik, a korszerû oktatás követelményrendszerének nem felel meg.

*****

A forgatott oldalakon a Ságvári Endre Gimnázium helyzetének elemzését, a továbbfejlesztés javasolt irányainak kitûzését olvashatták. Kérem
Önöket, hogy a város erõforrásainak függvényében biztosítsák a gimnázium számára a további színvonalas munkához szükséges, lehetõ legjobb feltételeket! Színvonalas oktató-nevelõ munkánk érdekében minden további információval készséggel állok rendelkezésükre!

Kazincbarcika, 1999. március 1.

Tisztelettel:

Petróczi Gábor
igazgató
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Hogyan csináljam?
A pedagógiai program és a helyi tanterv szakértői
véleményezése
Szebenyi Péter

Hét év sok-sok vitája (és közben sok-sok munkája) után mára
eljutottunk oda, hogy napirendre került a pedagógiai programok
és bennük a helyi tantervek jóváhagyása. A közoktatási törvény
(a továbbiakban Kt.) kimondja:
A pedagógiai programot és ennek részeként a helyi tantervet „a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A
fenntartó a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles – az Országos
szakértői névjegyzékben szereplő – szakértő véleményét közvetlenül vagy
a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény útján beszerezni”.1

Ebben a cikkben az elfogadási és jóváhagyási folyamatnak csupán egyetlen mozzanatáról: a pedagógiai program és a helyi
tanterv szakértői véleményezéséről lesz szó.

Tartalom

Oldal

1.

A szakértői véleményezés szerepe

2.
2.1
2.2

Mit kell a szakértőnek vizsgálnia?
Törvényességi vizsgálat
A fenntartói szempontok érvényesülése

9
10
41

3.

A szakértői véleményezésről összefoglalóan

42

1

2

44. § (1) bekezdés.
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1. A szakértői véleményezés szerepe
Ahhoz, hogy világosan lássuk, mi a szakértői véleményezés szerepe, újra végig kell gondolni, mi az, ami szükségessé tette a
hagyományos központi tantervi rendszerről való áttérést egy új
irányítási modellre: a „NAT–helyi tanterv” rendszerre.
Egyrészt
Nálunk – itt és most – nagyon eltérőek egymástól az egyes régiók,
helységek, lakókörzetek és társadalmi csoportok iskoláztatási
igényei. A különbségek egy része (például azok, amelyek egy-egy
település földrajzi helyzetéből adódnak) természetesnek tekinthető.
Másoknak olyan mélyek a történelmi gyökerei, hogy az iskola
önmagában e téren gyors változtatásokra képtelen. Jelenleg – sajnos
– ide sorolhatók az iskolafenntartók személyi és anyagi feltételeiben
megmutatkozó rendkívül nagy egyenlőtlenségek is.
Ilyen körülmények között előnyösnek látszik, ha az iskolafenntartók
és az iskolák széles körű lehetőséget kapnak saját pedagógiai
programjuk és helyi tantervük létrehozására. Nem azért, hogy ezzel
a köztük amúgy is meglévő differenciák törvényes alapot nyerjenek,
és még kevésbé azért, hogy a különbségek tovább növekedjenek. Az
önállóság azt célozza, hogy ki-ki a maga igényeit és lehetőségeit
reálisan felmérve tervezze meg saját nevelési-oktatási stratégiáját.
Ezzel előnyösebb helyzetbe kerülhet. Ha ugyanis tevékenységét nem
mások, hanem saját igényeihez és lehetőségeihez igazítja, vállalt
feladatait eredményesebben teljesítheti.
Másrészt

H
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Az intézményi önállóságnak korlátokat szab, hogy nemcsak az
iskolakörzetnek és az iskolának, hanem az országnak, a megyének (a fővárosnak), a városnak, a községnek, a fővárosi kerületnek is vannak sajátos igényei. A megyéknek és a fővárosnak
ezeket az igényeket „feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben” kellett megfogalmazniuk.
Emellett a Kt. kimondja:
„A fenntartó a Nemzeti alaptanterv és az alapműveltségi vizsga, illetve
az érettségi vizsga általános vizsgakövetelményei alapján tantervet készíthet, amelyik tartalmazhatja a település (táj, térség) sajátos nyelvi,
történelmi, kulturális, népismereti, illetve a fenntartó által fontosnak
tartott más ismereteket, tananyagot.”1

1

102. § (6) bekezdés.
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Bár a jogszabályok nem kötelezik rá, mégis sok város, község és
kerület is készít fejlesztési tervet.
Az igényeket és lehetőségeket egyeztető „fejlesztési tervek” rendszere így ábrázolható:
Országos igények, lehetőségek
Központi oktatási törvénykezés
NAT

Megyei (fővárosi) igények, lehetőségek
Megyei (fővárosi) fejlesztési terv
Megyei (fővárosi) tanterv

Városi, községi, kerületi igények, lehetőségek
Városi, községi, kerületi fejlesztési terv

Iskolai igények, lehetőségek
pedagógiai program, helyi tanterv
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A különböző igények és lehetőségek egyeztetése csak az utolsó
szakaszban – az intézményi pedagógiai programban – mehet végbe.
Ezért ez a legfontosabb – az alapvető – fejlesztési dokumentum.
A jó pedagógiai program a különböző szintű igények és lehetőségek egyeztetésének eredménye, az „egyeztetési rendszer” középpontja.
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Igények, lehetőségek

Regionális

Országos

Pedagógiai
program

Városi
kerületi
községi
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Intézményi

Az igények és lehetőségek egyeztetése és az ebből eredő alapvető
feladatok meghatározása nem pedagógiai szakmai, hanem politikai feladat. Ha úgy tetszik: éppen ez a politika meghatározó
feladata. Különösen vonatkozik ez azokra az esetekre, amikor a
feladatok jogszabályokban nyernek megfogalmazást. S a mi esetünk ilyen. A közoktatási alapfeladatok minden szinten a megfelelő szintű választott testületek politikai döntéseivel alkotott jogszabályokban öltöttek testet.
A pedagógiai program szintén jogszabály. A fenntartó jogszabályalkotásra hivatott testületének (a közgyűlésnek, a képviselőtestületnek) kell jóváhagynia, és végrehajtása kötelező.
Ebből következik, hogy a pedagógiai programban csakis
olyan elemek szerepelhetnek, amelyek e döntés, tehát a
fenntartói jogok és kötelességek körébe tartoznak.
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Az iskolai pedagógiai program szerkezetét a Kt. a következőképpen vázolja:1
„Az iskola pedagógiai programja meghatározza:

• az iskolában folyó nevelés és oktatás céljait,
• az iskola helyi tantervét, ennek keretein belül
— az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és
választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt
tananyagot és követelményeit,

— az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit,

— az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
— az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma
értékelésének, minősítésének formáját,
— nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a
nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot,
— nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban
résztvevő tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását
biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó
tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,
• az iskolai életet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális
hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket,

• a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, továbbá a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását
segítő programot,

• szakközépiskola és szakiskola esetén a szakmai programot.”
Ez a megfogalmazás (ahogyan a törvényeké általában) olyan
általános, hogy sokféleképpen értelmezhető.
Az értelmezés során abból kell kiindulni, hogy a pedagógiai
program helyi jogszabály, és ezért csak azt és annyit kell
tartalmaznia, amire és amennyire egy helyi jogszabályban
szükség van.

1

48. § (1) bekezdés.
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Ha a programba ennél több kerül, és az intézmény keret jellegű
jogszabály helyett részletes szakmai programot „hagyat jóvá” az
iskolafenntartóval, önmaga korlátozza saját szakmai önállóságát,
szemben a Kt.-vel, mely leszögezi:
„A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak.”1

Szakmai önállóságról azonban nem lehet szó, ha a szakmai
tevékenység részleteit egy külső, nem szakmai szervezet jogszabályban rögzíti. A túlszabályozás azért is veszélyes, mert napjaink
gyorsan változó igényeinek, helyi szükségleteinek kielégítésére
csak a változásokra rugalmasan reagálni képes, az aktuális
igényeknek jól megfelelő intézmények alkalmasak. A túlszabályozás pedig gátolja az alkalmazkodó képességet, a folyamatos belső fejlesztést.
A pedagógiai program tartalmának pontosabb meghatározása
céljából érdemes végiggondolni azt is, mikor tagadhatja meg a
fenntartó a pedagógiai program jóváhagyását?
• Ha „nem felel meg a Közoktatási törvényben előírt követelményeknek”.
• Ha „olyan többletfeladatokat tartalmaz, amelyekhez a feltételek
nem biztosítottak, és annak megteremtését a fenntartó nem
vállalja”.
• Ha „nem tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket – a szükséges feltételek biztosítása mellett – (a fenntartó) meghatározott”.2

Figyelem!
Ebből következik, hogy a pedagógiai programnak
➟ meg kell felelnie a Közoktatási törvényben előírt feltételeknek (amibe a Kt. szerint beletartoznak a NAT, a megyei,
illetve a fővárosi fejlesztési tervek és esetleg a megyei, illetve
fővárosi tantervek követelményei is),
➟ illeszkednie kell a fenntartó költségvetési terveihez (lehetőségeihez),
➟ eleget kell tennie a fenntartó által – esetleg külön – meghatározott (és finanszírozott) helyi feladatoknak.
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2

39. § (1) bekezdés.
Kt. 103. § (2) bekezdés.
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Mindez nem feltételez a részletekbe menő tanmenetszerű szakmai
tervezést.
A pedagógiai program tartalmának meghatározásakor egy további kérdés is tisztázásra szorul. Nevezetesen az: melyik időszakot
figyelembe véve készüljön a program?
Bármely tanterv fokozatos bevezetéséből eleve következik, hogy számolni kell egy bizonyos „átmeneti időszakkal”, amelyben az iskola
egyes évfolyamokon a régi, másokon az új tantervvel dolgozik. A NAT
esetében két körülmény a szokásosnál bonyolultabbá teszi a helyzetet.
Az egyik, hogy a NAT 1998-ban az első évfolyam mellett a hetedik
évfolyamon lép be, és így az új tananyagbeosztás miatt a gyerekeknek több tantárgyból olyan tananyagot kell a 7-8. évfolyamon a NAT
alapján tanulniuk, amivel korábban (az 5-6. évfolyamon) már foglalkoztak. Igaz, a 8. évfolyam végére ez az ellentmondás feloldódik, a
korábban és az újabban tanultak a NAT alapján szerveződnek egybe,
és így a 9. évfolyamtól már nincs szükség átmeneti tantervre. A 7. és
8. évfolyamon azonban még hosszú évekig (egészen 2005-ig) számolni
kell e sajátos „átmenetiséggel”. Ezt mutatja be a következő táblázat:
Évfolyam/tanév

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1998/1999

N

J

J

J

J

J

1999/2000

N

N

J

J

J

J

2000/2001

N

N

N

J

J

J

2001/2002

N

N

N

N

J

J

2002/2003

N

N

N

N

N

J

2003/2004

N

N

N

N

N

N

2004/2005

N

N

N

N

N

N

2005/2006

N

N

N

N

N

N

Évfolyam/tanév

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1998/1999

Á

J

J

J

J

J

1999/2000

Á

Á

J

J

J

J

2000/2001

Á

Á

N

J

J

J
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2001/2002

Á

Á

N

N

J

J

7

2002/2003

Á

Á

N

N

N

J

2003/2004

Á

Á

N

N

N

N

2004/2005

N

Á

N

N

N

N

2005/2006

N

N

N

N

N

N

N: NAT
Á: átmeneti
J: jelenlegi tanterv
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A Kt. szerint 2004-ig módosítani kell a Nemzeti alaptantervet, mert
ekkor fejezik be a hatodik évfolyamot azok a gyerekek, akik már
kezdettől a NAT szerinti helyi tanterv alapján tanulnak, és nem
16, hanem 18 éves korukig kell majd iskolába járniuk. Ebből
következik, hogy a most készítendő helyi tantervbe a 7–8. évfolyamra NAT-nak megfelelő, de a korábban tanultakat (például
történelem), illetve nem tanultakat (például informatika) is figyelembe vevő átmeneti tantervet szükséges készíteni. Ezt könnyebb
megtenni azokban az iskolákban, amelyekben 1998-ban nemcsak a hetedik, hanem az ötödik évfolyamon is „bevezetik” a
NAT-ot.
A helyiprogram-készítést nehezítő másik körülmény, hogy a Kt.
szerint 1998-ra minden szakképző iskolának korrigálnia kell
tantervét úgy, hogy az első két évfolyamon csak általános műveltséget megalapozó oktatás folyjon, s ezt kövesse a szakképzés.
Mivel az 1998/1999-es tanévben a NAT alapján tanulni kezdő
első 7. évfolyam a 2000/2001-es tanévben kerül a 9. évfolyamra,
ekkor kezdődik el a középfokú iskolákban a NAT szerinti tanítás.
Ezért az 1998-2000 közötti időszakban a szakképző intézményeknek még nem NAT-tantervek, hanem a jelenlegi tantervük korrigált változata alapján kell tanítaniuk.
A szakképző intézmények pedagógiai programjainak kidolgozásakor eszerint a következő időpontokat szükséges figyelembe venni:
Évfolyam/
tanév
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1998/
1999

1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

1.

K

K

N

N

N

N

2.

J

K

K

N

N

N

3.

J

J

K

K

N

N

4.

J

J

J

K

K

N

N: NAT
K: korrigált
J: jelenlegi tanterv

A táblázatokból látszik, hogy az iskolák 1998 és 2004 között
minden tanévben többféle, és mindig más-más összetételű tantervvel fognak dolgozni. A helyi tantervet azonban nem kell
külön-külön a belépés egyes éveire elkészíteni.
Az iskoláknak az a feladatuk, hogy 1998-ra a NAT (emellett a
középiskolák az érettségi vizsgakövetelmények) szerint készítsék
el helyi tanterveiket az adott intézmény valamennyi évfolyamára
vonatkozóan, annak ellenére, hogy iskolájukban a NAT teljes
mértékben csak később (általában 2003-ban, 2004-ben, 2005ben) lép be.
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Ugyanakkor a 7. és a 8. évfolyam tanterveinek összeállításához
figyelembe kell venni a korábbi tantervek alapján tanultakat.
Ezen túl a szakképző intézményektől az is elvárható, hogy
pedagógiai programjuk ne csak a NAT-on (illetve az érettségi
vizsgakövetelményeken) alapuló „NAT-tantervüket”, hanem a jelenlegi tantervet módosító „korrigált tantervüket” is tartalmazza.
(Ez természetesen nem vonatkozik azokra, akik már 1998-ban
„NAT-tanterv” szerint kezdenek tanítani.)
Az eddigieket összefoglalva megállapítható:
A pedagógiai program (benne a helyi tanterv) az intézmények nevelési és oktatási fejlesztési terve, mely a magasabb szintű igények és lehetőségek figyelembevételével a
helyi igények és lehetőségek egyeztetésére épül. A pedagógiai program hivatalos dokumentum, olyan – országos és
helyi jogszabályokon alapuló – stratégiai terv, melyet a
fenntartónak kell jóváhagynia. A helyi tantervnek a Közoktatási törvénynek, a NAT-nak és az érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelő tananyagot és követelményeket mindenképpen tartalmaznia kell.
Mivel a pedagógiai program jogszabály (és nem szakmai dokumentum), a szakértő részéről is ilyen jellegű elemzést kíván.
A szakértőnek az a szerepe, hogy a nevelőtestület által
elfogadott pedagógiai program vizsgálatával és ebből következő javaslataival előkészítse a fenntartói döntést.

2. Mit kell a szakértőnek vizsgálnia?
Ahhoz, hogy a szakértő véleményével a pedagógiai program jóváhagyását, azaz a fenntartó döntését megfelelően készítse elő,
alapjában két oldalról kell a pedagógiai programot vizsgálat tárgyává tennie. Egyrészt a törvényesség, másrészt a fenntartói
szempontok érvényesülésének oldaláról.

Iskolavezetés 1997. november
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2.1 A törvényességi vizsgálat
A törvényesség vizsgálatát szélesen kell értelmezni. Jelenti
• a pedagógiai program összevetését a vonatkozó törvényekkel,
rendeletekkel, de
• jelenti a tanulók törvényes jogainak védelmét is, különösen azt,
hogy „képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek”.1
Ez utóbbi értelemben a törvényességi vizsgálat szakmai elemzést is kíván. Az esetleges szakmai tévedések kiszűrésén túl
mindenekelőtt a tanterv koherenciájának és konzisztenciájának
vizsgálatát.

Önkontroll!
A szükséges vizsgálati szempontok összegezve a következők:
❏

a jogszabályokkal való egybevetés

❏

koherenciavizsgálat

❏

konzisztenciavizsgálat

A törvényességi vizsgálat menetét a következő táblázat mutatja be:
Elemzési szempontok
A pedagógiai
program
elemzése

Létrejöttének
körülményei

A jogszabályokkal való egybevetés
Kt.

NAT

Fejlesztési terv

Konzisztencia

Koherencia

X

Célok

H
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Általános célok

X

X

Az intézmény
arculata, profilja

10

X

A helyi tanterv
Tantárgy- és
óraterv

X

Tananyag és
követelmény

1

10. § (2) bekezdés a) pont.
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Elemzési szempontok
A pedagógiai
program
elemzése

A jogszabályokkal való egybevetés
Kt.

NAT

A magasabb évfolyamra lépés
feltételei

X

X

Ellenőrzés és
értékelés

X

Fejlesztési terv

Taneszközök

X

Eltérő tantervi
követelmények

X

X

További tervezési feladatok

X

X

Konzisztencia

Koherencia

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1 A pedagógiai program létrejöttének körülményei
A Kt. tartalmaz néhány, a pedagógiai program készítésére vonatkozó előírást.
A legfontosabb szabályok a nevelőtestületre vonatkoznak. Ezek a
következők:
A pedagógus joga, hogy „a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a
nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának tervezésében”.1
„A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el…”.2
„A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy
eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot
hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. (…) E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a
pedagógiai program elfogadásánál.”3

Amennyiben a szakértő által vizsgált programból, illetve
annak mellékleteiből nem tűnik ki, hogy a nevelőtestület
a programot elfogadta, vagy az derül ki, hogy a programot
a nevelőtestület többsége nem fogadta el, erre a szakvéleményben fel kell hívni a fenntartó figyelmét, mivel a nevelőtestületi elfogadás nélkül a jóváhagyás törvénytelen.

1
2
3

19. § (1) bekezdés g) pont.
44. § (1) bekezdés.
57. § (4) bekezdés.
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Ha a pedagógiai programmal megváltozik az intézmény feladatköre, akkor – a Közoktatási törvény szerint1 – az alábbiaknak
kötelező kikérni a véleményét:
•
•
•
•

az iskolaszéknek
az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek)
az iskolai diákönkormányzatnak
a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy
etnikai kisebbség nyelvén és magyarul nevelő és oktató nevelési-oktatási intézmény esetén a helyi kisebbség képviselőjének
• szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamarának
Ennek ellenére csak helyeselni lehet, ha az iskola pedagógiai
programjának összeállítása során figyelembe veszi a szülők, a
diákok, a kisebbségek, a kamarák véleményét akkor is, amikor
nem kerül sor jelentős profilváltásra. (Ez utóbbi esetben az
egyeztetési folyamatba nemcsak az intézménynek, hanem a fenntartónak is be kell kapcsolódnia.)

2.1.2 A program nevelési és oktatási céljai
2.1.2.1 Általános nevelési és oktatási célok
A Kt. és a NAT bevezető sorai és különösen a műveltségi területek
oktatásának a NAT-ban megfogalmazott közös követelményei (a
„kereszttantervek”) határozott nevelési és oktatási célkitűzéseket
fogalmaznak meg. Felsorolják azokat a demokratikus nemzeti,
európai humanista és általános emberi értékeket, melyeknek
közvetítése a Magyar Köztársaság valamennyi közoktatási intézményének kötelessége. Ha az intézmény nem tűz ki ezeken kívül
más nevelési-oktatási célokat, felesleges az alapdokumentumok
vonatkozó részeinek megismétlése.
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Azt azonban csak helyeselni lehet, ha a minden intézményre
vonatkozó közös nevelési követelményeket az intézmény
további – a nevelőtestület által különösen fontosnak tartott
– célokkal egészíti ki. Ezeknek értékelése során a szakértőnek
a Kt. következő rendelkezéseit kell figyelembe vennie:
„Az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény nem
lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Az állami
és a helyi önkormányzati iskola pedagógiai programjában biztosítani kell

1

102. § 2. bekezdés.
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az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és
többoldalú közvetítését. Az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programja, működése, tevékenysége és irányítása vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem
foglalhat állást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell
maradnia.”1
A pedagógus joga, hogy „a 4. § (2) bekezdésében foglaltak megtartásával
saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és
oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy
késztetné a gyermeket, tanulót”.2
A tanuló joga, hogy „vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre
juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba,
nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz
való jogának gyakorlását”; (11. § 1. bekezdés h pont); továbbá az is, hogy
„az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson minden kérdésről”.3
Ugyanakkor, ha „a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn, a nevelési-oktatási intézmény
vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és ennek megfelelően a felvétel előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, a pedagógiai programjába beépítheti
a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő filozófiai, etikai, kulturális ismereteket, és korlátozhatja, kizárhatja az e törvény 19. §-a (1)
bekezdésének (c) pontjában szabályozott jog gyakorlását”.4

2.1.2.2 Az intézmény arculata, profilja
Az intézményi célok kategóriájába – az általános nevelési célokon
kívül – annak a praktikus kérdésnek az eldöntése is beletartozik,
hogy a tanulók további életútjának megalapozásához milyen
sajátos segítséget kíván és tud az iskola (vagy más nevelési-oktatási intézmény) nyújtani. Éppen ezzel kezdődik el az igazi helyi
tervezés. Meg kell állapítani a helyi és térségi (esetleg országos)
igények és lehetőségek mérlegelésével, milyen legyen az intézmény sajátos arculata. Milyen sajátos képzési célokat tűzzön ki
maga elé?

1
2
3
4

4. § (2) bekezdés.
19. § (1) bekezdés c) pont.
11. § (1) bekezdés g) pont.
81. § (1) bekezdés a) pont.
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A profil megválasztásától függ azután az is, hogy változtatni kell-e,
és ha igen, hogyan az intézmény típusán, az iskolaszerkezeten.
Ezen belül fontos kérdés, hogy a szerkezetet teljesen vagy csak
részlegesen szükséges átalakítani.
E döntésekben meghatározó szerepet játszanak a megyei (fővárosi) fejlesztési tervek és a fenntartói elvárások. A kettőnek nem
azonos az ereje. A fenntartó hagyja jóvá és finanszírozza a pedagógiai programot. A fejlesztési terv viszont csupán „az önkormányzati döntés előkészítését” szolgáló „ajánlás”.1 Ennek ellenére a Kt. jelentős súlyt biztosít neki.
„A fejlesztési terv tartalmazza … a főváros, illetve a megye területére
vonatkozó középtávú beiskolázási tervet. A beiskolázási tervben kell
meghatározni – a tanulói létszám várható alakulására tekintettel – az
egyes iskolatípusok összes befogadó képességét, az egyes iskoláknak a
tankötelezettség teljesítésében, illetőleg a továbbtanulás feltételeinek
megteremtésében való feladatát.”2
Ennek megfelelően „…a helyi önkormányzat új közoktatási intézményt
akkor létesíthet, a meglevő intézmény feladatát akkor bővítheti, ha a
működés megkezdéséhez, illetve az új feladatok ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthető. A döntéshez be kell szerezni a fővárosi,
megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.”3
„A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását akkor szüntetheti meg, ha az adott tevékenységről,
szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem
jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi,
megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.”4

Az ide vonatkozó további rendelkezések:

H
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„Nyolcnál több – legfeljebb tíz – évfolyammal működhet az általános iskola,
ha a középtávú beiskolázási terv előrejelzése alapján a tankötelezettség
teljesítéséhez szükséges feltételek ily módon teremthetők meg.”5
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26.

§
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(1)
(2)
(5)
(6)
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bekezdés.
bekezdés.
bekezdés.
bekezdés.
bekezdés.
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„Nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működhet az általános iskola
akkor, ha a középtávú beiskolázási terv előrejelzése alapján a tanulólétszám nem teszi lehetővé a hiányzó évfolyam indítását, feltéve, hogy a
helyi önkormányzat a feladatellátási kötelezettségét így is teljesíti.”1
„Hat vagy nyolc évfolyammal működhet a gimnázium, ha a középtávú
beiskolázási terv előrejelzése alapján a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek ily módon teremthetők meg, és fővárosi, megyei szinten
megoldható azoknak a tanulóknak a gimnáziumi felvétele, akik gimnáziumi
tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon szeretnék megkezdeni.”2

A törvény tehát a megyei (fővárosi) fejlesztési tervekkel (azokon
belül főleg a beiskolázási tervekkel) próbál gátat emelni a magyar
iskolarendszer további bomlása elé. Megkísérli csökkenteni az
ebből származó súlyos társadalmi károkat (nyolc évfolyamos
általános iskolák hat évfolyamra csökkentését, a jó általános
iskolák elnéptelenedését, diszfunkcionálisan működő hat- és
nyolcévfolyamos gimnáziumok létesítését). A Fővárosi fejlesztési
terv például – szinte egységes közgyűlési jóváhagyással – erősítette meg a törvényhozóknak ezt a törekvését. Ugyanakkor a Kt.
„alapján kialakítható iskolaszerkezet bevezetése (továbbra is) a
fenntartó döntésével történik”. Még akkor is, ha az „iskolaszerkezet átalakítása céljából többlet költségvetési támogatás nem igényelhető”.3
Mindebből az következik, hogy ha a fenntartó nem fogadja el a
megyei (fővárosi) önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét, nem követ el jogsértést. Ennek ellenére a szakértő
helyesen teszi, ha a szűk intézményi vagy/és helyi érdekeken
felülemelkedve a regionális és országos szempontokra tekintettel
alakítja ki saját javaslatát.
Itt kell megjegyezni, hogy a pedagógiai programot véleményező
szakértő szakmai objektivitását feltétlenül biztosítani kell.
Mindenképpen el kell kerülni, hogy a szakértő függőségi
viszonyban álljon a véleményét „megrendelő” fenntartóval.
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26. § (3) bekezdés.
28. § (2) bekezdés.
124. § (9) bekezdés.
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2.1.3 A helyi tanterv
Míg korábban a központi tantervnek volt, a helyi tantervi rendszer
bevezetése után a helyi tantervnek lesz meghatározó szerepe az
iskolák életében. A Kt. szavaival:
„Az iskolában a nevelő és oktató munka – az iskolai pedagógiai program
részét alkotó – helyi tanterv alapján folyik.”1

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a helyi tanterv szakmai részletezettségű lehet. Amit (például az önkormányzati fenntartású
intézményekben) a közgyűlés vagy a képviselőtestület a helyi
tantervben jóváhagy, az kötelezővé válik. Ha viszont a kívülről
kötelezett tananyag túl részletező, túl sok, a pedagógusnak az a
joga, hogy a „pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza”2, teljesen
illuzórikussá válik. Ebben az esetben az iskola és a nevelők
szabadsága ugyanolyan vagy még nagyobb mértékben korlátozódna, mint a központi tantervek időszakában.

Önkontroll!
A megfelelő méretűre szabott tanterv először is átfogó elemzést kíván:
❏

Meg kell állapítani, megfelel-e a Kt. 48. §-ban meghatározott előírásoknak.

❏

Meg kell vizsgálni, magában foglalja-e a NAT-ban szereplő
összes műveltségi területet és részterületet.

2.1.3.1 A 48. § előírásai
Lapozzon vissza az 5. oldalra, és tekintse át, mi mindent kell a
helyi tantervnek tartalmaznia!
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Az eddigi tapasztalatok szerint:
• A helyitanterv-tervezetek felsorolják az egyes évfolyamokon
tanítandó kötelező tantárgyakat és azok vázlatos vagy részletes
tematikáját. Néha azonban előfordul, hogy hiányoznak az évfolyamonkénti tantárgyi óraszámok, és gyakrabban, hogy a
tanterv nem fogalmaz meg készség- és képességfejlesztési kö-

1
2

8. § (9) bekezdés.
19. § (1) bekezdés a) pont.
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vetelményeket. A választható foglalkozások tervezésével egyelőre ritkán találkozhatunk.
• A tankönyvekről, taneszközökről általában szó esik, de nem a
törvényben előírt módon. (Konkrét könyvet, eszközöket jelölnek
meg, és nem azok kiválasztásának elveit.)
• Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei, és a részüket
képező tantervi követelményminimumok szinte sehol sem találhatók. (Ebben szerepe lehet annak is, hogy azokat az OKI
„minősített tantervei” sem tartalmazzák.)
• Nemegyszer hiányoznak az ellenőrzéssel és értékeléssel kapcsolatos követelmények is.

2.1.3.2 A NAT műveltségi területei, illetve részterületei

Figyelem!
A NAT a következő műveltségi területek és részterületek tanítását írja elő:
➟ Magyar nyelv és irodalom (1-6. évfolyam), illetve nemzetiségi nyelv és irodalom (1-6. évfolyam)
➟ Magyar nyelv (7-10. évfolyam), nemzetiségi nyelv (7-10
évfolyam)
➟ Magyar irodalom (7-10. évfolyam), nemzetiségi irodalom
(7-10. évfolyam)
➟ Élő idegen nyelv (5-10. évfolyam)
➟ Matematika (1-10. évfolyam)
➟ Társadalmi ismeretek (1-6. évfolyam)
➟ Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (7-10.
évfolyam)
➟ Emberismeret (7-10. évfolyam)
➟ Történelem (7-10. évfolyam)
➟ Természetismeret (1-6. évfolyam)
➟ Fizika (7-10. évfolyam)
➟ Kémia (7-10. évfolyam)
➟ Biológia és egészségtan (7-10. évfolyam)
➟ Földrajz és környezetünk (7-10. évfolyam)
➟ Ének-zene (1-10. évfolyam)
➟ Tánc és dráma (1-8. évfolyam)
➟ Vizuális kultúra (1-10. évfolyam)
➟ Mozgóképkultúra és médiaismeret (7-10. évfolyam)
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Figyelem! (folytatás)
➟
➟
➟
➟
➟
➟

Számítástechnika (5-10. évfolyam)
Könyvtárhasználat (1-10. évfolyam)
Technika (1-10. évfolyam)
Háztartástan (1-10. évfolyam)
Pályaorientáció (7-10. évfolyam)
Testnevelés és sport (1-10. évfolyam)

A helyi tanterv átfogó vizsgálata során első megközelítésben csak
azt kell megállapítani: szerepelnek-e mindezek a műveltségi területek, illetve részterületek a tervezetben. Az eddigi tapasztalatok
szerint a félkövér betűkkel szedett „új műveltségi részterületek”
vagy azok egy része gyakran kimaradnak. Ez törvényszegés.
Persze nem kívánható és nem is lehetséges, hogy minden új
műveltségi részterület különálló tantárgyat alkosson. Az esetek
többségében a legjobb megoldásnak az látszik, ha az új műveltségelemek a hagyományos tantárgyakba integrálódnak. A szakértői elemzésnek éppen azt kell felderítenie, valóban minden
részterület megtalálható-e a különböző tantárgyakban.
Az átfogó elemzés csupán arra irányul, megfelel-e a benyújtott
tanterv szerkezete a törvényi előírásoknak (a Kt.-nek és a NATnak). Ha nem, azt a szakértőnek szóvá kell tennie. A részletesebb
megjegyzésekre a részletes elemzés során kerülhet sor.

2.1.3.3 Tantárgy- és óraterv
A helyi tanterv törvényességi vizsgálatát már elkezdtük azzal,
hogy megnéztük, a tanterv tantárgyrendszere lefedi-e a NAT
műveltségi területeit és részterületeit.
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Önkontroll!
A törvényességi vizsgálat következő lépése annak megállapítása, hogy a kötelező tanórai foglalkozások óraterve megfelel-e
a Kt. 52. § 3. bekezdésének, azaz nem tartalmaz-e
❏

az 1-3. évfolyamon napi négy,

❏

a 4-6. évfolyamon napi négy vagy öt (átlagosan 4,5),

❏

a 7-8. évfolyamon napi öt,

❏

a 9-10. évfolyamon napi öt vagy hat (átlagosan 5,5),
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Önkontroll! (folytatás)
❏

a 11-13. évfolyamon napi hat tanítási óránál többet.

Ezen túli óra csak választható óra lehet. A helyi tantervben a
kötelező és a választható órákat is közölni kell, de egymástól
elkülönítve. A tanórai foglalkozások tervét – azaz a tantárgy- és
óratervet – vizsgálva a szakértőnek azt is meg kell állapítania,
hogy a tantárgyak (és más tanórai foglalkozások) évfolyamokra vannak-e bontva. A NAT a tantervi követelményeket azért csak
a 4., 6., 8. és 10. évfolyam végére állapította meg, hogy a helyi
tantervek készítőinek nagyobb mozgásteret adjon.
A helyi tantervnek viszont – a törvény előírásának megfelelően –
• évfolyamonként kell meghatároznia a kötelező és választható
tanórai foglalkozásokat, és
• ugyancsak évfolyamonként tervezni az egyes tantárgyak heti
vagy éves óraszámait.
A tanterv konzisztenciavizsgálata azt jelenti, hogy összevetjük
a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és képzési
célokat (az intézmény korábban körvonalazott profilját) a tantárgy- és óratervvel. A helyi tanterv akkor konzisztens, ha a
kötelező és választható tantárgyak rendszere megfelel az iskola
céljainak, profiljának. A szembetűnő eltérést a szakértőnek
szóvá kell tennie. Amennyiben az intézmény profiljából, „önmeghatározásából” következik, egy iskola két- vagy háromféle tantárgy- és óratervvel is működhet. Mindegyiknek tartalmaznia kell
a NAT követelményminimumot, de a különböző tanulócsoportok
– legalábbis részben – más-más tantárgy- és óraterv alapján
dolgozhatnak. Ugyanez vonatkozik az osztálybontásokra. Mindennek azonban az iskola középtávú (legalább 5-6 évre meghatározott) célkitűzéseiből kell következnie.
A konzisztenciavizsgálat utáni koherenciavizsgálat során azt veszszük szemügyre, hogy a helyi tanterv megfelel-e a tanulók széles
értelemben vett szükségleteinek: fejlettségi szintjének, érdeklődési körének (általában - és esetleg az iskolában tanulók lényegesen
eltérő csoportjainak külön-külön is). A tanterv- és óratervelemzés ebből a szempontból elsősorban arra keres választ, megfelelő-e a koherencia az iskola tantárgyai és az adott évfolyamon tanulók életkori sajátosságai között.
Például az 5. évfolyamon elkezdett túl absztrakt történelemtanítás ellentmond a tanulók pszichikai szükségleteinek, lehetőségeinek, így a gyerekek
fejlettségi szintje és a tantárgyi rendszer között nincs koherencia.
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A koherenciavizsgálat kiterjed az óraszámok elemzésére is. Ha
például olyan sok az órarendbe beépített választható foglalkozás,
hogy az a tanulókat túlterheli (hiszen miután a gyerek a nem
kötelező tantárgy tanulására vállalkozott, az számára kötelezővé
válik), a tanterv nem koherens. Nem felel meg a szellemi higiénia
követelményeinek.
A koherens tanterv mindig konzisztens. A nem konzisztens,
véletlenszerűen, nem világos logika alapján összeállított tantárgyés órarendszer ugyanis akadályozza az elsajátítási folyamatot.
Ebben az esetben nincs koherencia a tanterv és a tanulók között.
S fordítva: az elsajátítást jól szolgáló tantervi építkezés elengedhetetlen feltétele a koherenciának.
A konzisztens tanterv azonban nem feltétlenül koherens. Egy
nagyon szépen, logikusan felépített, s így teljes mértékben konzisztens tanterv nem koherens, ha az általa megkövetelt ismeretek nehézségi foka vagy mennyisége nem felel meg az adott iskola
adott évfolyamán a tanulók átlagos szellemi szintjének, lehetőségeinek, igényeinek.

2.1.3.4 Tananyag és követelmény
A tantervi struktúra általános vizsgálata után kerülhet sor a
részletes, tantárgyak szerinti tananyag- és követelményelemzésre. Mint erről korábban már szó volt: a helyi tanterv nem lehet
túlságosan részletes: meg kell különböztetni a jóváhagyásra benyújtandó helyi tantervet (amely hivatalos dokumentum, jogszabály) a tanmenettől (a belső „helyi tantervtől”, amely szakmai
dokumentum).

Önkontroll!

H
6.1
20

A vázlatosság ellenére a tantárgyi tananyag- és követelményfelsorolásnak annyit mindenképpen tartalmaznia kell, hogy
meg lehessen állapítani:
❏

megfelel-e a helyi tanterv a NAT-nak (kompatibilis-e vele),
valamint azt is, hogy

❏

kellően koherens és konzisztens-e.
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NAT-kompatibilitás
Az 1996/97-es tanévben a főváros IX. kerületének (a Ferencvárosnak) önkormányzata felkérte a Fővárosi Pedagógiai Intézetet
(az FPI-t), segítsen az iskoláknak helyi tanterveik kialakításában.
Az FPI készséggel tett eleget a kérésnek. A közös munkában
fokozatosan megszülettek a pedagógiai programok és a helyi
tantervek, amelyeket azután kitűnő szakemberekkel bíráltattunk. Ebben a folyamatban világossá vált, milyen nehéz feladat
a NAT-kompatibilitás megítélése, mennyire eltérő egymástól a
különböző tantárgyi szakemberek véleménye.
Ahhoz, hogy a szakértő szakszerű véleményt tudjon összeállítani
a helyi tantervben szereplő tantárgyak NAT-kompatibilitásáról,
mindenekelőtt tisztázni kell a következő kérdéseket.
Milyen jellegű tananyag- és követelménymeghatározás várható el
a helyi tantervek készítőitől?
Idézünk két véleményt. (Itt és a továbbiakban a vélemények a
ferencvárosi tantervek bírálataiból valók. A tantárgy megnevezése
után az „A” betű általános iskolát, a „K” betű középiskolát jelez.)
„A helyi tanterveknek tartalmazniuk kell a NAT tananyagát és követelményeit, de ezen felül ezt még kb. 45%-kal ki kell egészíteni, lévén a NAT csak
tantervi minimumot tartalmazó alapdokumentum”. (Ének-zene „A”)
„A 4. évfolyam Társadalmi ismerete a Nemzeti alaptanterv szó szerinti
megismétlése. A NAT alapja a helyi tantervek, de nem helyi tanterv.”
(Társadalmi ismeretek „A”)

A második vélemény a helyes. Semmi értelme sincs a NAT 259
oldalát átmásolni a helyi tantervbe. S az sem igaz, hogy a NAT
csak a tantervi minimumot tartalmazza. (A „Részletes követelmények”-en belüli „Minimális teljesítmény” a tantervi minimum!)
Végül: tévedés, hogy az iskola köteles kiegészíteni a NAT anyagát.
Mi tehát a teendő? Mindennek szerepelnie kell a helyi tantervben,
ami a NAT-ban szerepel, csak más – tömörebb – megfogalmazásban, vagy van, ami elhagyható?
A vázlatos tematikát és összefoglalóan a követelményeket
azért kell megfogalmazni (évfolyamonként egy-másfél oldalas terjedelemben), mert csak így állapítható meg a helyi
tanterv NAT-kompatibilitása, ami jóváhagyásának elsődleges feltétele.
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Ugyanakkor tekintettel kell lenni a tantervkészítőknek és a bírálónak is
• az adott iskola körülményeire,
• lehetőségeire és
• a pedagógiai programjában a konkrét feltételekből eredő profilmeghatározására.
Lássunk erre vonatkozóan is két példát:
A Kt. előírja, hogy „az iskolában gondoskodni kell az alapvető erkölcsi
ismeretek elsajátításáról. Az állami és a helyi önkormányzati iskolák tananyagában biztosítani kell a vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának tárgyszerű és elfogulatlan ismertetését”.1

Ahhoz, hogy a szakértő megítélhesse: az intézmény eleget tesz-e
a törvény és a NAT ilyen irányú elvárásainak, az iskola helyi
tantervében meg kell jelennie az erre vonatkozó tananyagnak és
fejlesztési követelményeknek.
A másik példa. Idézet egy bírálatból:
„A NAT-kompatibilitás helyenként csorbul. Nincs meg például a foszfor,
a foszforsav, szilíciumoxid…”. (Kémia „A”)

Tudni kell, hogy egyrészt ebben az esetben egy rendkívül nehéz
körülmények között dolgozó általános iskoláról van szó, másrészt, hogy a NAT-ban a következők olvashatók:
„A feldolgozandó fontosabb anyagokat vastag betűvel szedtük. A többieket csupán gyakorlati felhasználásuk szempontjából említjük meg.”2
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A hiányolt anyagok nem szerepelnek vastag betűvel, ezért nem
indokolt számon kérni, miért nem említi a helyi tanterv. Sőt: a
szóban forgó iskolában az sem kifogásolható, ha a helyi tanterv
egyes tantárgyakból csak a minimális teljesítményt tartalmazza.
(Ez viszont minden iskolától megkövetelendő! Végső soron a
„minimális teljesítmény” az, aminek az elérését valamennyi tanuló számára biztosítani kell.)
Beérhetjük-e azzal, ha a helyi tanterv csupán a minimális teljesítményt foglalja magában?
Ritka esetekben igen, de általában nem. Az már gyakrabban
előfordulhat, hogy a tanterv néhány tantárgyból a NAT-követel-

1
2

4. § (3) bekezdés.
NAT 141. oldal.
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ményeknél többet tartalmaz. A megítélésben mindig az adott
iskola profiljából szükséges kiindulni.
Mennyire kell hasonlítania a helyi tanterv tananyag-felépítésének
a NAT tananyag-felépítéséhez?
Elvben azt mondhatnánk: semennyire. A NAT szerepe, hogy közös
társadalmi alapműveltséget adjon. Hogy mikor, milyen szerkezetben, milyen módszerekkel nyújtja ezt egy-egy iskola, az már az ő
dolga. A válasz mégsem ilyen egyszerű. A Kt. ugyanis tanulói
jognak minősíti, hogy a tanuló „kérje az átvételét másik, azonos
vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe”1, s azt is kimondja: „a fenntartó helyi önkormányzat, az iskolák pedagógiai
programjának jóváhagyásánál vizsgálhatja, hogy a helyi tanterv
az e törvény 46. §-ában foglaltak szerint biztosítja-e az iskolaváltást, a tanuló átvételét az általa fenntartott iskolákban”.2
A NAT tehát igyekszik az iskolák közötti átjárhatóságot elősegíteni. Ezért indokolt a következő vélemény:
„A kémia tanterv nem NAT-kompatibilis. A vizsgált tanterv szerint a
tanulók nem változtathatnak iskolát a 8. évfolyam után. A fémes elemeket és vegyületeiket meg kell tanulniuk a gyerekeknek a 8. évfolyam
végéig.” (Kémia „K”)

Egy hatévfolyamos középiskoláról van szó, ahol a helyi tanterv
nem tartalmaz bizonyos, 8. évfolyam végére előirányzott követelményeket. Így, ha egy gyerek innen a 8. évfolyam után más
iskolába akar átmenni, minden bizonnyal különbözeti vizsgát kell
tennie. Ez nem törvénytelen, hiszen az előbbi törvényidézetben
szereplő 46. § így szól:
„Az iskola helyi tantervének – a szakképzés kivételével – biztosítania kell
az iskolaváltást, a tanuló átvételét, szükség esetén különbözeti vizsgával
vagy évfolyamismétléssel.”

S a NAT szintén tartalmazza azt a kitételt, miszerint „a szintek
eléréséhez a helyi tantervben célszerű esetleg a megadott szakaszhatárokat is módosítva a rugalmasság, differenciálás érvényesítése”.3 Az adott esetre a „szükség esetén” és az „esetleg” kitétel
azonban nehezen vonatkoztatható. Így a bíráló megjegyzés jogos.
Más a helyzet például a négyosztályos középiskolák történelemtantervével. Ez az iskolatípus az érettségire készít fel. A megjelent

1
2
3

11. § (1) bekezdés p) pont.
102. § (7) bekezdés.
17. oldal.
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történelem érettségi vizsgakövetelmény viszont nem más, mint a
NAT-követelmények magasabb szinten (érettségi szinten) megfogalmazott és némileg kibővített változata. A NAT tananyag-felépítése szerint a négyosztályos középiskolák első osztályában (a 9.
évfolyamon) az általános iskolában a nagy francia forradalomig
tanult tananyagot kellene továbbfolytatni „NAT-szinten”. Csakhogy egy középiskolában az első osztálytól kezdve érettségi és nem
NAT-szinten tanítunk. Az újkort viszont nem lehet érettségi szinten tanítani, ha a korábban (a 7. és 8. évfolyamon) NAT-szinten
elsajátított ókori és középkori történelem tananyagot előbb nem
emeljük fel érettségi szintre. Ezért ebben az esetben indokolt a
NAT-tól eltérő tananyagfelosztással élni. Erre a helyzetre már
ráillik az „esetleg” és a „szükség esetén” kitétel. Ha azonban egy
mód van rá, az intézmények közötti átjárhatóság érdekében a NAT
szakaszolását kell követni.
Hogyan biztosítható a helyi tantervben a fejlesztésközpontúság?
A NAT-kompatibilitás súlyos problémája, hogy sok helyi tanterv
szinte teljesen tananyagközpontú, miközben a NAT meghatározó
jellemzője a fejlesztésközpontúság.
„A követelmények megfogalmazása tananyagcentrikus, jobban kellene
irányulnia a képességfejlesztésre.” (Biológia „A”)

Persze ezt az ellentmondást lehet azzal magyarázni, hogy a helyi
tantervkészítők elfogadják, és részletes belső helyi tantárgyi programjukban, tanmenetükben és főként tanítási gyakorlatukban
érvényesítik majd a NAT műveltségi területeinek általános és
részletes fejlesztési követelményeit. Vannak azonban esetek, amikor nyilvánvalóan nem erről van szó. Ilyen például a következő:
„Ellentmondást látok a 8. évfolyamon felsorolt nyelvtani anyag és a
hallás utáni értés között. Túlzott nyelvtan, igen kevés hallás utáni értés.”
(Német „K”)
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A tananyag-felsorolás mellett a készség- és képességfejlesztési
követelmények tömör megfogalmazására a helyi tantervben feltétlenül szükség van, mivel csak így biztosítható a tanterv fejlesztésközpontúsága.
Az igazi, lényegi NAT-kompatibilitás éppen a fejlesztésközpontúságban rejlik.
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Vizsgálnia kell-e a szakértőnek az átvett helyi tanterveket is?
Igen, a szakértőnek az átvett tanterveket is vizsgálnia kell, mert
• az átvett kész helyi tantervek nem minden esetben vágnak
egybe a Kt. előírásaival (például hiányoznak belőlük az iskola
magasabb évfolyamára lépés feltételei),
• vagy túlságosan részletezők (nem oktatáspolitikai dokumentumok, hanem az intézményi autonómiát veszélyeztető részletes
szakmai követelményrendszerek), és főként mert
• nem feltétlenül felelnek meg az iskola pedagógiai programjában
rögzített célkitűzéseknek és profilnak, a fenntartónak pedig
nemcsak a helyi tantervet, hanem a teljes pedagógiai programot
kell jóváhagynia!
Ez az úgynevezett „minősített tantervekre” is vonatkozik. Az Országos Közoktatási Intézet – bár erre semmiféle törvényi vagy rendeleti
felhatalmazása nem volt – minősítette az adatbankjába kerülő
tanterveket. A „minősítés” – ahogyan egy nemrég megjelent tájékoztatóból kitűnik – azt jelentette, hogy „az OKI tantervmenedzserei által
megbízott jeles lektorok vizsgálták a tantervszerkesztők nyilatkozatait tantervükről, s állapították meg azt, hogy a tanterv valóban azt
tartalmazza, amit a szerzők gondolnak róla. Jelesül: alkalmasak az
általuk definiált évfolyamokban a Nemzeti alaptanterv, illetve az
érettségi követelmények előításainak teljesítésére.”1
Az adatbank számára megvett tanterveket tehát nem az Országos
szakértői névjegyzékben szereplő szakértők, hanem az OKI munkatársai által megbízott lektorok véleményezték. A Kt. viszont
teljesen egyértelműen leszögezi:
„A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása
előtt köteles – az Országos szakértői névjegyzékben szereplő – szakértő
véleményét közvetlenül vagy a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó
intézmény útján beszerezni.”2

Ezért törvénysértést követ el az a fenntartó, aki a pedagógiai
program jóváhagyása előtt nem véleményezteti azt az Országos
szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel.
Törvénysértést követ el az is, aki a helyi tanterv véleményeztetését
az iskolára próbálja hárítani, hiszen az imént idézett törvény a
véleményeztetést egyértelműen a fenntartó kötelességévé teszi.

1
2

Tantervismertetők az Országos Közoktatási Intézet Tantervtárához (az Új
Pedagógiai Szemle 1997. szeptemberi számának melléklete).
44. § (1) bekezdés.
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A fenntartó e szakértői véleményezést már csak azért sem „takaríthatja meg”, mert – mint már fentebb említettük – a teljes
pedagógiai programot kell véleményeztetnie és nem csak az annak
részét képező helyi tantervet.
Ide kívánkozik az a megjegyzés is, hogy a törvény szerint a
pedagógiai program jóváhagyása teljes mértékben a fenntartó
joga és kötelessége. Ebből következik, hogy a minisztérium, az
OKI, az MPI-k adhatnak ugyan tanácsokat, ajánlásokat, de az
eljárások törvényességéért kizárólag a fenntartó a felelős. Jogvita
esetén a nevelőtestület a fenntartóval szemben fordulhat a bírósághoz (és csak a bírósághoz fordulhat, nem a minisztériumhoz).1

2.1.3.5 A tantárgyi tanterveken belüli konzisztencia és koherencia
A korábbiakban az intézményi célok, képzési irányok és a helyi
tantárgyi rendszer, valamint az egyes tantárgyak közötti konzisztenciáról, a helyi tanterv jól megfontolt, világos, egymással célszerűen összefüggő belső rendszeréről volt szó. A tantárgyi tanterveknek azonban önmagukban is konzisztenseknek kell lenniük.
Nem egy tanterv valóban ilyen.
„Jó tervezet. Látszik, hogy a szaktanárok tudják, hogy négy év alatt
(a 7-10. évfolyamon) mit szeretnének megvalósítani, honnan hová
szeretnének eljutni, s mindezt milyen mélységben, milyen eszközökkel szeretnék elérni.” (Földünk, környezetünk „K”)

E tanterv tehát attól (is) jó, hogy belsőleg konzisztens. Van
persze más példa is:
„Az 5. és 6. évfolyam környezetismeret tanterve nem egységes szerkezetű.” (Környezetismeret „A”)

H
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Általában a több részterületből álló műveltségterületeken nehéz
konzisztens tantervet létrehozni. Így például az Ember és társadalom műveltségi területen.
„A jelenlegi mozaik tantervek műveltségi területi összehangoltsága további átgondolt finomítást igényel.” (Ember és társadalom „A”)

26
A konzisztenciának nemcsak a tananyag, hanem a fejlesztés tervezésében is meg kell mutatkoznia.

1

84. § (1) bekezdés.
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Indokolt észrevétel a következő:
„Az előző évekhez képest nagyon nagy az ugrás az algoritmizálás terén.
A típusalgoritmusok már feltételezik az algoritmus elemek bizonyos
ismeretét, algoritmusok bejegyzésében, kipróbálásában való gyakorlottságot. Ezt itt nem alapozza meg semmi…” (Számítástechnika „A”)

Felmerülhet az a kérdés: van-e joga a szakértőnek észrevételezni
a tantervi konzisztencia terén tapasztalt hiányosságokat? E hibák
javítása nélkül jóváhagyható-e a tanterv?
A szakértőnek nemcsak joga, de kötelessége is felhívni a jóváhagyó
figyelmét az ilyen típusú hiányosságokra is, s e hibákat javítani kell.
A Közoktatási törvény leszögezi: a tanulónak joga van arra, hogy
„megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön”1, a pedagógusnak pedig kötelessége, hogy figyelembe vegye – többek között – a
tanulók „fejlődésének ütemét”.2
Végső soron: a zavaros, rossz tanítás „törvényellenes”.
Ez a tantárgyi tanterveken belüli koherenciára is vonatkozik.
Az eddigi tapasztalatokból úgy tűnik, hogy ezen a téren különösen
sok anomáliával találkozhatunk. Főként (de nem kizárólag) a
lefelé építkező középiskolai tantervek egy részére jellemző, hogy
nem veszik figyelembe a tanulók életkori sajátosságait és ezért
nem koherensek. Íme néhány példa:
„A 6. évfolyam tananyaga mélyebben foglalkozik a növények és az ember
szervezetével, mint ami indokolt. Konkrétabb, megfigyelésre épülő tananyag jobban illene ehhez a korosztályhoz…” (Biológia „K”)
„A 7-8. évfolyam anyaga maximalista. A 7-ben korai a szögfüggvényeket
bevezetni, s azokat alkalmaztatni, 8-ban a másodfokú egyenlőtlenségrendszert, az n-edik gyököt kár szerepeltetni… Igaz, hogy a NAT hangsúlyozza a matematikatanításban a spirális felépítést, de ez nem jelenti
azt, hogy bármilyen ismeret jellegű anyagot érdemes nagyon korán
megtanítani.” (Matematika „K”)

Persze van olyan általános iskolai tanár, sőt tanító is, aki „jó
szakemberségét” maximalista tantervi követelményekkel (és félő,
hogy hasonló tanítási gyakorlattal) próbálja bizonyítani.
„A minimumszintet nagyon magasan húzza meg. Nem lehet elvárni
minden gyerektől az egyenletrendezést, a kémiai számítások elvégzését…”. (Kémia „A”)

1
2

10. § (3) bekezdés a) pont.
19. § (4) bekezdés b) pont.
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„A NAT-tól való eltérésben csak azokat az anyagrészeket kifogásoljuk,
melyekben az évfolyamnak megfelelő adottságokhoz, jártasságokhoz
képest túlzónak találtuk az elvárásokat. Az első évfolyamon elégséges a
közepes hangerő használata, az erős éneklésnek sok hátulütője van, a
pianót pedig még technikailag nem bírják a gyerekek. Ugyanez vonatkozik a tempóra. Elégedjünk meg a mérsékelt tempóval. A gyorsra és a
lassúra ugyanazok a megállapítások érvényesek, mint a dinamikai
szélső értékekre. A teljes pentatónia nem tanítható meg az első évfolyamon.” (Ének-zene „A”)

Az, hogy a tanterv nem kellően koherens, nemegyszer a
rendelkezésre álló időkeret és a tananyag mennyisége és
minősége közötti meg nem felelésből fakad.
„Kérdés, hogy mindez kielégítően megtanítható-e egy átlagos csoportnak
heti két órában. Szerintem nem. (Kivéve, ha már előzetesen ismerik az
anyag jelentős részét.)” (Informatika „K”)
„A helyi tanterv emelt szintű nyelvoktatást tervez, de ehhez alacsony
óraszámban tanítják az angol nyelvet.” (Idegen nyelv „A”)
„A követelmények túlzottak: például nyelvtanból már a második évben
tanítja a felszólító módot, a 12. évfolyamon pedig a határozói és melléknévi igenevet is. Mindez csak akkor lenne elképzelhető, ha magas
óraszámban tanítanák a nyelvet.” (Orosz „K”)

A szakértőnek a tanulók törvényes jogainak védelmében észrevételeznie kell a tantervi koherencia terén jelentkező pedagógiai
szakszerűtlenségeket.

2.1.3.6 A magasabb évfolyamra való lépés feltételei, a követelményminimum
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A Közoktatási törvény szerint a helyi tantervnek tartalmaznia kell
„az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit”.1 A Kt. további
ide vonatkozó előírásai: „A nevelőtestület jogkörébe tartozik … a
tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása”.2
A magasabb évfolyamra lépés feltétele – legalábbis nálunk, Magyarországon – hagyományosan bizonyos minimális követelmények teljesítése, az „elégséges szint” elérése.

1
2

48. § (1) bekezdés b) pont.
57. § (1) bekezdés g) pont.
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Ezért a helyi tantervekben tantárgyanként rögzíteni szükséges a helyi tantervi minimumot.
Ez kétféle lehet:
• vagy megegyezik a NAT-ban megszabott „minimális teljesítménnyel”,
• vagy több annál.
Harmadik út nincs: kevesebb tehát nem fogadható el.
Az iskola ezenkívül más szabályokat is megszabhat a magasabb évfolyamra lépés feltételeként.
Erre különben a Kt. is utal:
„A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen
teljesítette. A középiskola a helyi tantervében előírhatja, hogy a tizenegyedik évfolyamára történő továbbhaladás feltétele az alapműveltségi
vizsga letétele is.”1

Persze fordított előjelű szabályozás is lehetséges. Az intézményi
program például előírhatja, hogy az első évfolyam után tanulmányi eredményétől függetlenül minden tanuló felsőbb évfolyamba léphet.
Sajnos a törvényi rendelkezések ellenére az eddig megismert helyi
tantervekből gyakran hiányoznak a magasabb évfolyamra lépés
feltételei.
Gondolhatnánk: a tantervkészítők elfogadják a NAT-ban rögzített
„minimális teljesítményeket”, s ezért nem szólnak külön a helyi
tanterv minimális követelményeiről. Ennek azonban ellentmondanak azok a tantervek, amelyekből kimaradtak a NAT minimális
teljesítményei. Lássunk néhány jellegzetes példát!
Példák

1

Minimális teljesítményként jelölve
a NAT-ban

„A tanterv nem tartalmazza a balesetvédelmi és biztonsági előírások
ismeretét.” (Informatika „K”)

211. old.

„…A könyvtári kereső, információszerző műveletek elsajátítását szolgáló tananyag kimaradt a tervezésből.” (Könytár „A”)

217. old.

71. § (1) bekezdés.
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Példák

Minimális teljesítményként jelölve
a NAT-ban

„A genetika teljesen kimaradt a tananyagból.” (Biológia „A”)

149. old.

„Teljesen hiányoznak az alábbi témák: help, a dokumentáció használata, az algoritmus fogalmi szintű ismerete.” (Számítástechnika „A”)

212.old.

Sajátos problémát vet fel az egyik általános iskola matematika
tanterve. Ebben az intézményben kétféle tantervi változatot használnak. Egyet a gyorsabban, s egy másikat a lassabban haladók
számára. Az utóbbi nem tartalmazza a százalék- és kamatszámítást. Pedig a NAT-ban mindkettő minimális teljesítményként
szerepel.1

Figyelem!
Az eddigi tapasztalatok alapján összefoglalóan a következőket
szükséges leszögezni:
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➟ a helyi tantervnek a NAT-ban meghatározott „minimális
teljesítményre” vonatkozó anyagot mindenképpen tartalmaznia kell
➟ a helyi tanterv minimális követelményei nem lehetnek
alacsonyabbak a NAT-ban közölt minimális teljesítményeknél
➟ magasabbak viszont lehetnek
➟ ezért (és a törvény ide vonatkozó rendelkezései okán) a
helyi tantervekben kötelező rögzíteni a magasabb évfolyamra lépés iskolai követelményeit, azaz a helyi tantervi
minimumkövetelményeket
➟ amennyiben a helyi tantervi minimum egybeesik a NAT
minimális teljesítményével, azt a tantervben deklarálni kell
A követelményminimum elemzése a szakértő törvényességi vizsgálatának fontos eleme.

1

NAT 78. oldal.
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2.1.3.7 Ellenőrzés, értékelés, minősítés

Figyelem!
A Közoktatási törvény szerint1 a helyi tantervnek meg kell határoznia, hogy az iskola hogyan ellenőrzi, értékeli, minősíti a tanulók
➟ teljesítményét,
➟ magatartását,
➟ szorgalmát.
1

Maga a törvény is részletesen szabályozza az ellenőrzés,
értékelés és minősítés rendszerét.2 Elég nagy szabadságot ad
azonban, amikor kimondja, hogy az „iskola pedagógiai programja
az évközi érdemjegyek, továbbá az első-hatodik évfolyamon a
félévi és év végi osztályzatok helyett a tanuló teljesítményének,
szorgalmának, magatartásának értékelésére, minősítésére más
jelölés alkalmazását is előírhatja”.3 Azaz nem köteles a tanuló
tudásának értékelésénél és minősítésénél a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1); a tanuló magatartásának
értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz
(2); a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás
(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) jelölést alkalmazni.
Amennyiben az intézmény él ezzel a jogával, a helyi tantervben
pontosan meg kell határoznia az eltérés módját.

Önkontroll!
Mindenképpen ajánlatos rögzíteni:
❏

melyik évfolyamon milyen belső és külső vizsgákra kerül sor

❏

milyen mértékben (arányban) alkalmazzák az ellenőrzésben és veszik tekintetbe a minősítésben a folyamatos
megfigyelést, illetve a szóbeli, írásbeli és más, cselekvéses
teljesítmények értékelését

❏

1
2
3

milyen módon értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát
48. § (1) bekezdés b) pont.
70. §
70. § (3) bekezdés.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

kaphatnak-e a tanulók lehetőséget érdemjegyeik javítására

❏

milyen gyakorisággal ellenőrzik és értékelik a tanulókat

❏

milyen módon és időközönként értesítik a szülőket gyermekeik előrehaladásáról

❏

a félévi és év végi osztályzatok az év közben kapott érdemjegyek átlagának felelnek-e meg, vagy a különböző érdemjegyeknek más-más a súlyuk (és így az érdemjegyekből
számított átlag félrevezető lehet)

Az ilyen és ehhez hasonló szabályokat az intézményre vonatkozóan általában, de esetleg tantárgyanként azért is érdemes
leírni, mert a szülő eljárást indíthat „a magatartás, szorgalom
és a tanulmányok minősítése ellen, ha a min ősítés nem az
iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt”.1
Ugyanakkor a túlszabályozás is elkerülendő, hiszen a pedagógus
munkaköri joga, hogy „értékelje a gyermekek, tanulók munkáját,
minősítse a tanulók teljesítményét”.2
Mindenesetre a szakértőnek észrevételeznie kell, ha a helyi tanterv egyáltalán nem foglalkozik az ellenőrzés, értékelés és minősítés kérdéskörével, vagy nem a törvényi
előírásoknak megfelelően foglalkozik azzal.

2.1.3.8 Taneszközök

H
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Az eddig megismert helyi tantervek – a törvény rendelkezésének
megfelelően – általában szólnak a taneszközökről. A szakértők
között azonban nincs egyetértés abban, hogyan célszerű a tantervben a taneszközökkel foglalkozni. Az egyik vélemény:
„A szükséges taneszközök között a tankönyvet – lehetőség szerint –
konkrétan kellene megnevezni.” (Biológia „A”)

A másik vélemény:
„Nem szerencsés, ha feltüntetjük a konkrétan használatos tankönyvet,
mert akkor attól nem lehet eltérni. (Az új tankönyvek még nem is jelentek
meg mind, ezért a választék sem lehet teljes jelenleg.)” (Fizika „A”)

1
2

83. § (2) bekezdés.
19. § (1) bekezdés d) és e) pont.
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A két vélemény közül a második a helyes, hiszen a tankönyv (és
más taneszközök) egészen konkrét megnevezése ellentmond a
Közoktatási törvénynek, amely szerint a helyi tantervnek csupán „az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elveit” kell tartalmaznia.1
Ez így ésszerű. Egyrészt azért, mert a miniszter által kiadott
tankönyv- és taneszközjegyzék évről-évre gazdagodik, és ha a
fenntartó a helyi tantervben egy bizonyos eszközt hagyna jóvá,
nehéz lenne a tankönyvet kicserélni és újabb taneszközöket
beszerezni. (Ha a törvényhez szigorúan ragaszkodunk, ez esetben
újra és újra módosítani kellene a helyi tantervet.) Másrészt a
pedagógus személyes joga, hogy „a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az
alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket”.2 Amennyiben a tanterv konkrét tankönyvet és eszközöket
nevezne meg, e jogával a pedagógus nem élhetne. Helyes tehát
a törvényi előíráshoz ragaszkodni.
A taneszközök kiválasztásának elveit ugyanakkor célszerű az
eszközfajták megnevezésével világossá tenni. Rögzíteni, hogy az
adott tantárgy tanításában például tankönyvet, munkafüzetet,
atlaszt fogunk használni, de nem jelölni meg pontosan, melyik
tankönyvet, melyik munkafüzetet, melyik atlaszt.
Ebben a felfogásban indokoltnak tekinthetők például az alábbi
vélemények:
„A felsorolt eszközigény közé a zsebszámológépet be kell venni. (A tanulók
a 6. évfolyamtól használják.)” (Matematika „A”)
„Az „általánosan használt földrajzi felszerelés” megjelölés nem kielégítő.
Tételesen fel kell sorolni: falitérképek, diasorozatok, transzparens-sorozatok stb.” (Földrajz „A”)
„A könyvtári források a taneszközök között is megjelennek, de a felsoroltakon kívül érdemes lenne még megemlíteni a segédeszközöket (atlasz, kronológiák stb.) és az összefoglaló kézikönyveket, valamint a
tanulók számára különösen fontos ismeretterjesztő könyveket, folyóiratokat.” (Könyvtár „A”)
„Helyes, hogy kiemeli a hiányzó taneszközöket.” (Kémia „A”)

A jogszabályoknak (itt a Kt.-nek) való megfelelés szemrevételezésén túl, a törvényességi vizsgálatba ebben az esetben is beletar-

1
2

48. § .(1) bekezdés b) pont.
19. § (1) bekezdés b) pont.

Iskolavezetés 1997. november

H
6.1
33

Iskolafenntartás és -felügyelet

tozik a koherencia és a konzisztencia vizsgálata. A konzisztencia
tekintetében elemezni szükséges, hogy az előzőekben meghatározott tananyagnak és követelményeknek megfelelő taneszközfajtákat tartalmaz-e a tanterv (nem többet és nem kevesebbet), a koherencia vonatkozásában pedig azt, hogy a jelölt
eszközök megfelelnek-e az adott korosztály átlagos fejlettségi szintjének, pszichikai igényeinek.
2.1.3.9 Eltérő tantervi követelmények
Az eddigiekben a helyi tantervek készítésének és véleményezésének általános, minden iskolára vonatkozó követelményei kerültek
tárgyalásra. Vannak azonban kivételek is.
Ide tartoznak
•
•
•
•

a nemzeti, etnikai kisebbség iskolái,
a két tanítási nyelvű iskolák,
a fogyatékos tanulók iskolái és
az alapfokú művészetoktatási intézmények.

Ezek helyi tantervüket a művelődési és közoktatási miniszter által
kiadott „irányelvek” figyelembevételével készítik el vagy/és központi tantervi programokat használnak. A felsorolt intézmények
helyi tanterveiről természetesen csak a szóban forgó iskolatípus
szakértői tudnak releváns véleményt alkotni, ezért itt és most a
rájuk vonatkozó speciális követelményekkel nem foglalkozunk. A
középfokú oktatás többségét jelentő szakképző intézményekre is
vonatkoznak azonban olyan, az általánostól eltérő rendelkezések,
amelyekről viszont – éppen ezen iskolák tömeges volta miatt –
érdemes szólni.
Melyek ezek a speciális rendelkezések?

H
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• Az első, hogy „a szakmai tantárgyak központi programjának
(tantervének) kiadásáról a szakképzési törvény rendelkezik. A
központi programban (tantervben) meghatározhatók – a művelődési és közoktatási miniszter egyetértésével – szakmai előkészítő ismeretek is”.1
Az, hogy a szakmai tantárgyak és részben a szakmai előkészítő
tárgyak tantervei központilag kerülnek kiadásra, a helyi tanterv bírálójának nem okoz gondot, hanem inkább könnyebbsé-

1

8. § (16) bekezdés.
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•

•

•

•

•

get jelent: a szakmai tantervről nem kell (ezen alkalommal
nem is célszerű) véleményt mondania.
A második fontos rendelkezés, hogy a szakmunkásképzőt felváltó szakiskolának csak a 10. évfolyamot követően van szakképzési évfolyama, „a 9-10. évfolyamon a tanuló befejezi az
alapműveltségi vizsgára való felkészülést, és előkészül a szakképzésre való bekapcsolódásra”.1
A harmadik rendelkezés, hogy a szakközépiskolának – néhány
kivételtől eltekintve – „négy általános műveltséget megalapozó
évfolyama (a továbbiakban: középiskolai évfolyam) van. A szakközépiskolában a középiskolai évfolyamon a nevelés és oktatás
a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon
fejeződik be.”2
A negyedik rendelkezés, hogy „a szakközépiskolában – az általános műveltséget megalapozó oktatás részeként – szakmai
előkészítő ismeretek átadása is folyhat”.3
Az ötödik rendelkezés, hogy „a szakközépiskolák és a szakiskolák pedagógiai programjuk elkészítésénél a közismereti és szakmai elméleti tantárgyak oktatását átszervezik oly módon, hogy
szakképzés csak az iskola felsőbb évfolyamain folyjék”.
1998. szeptember 1-jétől az iskolában folyó oktatást „szét kell
választani általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszra és szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai
szakaszra”.4
A hatodik rendelkezés: az új OKJ (Országos Képzési Jegyzék)
1998 szeptemberétől életbe lép.

E rendelkezésekből is fakad, hogy bár a szakmunkásképző iskolák és szakközépiskolák – a Közoktatási törvénynek megfelelően
– általában csak 2000. szeptember 1-jétől térnek át a NAT szerinti
tanításra, pedagógiai programjukat már 1998-ra el kell készíteniük.
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1
2
3
4

27. § (4) bekezdés.
29. § (1) bekezdés.
29. § (3) bekezdés.
124. § (7) bekezdés.
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Figyelem!
A felsorolt rendelkezésekből a helyi tantervkészítésre nézve az alábbi
következtetések vonhatók le:
➟ Bár a szakképző iskolák – a Kt. szerint – 1998-ban még
nem a NAT követelményeinek alapján tanítanak, jelenlegi
tantervüket 1998-ra módosítaniuk kell úgy, hogy az első
két évfolyamukon csak általános képzés és szakmai orientáló képzés folyjék.
➟ Mivel az első két évfolyamon a szakmai képzés már ebben
az átmeneti időszakban is megszűnik, a jelenlegi tanterv
közismereti tantárgyainak óraszámát az „átmeneti tantervben” emelni szükséges.
➟ A jelenlegi tanterv 1998-tól érvényes módosítása mellett a
szakképző iskoláknak is el kell készíteniük a NAT-ra alapozott, 2000-től életbe lépő helyi tantervüket. Ebben azonban első két évfolyamunkon (azaz a 9. és 10. évfolyamon)
már nem a jelenlegi tanterv közismereti tantárgyainak kell
szerepelniük magasabb óraszámban, hanem a NAT-ban
megkívánt műveltségi területeknek és részterületeknek. S
persze továbbra is tervezhetnek szakmai orientáló tantárgyakat is.
➟ A szakmunkásképzők (a későbbi szakiskolák) harmadik
évfolyamán (a 11. évfolyamon) központi tantervek szerinti
szakképzést kell folytatni a jelenleginél magasabb óraszámban.
➟ A szakközépiskolákban viszont mindvégig általános képzést kell adni azzal a megkötéssel, hogy ebben az iskolatípusban szakmai előkészítés folyik és ezért központi tantervek alapján előkészítő tantárgyak is tanítandók.
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Az „átmeneti tanterv” és a NAT szerinti „helyi tanterv” időben így
viszonyulnak egymáshoz:
A bevezetés időpontja

Átmeneti tanterv

NAT szerinti helyi
tanterv

1998

9. évfolyam

–

1999

10. évfolyam

–

2000

11. évfolyam

9. évfolyam

2001

12. évfolyam

10. évfolyam

2002

–

11. évfolyam

2003

–

12. évfolyam
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Az átmenetiség tehát csak 2002-ben szűnik meg. Ezért kell az
átmeneti tantervet a szakmunkásképző iskolákban a 11., a szakközépiskolákban a 11-12. évfolyamokra is kidolgozni.
A legelőnyösebb persze az lenne, ha az arra vállalkozó iskolák már
1998-ban el tudnák kezdeni a NAT szerinti tanítást (és erre
engedélyt is kapnának). Így meg lehetne takarítani az átmeneti
tanterv készítéséhez szükséges időt és energiát. Amennyiben ez
nem járható út, a fenntartó és az iskola számára is előnyösebb az
átmeneti tantervnek és a helyi tantervnek egy, átfogó dokumentumba való foglalása a következő rendszerben:
1. Bevezetés

•
•
•
•

Az intézmény jelenlegi helyzete
Az iskola képzési profilja az 1998. utáni 5-6 évben
Hogyan közelít e képzési profilhoz az átmeneti tanterv?
Hogyan realizálja a tervezett képzési célokat a NAT szerinti helyi
tanterv?

2. Átmeneti tantárgy- és óraterv
3. A NAT szerinti helyi tanterv (a Kt. 48. §-ának előírása szerint,
kiegészítve a szakmai tantárgyak, illetve előkészítő tantárgyak központi
tanterveivel)
4. Időterv: a belépés ütemezése szakok, szakmák, tagozatok, évek és
évfolyamok szerint. Az intézmény profiljának megfelelően többféle tanterv és óraterv készítendő.

Az átmeneti tanterv kidolgozásának kötelezettségén, valamint a
szakmai előkészítő tantárgyak óratervbe illesztésén kívül a szakképző intézmények helyitanterv-készítésének más sajátosságai is
vannak. Máshogyan és más hangsúllyal merül fel a megyei
(fővárosi) és esetleg városi, községi fejlesztési tervhez való illeszkedés követelménye, továbbá a koherencia és konzisztencia igénye. Ez a pedagógiai programot véleményező szakértő munkájára
is meghatározóan hat. Egy-egy régió közoktatás-fejlesztési tervének legfontosabb eleme az intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv, amelyben az illetékes önkormányzat arról is határozott, melyik szakképző intézmények erősítését, profiljának átalakítását
vagy esetleg megszüntetését tartja indokoltnak.
A pedagógiai program bírálójának ezért ismernie kell az
iskolára vonatkozó önkormányzati fejlesztési tervet és
meg kell állapítania, milyen mértékben felel meg a program
a fejlesztési terv ajánlásainak.
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Ami a konzisztenciavizsgálatot illeti, ebben az esetben a korábban
körvonalazott szakértői feladatok mellett sajátos szempont a
közismereti és szakmai előkészítő (illetve a szakiskolákban emellett a szakmai) tantárgyak egymásra építettségének, szerves kapcsolódásának vizsgálata.
A szakképzésben és a szakmai előkészítésben a tantervi koherencia
kérdései is máshogyan jelentkeznek. Ezekbe az intézményekbe
általában azok a fiatalok járnak, akiknek többé-kevésbé már kialakult az érdeklődési irányuk, és felszínre kerültek adottságaik is.
Így itt különösen fontos, hogy a kötelező és választható foglalkozások
• tartalma,
• időkeretei és
• követelményei
megfeleljenek az adott populáció belső szükségleteinek.

2.1.4 További tervezési feladatok
A Kt. leszögezi: „a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelésioktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben
neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki…”1

Figyelem!
E jogok biztosítása érdekében a Kt. megkívánja, hogy az iskola
pedagógiai programja tartalmazza
➟ az iskolában folyó nevelés és oktatás céljait,
➟ a helyi tantervet,
➟ az iskolai élet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a
szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket,
➟ a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai
tevékenységet, továbbá
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1

10. § (1) és (3) bekezdés.
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Figyelem! (folytatás)
➟ a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő
programot.1
1

A pedagógiai programban meg kell tervezni tehát az idézett
tanulói jogok érvényesítésének módját és feltételeit.
Az iskolában különböző jellegű foglalkozások vannak:
•
•
•
•

kötelező tanórai foglalkozások
nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások
egyéni (két-három tanuló részére szervezett) foglalkozások
tanórán kívüli foglalkozások.

A tanórán kívüli foglalkozások főbb fajtái:
• a napközi, illetve a tanulószoba
• a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti
csoport
• az iskolai sportkör
• a tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, a diáknap2
Vannak olyan foglakozások, illetve szolgáltatások, amelyeket a
Kt. értelmében az iskola köteles megszervezni.
Így:
„Az iskola a kötelező tanórai foglakozások keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés szervezéséről. Az iskola köteles megteremteni
a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint
köteles biztosítani – ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak
keretén belül évfolyamonként legalább egy-egy osztály működik – az
iskolai sportkör működését. A mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megtartásához
rendelkezésre álló időkeret terhére kell megteremteni. Az iskola a nem
kötelező tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló időkeret terhére szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait. A mindennapi testedzés megszervezésébe az iskolai sportkör foglalkozásait be kell

1
2

48. § (1) bekezdés.
53. § (2) bekezdés.
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számítani. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport-egyesület is elláthatja.”1
„Az iskola köteles a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam
befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást
szervezni.”2
„Az iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy
szolgáltatásait a tanulók és a pedagógusok minden tanítási napon
igénybe tudják venni.”3

A Közoktatási törvényben meghatározott feladatokon túl
– a helyi fejlesztési tervekkel összhangban – az intézmény
más speciális feladatokat is felvállalhat.
Természetesen az iskolai pedagógiai programban tervezett foglalkozások lebonyolításához megfelelő szakemberekre és tárgyi feltételekre is szükség van.
A törvény kimondja például, hogy „a nevelési-oktatási intézmény ellátja
a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladatokat; felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető
okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg egyensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, tanuló
érdekében intézkedést kezdeményez.”4

E feladat teljesítéséhez mindenképpen szükség van iskolai gyermek-,
illetve ifjúságvédelmi felelősre és lehetőleg pszichológusra is. Vagy:
ha az iskola köteles napközit működtetni, helyet is kell biztosítani
számára és a gyerekek étkeztetéséről is gondoskodni kell.
Mivel e feladatok mind „pénzigényesek”, a pedagógiai programban feltétlenül szerepelniük kell. Ugyanis általában
csak a fenntartói jóváhagyás és pénzügyi támogatás biztosíthatja megvalósításukat.
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2.2 A fenntartói szempontok érvényesülése
A szakértői vélemény elsődleges feladata: a törvényesség biztosítása. A szakértőnek meg kell állapítania, hogy az intézmény
pedagógiai programja (benne helyi tanterve) megfelel-e a Közoktatási törvény és a NAT követelményeinek. A gyakorlatban azonban a véleményezők ennél rendszerint továbbmennek, és nem
csupán törvényességi, hanem szűkebb szakmai szempontból is
elemzik az eléjük került dokumentumokat. Bizonyos határokon
belül ez csak helyeselhető. A tanulónak ugyanis törvényes joga,
hogy jó oktatásban részesüljön, és a szakmai megjegyzések ezt
célozzák. A törvényi és szakmai vizsgálat mellett a szakértői
véleményekben egyelőre általában háttérbe szorul viszont egy
nagyon fontos harmadik szempont: a fenntartói szempontok
figyelembevétele. Pedig ez már csak azért sem elhanyagolható,
mert a pedagógiai programot a fenntartó hagyja jóvá.
A fenntartót különösen két dolog érdekli:
• Tartalmazza-e a program az általa meghatározott (és finanszírozott) feladatokat?
• Az új feladatok milyen mértékű személyi és dologi költségkihatással járnak, s ez miből fedezhető?
E kérdések közül különösen a másodikra nehéz felelni, hiszen
egy hosszabb (5-6 éves) időszak költségeiről van szó, melyben az
új tevékenységek az új igényekkel fokozatosan lépnek be. Ugyanakkor az önkormányzatok – dicséretükre legyen mondva – nem
arra gondolnak, hogy a mandátumuk hamarosan lejár, és így az
általuk jóváhagyott pedagógiai program finanszírozásáról – könynyen lehet – már más összetételű testületnek kell gondoskodnia,
hanem a közérdeket tartják szem előtt, és ezért igénylik, hogy
nagy vonalakban áttekinthessék a program teljes költségkihatását.
Ezért a fenntartók általában megkívánják, hogy a pedagógiai
program tartalmazza az intézmény
• becsült távlati tanulólétszámát,
• pedagógus- és más szakember-szükségletét és
• a tárgyi feltételekre (például tanterem, taneszköz) vonatkozó
igényeit.
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Figyelem!
A szakértőnek az a feladata, hogy véleményezze:
➟ az intézmény igényei megfelelnek-e a pedagógiai programban kitűzött céloknak, feladatoknak
➟ világosan kitűnik-e a tervekből, melyik igények következnek
— a NAT-ból és a Közoktatási törvényből (például az informatika bevezetése)
— azokból a törvény által nem kötelezett tevékenységekből, melyeket az intézmény jelenleg is folytat (és amelyeket a fenntartó eddig is fedezett)
— a fenntartó által (például a fejlesztési tervben) kitűzött
újabb feladatokból és
— melyek az intézmény pedagógiai programjában szereplő
többletfeladatokból

Amennyiben a pedagógiai program korrektül felsorolja a különböző jellegű új feladatokat és a belőlük fakadó személyi és tárgyi
igényeket, a gazdasági szakemberek el tudják végezni a fenntartó
számára a szükséges számításokat. Ez azonban nem a közoktatási szakértő feladata.

3. A szakértői véleményezésről összefoglalóan
Miután az eddigiekben végigkövettük a szakértői vélemény kialakításának munkafolyamatát, befejezésül hasznos lehet rögzíteni:
végül is mit kell a szakértő írásos véleményének tartalmaznia. Ezt
vázolja az alábbi programértékelő-lap.
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3.1 Pedagógiai program értékelőlapja
3.1.1 Az intézmény fő jellemzői
Neve:
Iskolatípusa (például 8 évfolyamos általános iskola):
Jelenlegi profilja (például tagozatok):
Az évfolyamok, osztályok, csoportok száma:
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3.1.2 A pedagógiai program készítésének körülményei
• Tartalmazza-e a program vagy melléklete a nevelőtestület elfogadási határozatát?
• Kiktől kértek véleményt a program készítése során?
• Milyen eredménnyel?
3.1.3 A program általános jellemzői
3.1.3.1 A célok megfogalmazása
• Az általános nevelési és oktatási célok megfelelnek-e a Kt. és a
NAT követelményeinek?
• Az iskola tervezett profilja megfelel-e a regionális és helyi
fejlesztési célkitűzéseknek? Amennyiben az abban foglalt ajánlásoktól eltér, mivel indokolják azt?
• Megfelel-e a program egésze a NAT fejlesztésközpontú szemléletének?

3.1.3.2 A program szerkezete
• Nem túl részletes vagy túl vázlatos? Nem korlátozza-e a pedagógusok autonómiáját? Megítélhető-e belőle a NAT-nak való
megfelelése?
• Követi-e a program felépítése a Kt. 48. §-ának előírásait? Ha
nem, miben tér el ettől? S ezt mi indokolja?

3.1.3.3 A tantárgy- és óraterv
• Tartalmazza-e a helyi tanterv a NAT valamennyi műveltségi
területét és részterületét? Melyik terület melyik tantárgy keretei
között található?
• Valamennyi évfolyamot felöleli-e?
• Évfolyamokra vannak-e bontva a tantárgyi tantervek és óraszámok?
• A kötelező tanórai foglalkozások óraterve megfelel-e a Kt. 52. §-ának,
nem tartalmaz-e többet az ott megszabott napi óraszámoknál?
• Megfelel-e a tantárgyterv az intézmény képzési irányának, célkitűzéseinek (profiljának)?
• Kellően arányos-e az óraterv? Nem tér-e el indokolatlanul nagy
mértékben a NAT-ban ajánlott arányoktól? Megvalósíthatóak-e
a NAT-ban jelölt követelmények az óratervben biztosított időkeretben?
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• Vannak-e a tantárgy- és óratervben választható tantárgyak?
Melyek ezek? Megfelelnek-e az intézmény profiljának?
• A kötelező és választható tantárgyak konzisztens rendszert
alkotnak-e? Össze vannak-e hangolva?
• A kötelező és választható óraszámok összességükben megfelelnek-e a tanulók életkori sajátosságainak? Nem terhelik-e túl
őket?
• A tervezett tananyag mennyisége és minősége megfelel-e a
tanulók átlagos fejlettségi szintjének? Ha nem, mivel indokolják?

3.1.3.4 A tananyag és a követelmények
• Megítélhető-e a tantárgyi tantervek NAT-kompatibilitása?
• Megfelel-e a tananyag és a követelmények az intézmény profiljának?
• Tartalmazza-e a tanterv a választható tantárgyak tananyagát
és követelményeit is?
• Megfelelnek-e a tantárgyi tantervek a NAT-nak a 4., 6., 8., 10.
évfolyamok végére előírt követelményeinek? Ha nem, miben
van eltérés? Ezt mivel indokolják?
• Megfelelnek-e az egyes tantárgyi tantervek a NAT fejlesztésközpontú szemléletének? Tartalmaznak-e készség- és képességfejlesztési követelményeket?
• Az egyes tantárgyak belső logikája világos, konzisztens-e?
• Megfelelnek-e az egyes tantárgyak követelményei a tanulók
átlagos fejlettségi szintjének (koherensek-e)?

3.1.3.5 A követelményminimum
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• Tartalmazza-e a helyi tanterv minden tantárgya a NAT-ban
szereplő minimális teljesítményeket?
• Tartalmazzák-e a tantárgyi tantervek az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, a helyi tanterv minimális követelményeit?
• Hogyan viszonyulnak a helyi tanterv minimális követelményei
a NAT-ban megszabott minimális teljesítményekhez és az alapvizsga, illetve érettségi vizsga követelményeihez?
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3.1.3.6 Ellenőrzés, értékelés, minősítés
• Tartalmaz-e a helyi tanterv az ellenőrzésre, értékelésre, minősítésre vonatkozó szabályokat?
• Ezek mennyiben térnek el a Kt. 70. §-ában lefektetett szabályoktól?
• Indokoltak-e, szakszerűek-e a helyi szabályok?
• Kellő szabadságot biztosítanak-e az egyes pedagógusoknak?

3.1.3.7 Taneszközök
• A tantárgyi tantervek a Kt. 48. § előírásainak megfelelően
szólnak-e a taneszközökről? Nem túl konkrét vagy túl általános
a megfogalmazás?
• Megfelelnek-e az iskolában alkalmazható tankönyvek,tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei az intézmény profiljának és a tanulók átlagos fejlettségi szintjének?

3.1.3.8 Az általánostól eltérő tantervi követelmények
• A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolák helyi tanterve tartalmazza-e a törvényben előírt speciális tananyagokat?
• Megfelel-e a tanterv a miniszteri Irányelveknek?
• A két tanítási nyelvű iskolák, a fogyatékos tanulók iskolái, az
alapfokú művészetoktatási intézmények helyi tantervei a miniszteri Irányelvek alapján készültek-e?

3.1.3.9 A szakképző intézmények speciális tantervi követelményei
• Tartalmazza-e a pedagógiai program a jelenlegi tanterv 1998ban esedékes módosítását? Elválik-e egymástól az általános és
a szakképzés? Melyik jelenlegi közismereti tantárgyak szerepelnek az első két évfolyamon magasabb óraszámban?
• A szakmai előkészítő tárgyak megfelelően készítik elő a szakképzést?
• Melyik szakmai tárgyak szerepelnek a felsőbb évfolyamokon a
jelenleginél magasabb óraszámban? Megfelelnek-e a módosítások az intézmény tervezett profiljának?
• A NAT alapján készült program (benne a helyi tanterv) menynyiben tér el a jelenlegi programtól, illetve helyi tantervtől?
• Hogyan illeszkednek a helyi tantervben tervezett szakmai előkészítő tantárgyak a NAT-ban előírt műveltségi területekhez és
részterületekhez?
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• A tantervi módosítás és a NAT alapján készülő helyi program
megfelel-e a megyei (fővárosi) fejlesztési tervnek?

3.1.3.10 További tervezési feladatok
• Milyen tevékenységeket tervez a pedagógiai program az egészséges iskolai életkörülmények biztosítására, a testkultúra ápolására, a megfelelő szellemi környezet megteremtésére?
• Hogyan szavatolja a Kt.-ben kötelezőnek minősített feladatok
beépítését az iskolai időkeretekbe?
• Milyen képességfejlesztő foglalkozásokat, tevékenységeket tartalmaz a pedagógiai program?
• Milyen, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási,
tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket ír elő a
pedagógiai program? Milyen felzárkóztató programokat tervez?
• Milyen, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai
tevékenységeket irányoz elő?

3.1.4 A fenntartói szempontok érvényesülésének vizsgálata
• Tartalmazza-e a pedagógiai program a fenntartó által meghatározott feladatokat?
• Tekintettel van-e a fenntartó tantervi ajánlásaira? (Például
Budapest-tanterv.)
• Elég konkrétan sorolja-e fel a pedagógiai program a megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket? (Lehet-e ezekből a gazdasági szakembereknek költségvetési becsléseket végezni?)
• Az intézmény személyi és tárgyi igényei megfelelnek-e a pedagógiai programban kitűzött céloknak, feladatoknak?
• Reális-e a tervezés? (Nem túl sok és nem túl kevés?)
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Vélemény egyes tantárgyi tantervekről
Erre csak akkor és annyiban van szükség, amikor és amenynyiben valamelyik tantárgyi tanterv nem felel meg a NAT
követelményeinek, és ez megakadályozza a pedagógiai program törvényes jóváhagyását.
A tantárgyi szakértők bírálatukban a jóváhagyásukhoz valóban
szükséges megállapításokon kívül gyakran sorolnak fel olyan
„kollegiális jótanácsokat” is, amelyeket érdemes, de nem kötelező
megfogadni. Lássunk néhány példát!
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„A tanterv rendkívül gondos tanári munkára utal. Az évfolyamok tematikája jóval túlmegy a NAT terjedelmén… Csak sajnálhatom, hogy a
sejtbiológia – biokémia nem került be a tantervbe. Ilyen színvonalas
programban ott a helye.” (Biológia „K”)

Úgylehet a bírálónak igaza van. De a sejtbiológia – biokémia
hiánya nem akadálya az iskolai pedagógiai program jóváhagyásának. Ugyanez mondható el a következő véleményről:
„Hiányzik a tárgy cél- és feladatrendszerének ismertetése.” (Ének-zene „A”)

A törvény nem írja elő, hogy tantárgyanként fel kell sorolni a
tantervi célokat és feladatokat, ezért ezt a helyi tantervek íróitól
nem lehet megkövetelni. Persze nem árt, ha a tanterv megjelöli a
legfontosabb feladatokat.
Mivel a „kollegiális jótanácsok” nem játszanak szerepet a pedagógiai program jóváhagyásában (vagy a jóváhagyás megtagadásában), az összegező szakértői véleményben általában nem érdemes
kitérni rájuk. Ezek olyan szakmai részkérdések, melyek inkább
zavarják, mint segítik az iskolafenntartót törvényes jogszabályalkotó döntésének meghozásában.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Az intézményvezetői pályázatok
szakértői véleményezése
Hogyan segítsük és értékeljük a vezetői pályázatot?

Dr. Benedek István

Az intézményfenntartó önkormányzatok és maguk az oktatásinevelési intézmények közösségei egyaránt érdekeltek abban, hogy
minden újabb vezetői pályázati eljárás során minőségi változás
jöjjön létre az adott közoktatási intézmény vezetésében. Mivel a
professzionális intézményvezetés lényege a távlatadás, fontos
kérdés, hogy a közösségek kapnak-e új és minőségileg más
távlatot egy vezető új vagy újabb kinevezésével?

Tartalom

Oldal

1.

A vezetői pályázatok törvényi előírásai

2.

A vezetői pályázatok véleményezése

16
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A szakértői jelentés elkészítése, átadása

19

H
6.2

4.

Melléklet

40

1

Irodalom

3

49

Iskolavezetés 1998. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

Az igazgatóválasztás izgalmakkal teli esemény a fenntartó, a
nevelőtestületek és a pályázó számára egyaránt. Még nincs kialakult gyakorlata a vezetői ciklusok fenntartói szakmai értékelésének. Minden új vezetői ciklus megkezdésére egy pályázati, választási procedúra végigvitele után kerül sor.
A fenntartónak érdeke lenne, hogy értékelje intézményvezetőinek
szakmai fejlesztő, innovációs teljesítményét, hiszen az intézményeket közpénzekből működteti, az adófizetők pénzével pedig jól
kell gazdálkodni. Az iskolahasználók érdekeit kell képviselnie
döntéseivel. A családból az intézményes nevelésbe-oktatásba kerülő gyermek iskoláztatása egyszeri és megismételhetetlen folyamat. Nem engedhető meg tehát, hogy az intézményben gyenge
teljesítmények szülessenek.
A magas színvonalú intézményi teljesítmény első számú
letéteményese maga az igazgató. Öt éven át ő hangolja
össze a vezetői funkciókat, az elfogadott pedagógiai program időarányos teljesítését.
1998-tól a törvény lehetőséget ad tízéves vezetői kinevezésre is.
Ebben az esetben különösen fontos a felelősségteljes fenntartói
döntés. Tíz év nagyon hosszú idő egy intézmény életében. Ez
általános iskolánál több mint egy, középiskolánál több mint két
pedagógiai ciklus. A tízéves vezetői megbízás az igazán felkészült
vezetőnek óriási szakmai lehetőség koncepciójának kibontakoztatására.
A kérdés az, hogy hogyan találja meg a fenntartó azt a vezetőt,
akit ilyen időtávra bátran kinevezhet:
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• Az egyik lehetséges megoldás már ma is realitás. A pályázati
eljárás során szakvéleményt kér a beadott vezetői pályázatról
közoktatási szakértőtől.
• A mások megoldás még csak távlati. Ez a minőségbiztosítási és
minőség-ellenőrzési rendszer bevezetése lesz.
A közoktatásban sem várathat sokat magára a minőség-ellenőrzési rendszer kimunkálása. Az ipari-gazdasági életben már bebizonyosodott, hogy egy kritériumrendszer alapján egyszer bemért
egység tartós minőséget tud biztosítani, ha a feltételrendszer
adott, és ehhez kellő vezetői profizmus társul.
A közoktatásban feltehetően a TQM-rendszer fog meghonosodni.
Ez jelent folyamatot és állandóan mérhető státust. A folyamat a
fejlődést jelzi a kiindulási állapothoz képest. A státus pedig a van
és az elvárt teljesítménykülönbséget mutatja meg.

Iskolavezetés 1998. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

A minőségbiztosítási, értékelési rendszer kiépítésének együtt
kell történnie a vizsga- és mérőközpontok kialakításával. Várhatóan megjelennek a közoktatásban is az auditáló cégek, szervezetek, amelyek egy intézmény átvilágítása után biztonsággal megtudják mondani a fenntartónak, hogy az adott intézmény ötéves
teljesítménye hatékony volt-e, illetve melyek a szükséges változtatási
irányok az adott intézmény vezetői munkájában.
Ez a második mérési mód még nem napi realitás. A továbbiakban
ezért kizárólag az önkormányzatok által fenntartott intézmények
vezetői pályázatainak szakértői értékeléssel foglalkozunk.
Még nem ismerünk olyan esetet, amikor nem önkormányzati
fenntartású intézményvezetői pályázat véleményezésére kértek
volna fel szakértőt a szakértői névjegyzékből.
Az emberi erőforrás racionalizálása a közoktatási intézményrendszer működtetésének belső tartaléka. A Közoktatási törvény
(továbbiakban: Kt.) előírja, hogy a vezetőnek pedagógus szakvizsgával kell rendelkeznie. Ez a kitétel is a vezetői profizmus
igénylését bizonyítja.
Az MKM továbbképzési programjai ezt a folyamatot is hívatottak
segíteni, jelentős anyagi támogatást is hozzárendelve. A továbbiakban már nem kell bizonyítanunk, hogy a gazdasági élet folyamataihoz hasonlóan a közoktatásban is a vezetés professzionalizálása az előrelépés egyik lehetősége.

1. A vezetői pályázatok törvényi előírásai
Az Országos Szakértői Névjegyzék közzététele óta már több önkormányzat is felkért szakértőket a vezetői pályázatok véleményezésére. Nincsen támpont, módszertani leírás, ajánlás, követelményrendszer a vezetői pályázatok szakértői elemzéséről, arról,
hogy mit csináljon, hogyan csinálja ezt a feladatot a szakértő.
Nincs tehát recept, nincsenek szakmai anyagok, publikációk a
témakörben.
A gyakorlati munka során kell a módszereket megalkotni.
Ebben a tanulmányban egy lehetséges megközelítési móddal
találkozik az olvasó. A felkészüléskor felhasználtuk mindazokat
az írásokat, publikációkat, amelyek a témához kapcsolódnak.1
1

A szakértői munka általános kérdéseit részletesen tanulmányozhatja könyvünk
K 10.1 fejezetében.
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Ebben a tanévben a KOMA pályázati támogatásával és más
projektek keretében számos
• szakértői,
• mentor- és
• multiplikátorképző
tanfolyam volt szerte az országban.
Ezeken a szakértői tanfolyamokon, tréningeken vezetőipályázatértékelési és -elemzési feladatot adtunk hallgató szakértőknek.
Azt tapasztaltuk, hogy a kis tréningcsoportok nekiestek, ízekre
szedték a pályázatot. Teljes volt a bizonytalanság azt illetően,
hogyan is kezdjenek az elemzéshez, vagy mit kell leírni egy
pályázatról, hogy a fenntartó döntését segítse a szakértő jelentése.
Érdekes tapasztalatok születtek. Közreadásuk remélhetőleg tanulságos lesz az olvasó szakértők számára is.
A tanfolyam résztvevői először szembesültek konkrét pályázatelemzési feladattal. Az első gond az volt, hogy milyen is valójában
egy jó vezetői pályázat. Melyek az elégséges és szükséges feltételei
egy vezetői pályázatnak? Számos segédanyag látott napvilágot a
témában, ugyanakkor nincsen konkrét törvényi vagy rendeleti
szabályozás a vezetői pályázatok formai és tartalmi követelményeiről.1
A résztvevők kis csoportokban elkezdték a feladatot megoldani és
nyilvánosan elmondták észrevételeiket a pályázatokról. Megdöbbentő volt a szembesülés. Szinte minden csoportnál hiányzott
még a minimális kollegiális empátia is.

H
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Feltettük a kérdést: Miért követelünk másoktól többet, mint saját
magunktól? Miért ez a pedagógusi reflex, hogy a másiknak tökéletesnek kell lennie, csak nekem nem? Számos kérdés tolakszik
a probléma felvetése során. Keressük együtt a válaszokat, mert
mindannyiunk hasznára lehet.

4

1

Könyvünk L 1.1 fejezete foglalkozik a vezetői pályázatok elkészítésével, a
pályázatra való felkészüléssel.
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Figyelem!
Milyen megbízatásokra számíthat a szakértő a vezetői pályázatokkal kapcsolatban?
➟ a fenntartó felkéri a beadott pályázatok véleményezésére
➟ a fenntartó felkéri a pályázatok előzsűrizésére
➟ a fenntartó felkéri a potenciális jelöltek szakmai, tanfolyami felkészítésére
➟ a pályázó is felkérheti a szakértőt mentorálásra

Fontos etikai követelmény, hogy akinek mentora volt a
szakértő a pályázat elkészítésében, annak pályázatát ne ő
véleményezze.
A szakértőnek tételesen kell ismernie a vezetői pályázatokkal
kapcsolatos törvényi előírásokat. Vizsgálatának kiindulási pontja
a törvényi megfelelés.
A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei
18 § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás
feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 17. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt – felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
középiskolában – ha e törvény másképp nem rendelkezik –, egyetemi
szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
b) legalább öt év – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
c) a nevelési- oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven folyik,
vagy a tanulók több mint fele két nyelven – nemzetiségi, illetve kisebbségi
nyelven és magyarul – tanul, vezetői megbízást az kaphat, aki – az (1)
bekezdésben meghatározottakon túl – rendelkezik az e törvény 17.
§-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel. Azonos feltételek
esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik.
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(3) A kizárólag fogyatékos gyermekek, illetőleg tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást
az kaphat, aki a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti
gyógypedagógiai tanári, konduktori végzettséggel és szakképzettséggel,
továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.
(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakközépiskola vezetésével megbízható az is, aki a képzés
szakirányának megfelelő egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel és pedagógus-szakvizsgával vagy felsőoktatási (egyetemi vagy
főiskolai szintű) szakirányú továbbképzésben szerzett intézményvezetői
szakképzettséggel rendelkezik.
(5) Szakmai gyakorlatként óvodában óvodapedagógusi munkakörben,
más nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, valamint felsőfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben eltöltött
időt lehet figyelembe venni. A szakmai gyakorlat időtartamába nem
számít be a közalkalmazotti jogviszonynak, illetve munkaviszonynak
harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számítható be a pedagógus-munkakörben
eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre
megállapított heti kötelező óraszám huszonöt százalékát.
(6) Az intézményvezetői megbízásnál szakmai gyakorlatként elfogadható
a) a tanügy-irányítási munkakörben,
b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgálat
ellátását nyújtó munkakörben,
c) szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői munkakörben,
d) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú
művészetoktatási intézményben a képzés szakirányának megfelelő
művészeti pályán eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik legalább
három év – az (5) bekezdésben meghatározott – szakmai gyakorlattal.
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(7) Többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik,
az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike
egyetemi végzettséget ír elő, a vezetői megbízáshoz erre van szükség.
(8) Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik.

Látható, hogy az intézményvezetői feladat magasabb vezetői állás, ezért ezt a munkakört csak pályázat útján lehet
betölteni.
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A fenntartó önkormányzat meghatározhatja azt a követelményrendszert, amelyeket a törvényi előírásokon túl érvényesíteni
kíván a vezetői pályázati eljárásban:
• a törvényben előírt ötéves szakmai gyakorlatnál elvárhat hoszszabb idejű szakmai múltat, vagy
• megkövetelheti az idegennyelvtudást,
• kötheti a pályázati feltételt meglevő vezetői gyakorlathoz.
A szakértő megvizsgálja a törvényi és a pályáztató által szabott feltételek teljesülését. Ezek egyben soroló szempontok is.
Idegennyelv-tudás nélkül kizáró ok a pályázaton való részvétel,
ha a pályázati kiírásban ez kritérium volt. Az is igaz azonban,
hogy a döntésnél nem hozható előnyösebb helyzetbe valaki azért,
mert nyelvtudást dokumentál, ha ez a kritérium nem szerepelt a
pályázati kiírásban.
A sok intézményt fenntartó önkormányzatok általában készítenek pályázati eljárási szabályzatot. Az ilyen oktatási bizottsági
döntést az eljárás során közzé is teszik. Ebben fogalmazzák meg
az adott pályázati ciklusra érvényes saját követelményeiket.
Az ilyen szabályzat hasznos és iránymutató dokumentum, mert
az önkormányzat munkatársai, az érintett potenciális pályázók,
a nevelőtestületek, az iskolaszék és minden véleményezésre jogosult megismerheti
• az eljárás rendet,
• a határidőket,
• a döntéshozatali mechanizmust.
Egy önkormányzat például a következő elveket, szempontokat
tartotta fontosnak a szabályzatban rögzíteni. Kívánatos olyan
vezetőket kinevezni, akik
• a szűkös erőforrásokat a leghatékonyabban tudják racionalizálni,
• rendelkeznek humánerőforrás-bővítési koncepcióval,
• forrásbővítő vezetői magatartást valósítanak meg,
• távlatot adnak a rábízott dolgozói közösségnek, diákközösségnek,
• képesek egy innovációs, modernizációs programot végigvinni,
• a (tervezett) elfogadott pedagógiai programot megvalósítják és
figyelembe veszik a fenntartó fejlesztési tervében megfogalmazott közoktatás-politikai prioritásokat.
Külön kérték a szakértőtől, hogy a szakértői véleményezés során
a fenti szempontsor érvényesülését feltétlenül vizsgálja, jelentésében értékelje.
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Nagyobb intézményfenntartó önkormányzatoknál gyakorlat az is,
hogy az oktatási bizottság a beérkezett pályázatokat „előzsűrizi”.
Ekkor csupán az alaki és formai, törvényességi követelményeknek való megfelelést vizsgálja, és csak ezután bocsátja a megfelelőket szakmai vitára.
Van olyan tapasztalatunk is, hogy erre a munkára is szakértőt
kér fel az önkormányzat. Ilyen esetben a törvényi előírásokon túl
a megbízó önkormányzat által kapott vizsgálati szempontok szerint végezzük a munkát.
A szakértő megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e
• a törvényi előírásoknak, valamint
• az önkormányzati elvárásoknak.

1.1 A fenntartó feladatai a pályázati eljárásban
A vezetői pályázatokat az önkormányzat hirdeti meg, a
határidők betartásáról, a tartalmi és formai követelmények meghatározásáról a jegyző gondoskodik. A pályázatot
meg kell jelentetni a Művelődési Közlönyben. E kötelezettség teljesítése mellett a pályáztató más nyilvánosságra
hozatali formát is választhat.

Figyelem!
A pályázati kiírásban szerepeltetni kell
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➟
➟
➟
➟
➟
➟

a pályáztatott intézmény pontos nevét, címét,
a beosztás pontos megnevezését,
a megbízás elnyerésének feltételeit,
a megbízás időtartamát (öt vagy tíz év),
a megbízás kezdő időpontját,
a benyújtási határidőt és helyét (a közlönyben való megjelenés és a benyújtás közötti idő 30 napnál kevesebb nem
lehet),
➟ az elbírálás határidejét,
➟ az egyéb juttatásokat (adható pótlékok, szolgálati férőhely,
szolgálati lakás).

Látható, hogy a szakértőnek naprakészen kell ismernie a vezetői
pályázatokkal kapcsolatos törvényi és helyi előírásokat. Csak
ezen ismeretek birtokában tudja a feladatot teljesíteni.
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1.2 Felkészülés a pályázat elkészítésére szakértő segítségével
Egy pályázat elkészítésének számos indítéka lehet:
• Pályáznak vezetők saját eddigi álláshelyükre, újabb ciklusra,
mert kellő ambíciót éreznek az eddigi vezetői munka folytatására.
• Pályáznak vezetői gyakorlattal még nem rendelkezők, mert
elszántak, kihívásnak tekintik az új feladatot, vállalják az új
megmérettetést. Elszántak arra, hogy munkájuk által jobbítsák
egy intézmény működését.
• Pályáznak gyakorlattal rendelkező vezetők másik intézmény
vezetésére, ahol újabb és más feladatra vállalkoznak.
• Az is gyakorlat, hogy a fenntartó kér fel vezetőket egy másik
intézmény vezetői állásának pályázatára, mert például válságmenedzselést kell végezni.
Még sok más szempont felsorolható az indítékok között. Felkérés
esetén a szakértő – mint szellemi központi mentor – részt vesz a
pályázat elkészítésében. Ilyenkor a szaktanácsadói szerepe érvényesül, ez a domináns.
Abban segíti a pályázót, hogy a közoktatás-politikai, tanügy-igazgatási többlettudását egy professzionális vezetői pályázat elkészítésével dokumentumban jelenítse meg. Itt sem írhatók le receptek. A pályázat formai és tartalmi követelményei, szerkezete,
egysége, megjelenítése tükör is a döntéshozó számára.

Figyelem!
A vezetői pályázat legyen
➟ egységes a fenntartó követelményei szempontjából,
➟ különös az adott intézmény szempontjából, és
➟ speciális a vezető szempontjából.
Tartalmazza, tükrözze
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➟ a fenntartó fejlesztési tervében megfogalmazott elképzelések megvalósítását (ez az egységesség elve),
➟ az adott intézmény pedagógiai programjának időarányos
megvalósításának elképzeléseit (ez a különösség elve).
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Figyelem! (folytatás)
A vezető csak rá jellemzően, speciálisan fogalmazza meg
➟
➟
➟
➟

alkalmazni kívánt vezetői attitűdjét,
vezetői módszereinek eszköztárát,
motivációs repertoárját,
vezetéstechnikai tudását (ez a specialitás elve).

A szakértő szaktanácsadó ilyen feladat mentorálásakor úgy jár el,
mint az építésztervező. Elbeszélget a megrendelővel, érdeklődik
életviteli szokásai, ismeretei iránt, és ezek ismeretében ad tervvázlatot a tervezett lakásról. Minden pályázó vezető más személyiség,
más munkakultúrát, felfogást, vezetői iskolát testesít meg. Egyénre,
személyiségre szabottan kell tehát a pályázatot elkészíteni.
Nem helyes, ha a szakértő átvállalja a pályázati dokumentum
teljes elkészítését. Itt már nem igaz az építészpélda. Itt nem lehet
kulcsrakész átadás! Azért se vállaljunk ilyen feladatot, mert
semmi biztosítékunk nincs arra, hogy a döntéshozó az általunk
megírt pályázatot elfogadja. Az ilyen sikertelenség rossz hírünket
keltheti, senki sem fogja tudni a szakmai részleteket és felesleges
magyarázkodásra kényszerülünk szakmai környezetünkben.
Miben álljon akkor a segítés? Itt a szakértői tevékenység munkafázisai lehetnek segítségünkre:
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•
•
•
•
•
•
•

felkészülési szakasz
dokumentumelemzés
konzultációs szakasz
ütemezési szakasz
tényfeltáró szakasz
egyeztetési szakasz
rögzítési szakasz

A felkészülési szakaszban a jelölttel beszéljük meg és alakítsuk ki
a stratégiát. A belső pályázó mindig előnyösebb helyzetben van.
Informáltsága elmélyültebb felkészülést tesz lehetővé. Ugyanakkor
ez veszélyeket is rejt magában. Magabiztosabbá, elbizakodottabbá
teheti és elvonja figyelmét az alapos kimunkálástól. A szakértő
mentor hívja fel e veszélyekre a pályázó figyelmét.
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Tekintsük át
• a pályázati útmutatókat,
• szakmai ajánlásokat,
• szakirodalmi közléseket,
amelyek segítik egy professzionális pályázat elkészítését.
A felkészülés nem a közlönyben való megjelenéssel kezdődik. Az
elhatározások korábban születnek. A rendelkezésre álló 30 nap
azonban feszített munkát igényel. A felkészülés szakasza tehát
hosszú előtanulmányokat jelent.
A dokumentumelemző szakaszra viszont csak a pályázat kihirdetésével kerülhet sor. A pályáztató ugyanis biztosítja a külső
pályázó részére a betekintési lehetőséget az adott intézmény
dokumentumaiba. A regnáló igazgató ezt a segítséget akkor
sem tagadhatja meg, ha ő maga is újra pályázik.
A legfontosabb dokumentumok:
• az alapító okirat
• a pedagógiai program
• az SZMSZ
A szakértő mentor hívja fel a pályázó figyelmét a törvényi változásokra, a főbb hangsúlyokra, amit a dokumentumokban keresni
kell.
A konzultációs szakaszban kérjünk lehetőséget az érintettekkel
való találkozásra. A tantestület, a véleményezők köre, a fenntartó
szakapparátusa mind mind segítségére lehet a pályázónak. A nyílt
kommunikáció segíti a pályázót, hogy az érintettek benyomást
szerezzenek róla. Nem kell másnak mutatkoznunk, mint amilyenek vagyunk! Ez később szerepkonfliktust okoz, úgyis lelepleződünk és méltatlan hátrányokat szenvedünk. A szakértő segítse a
jelöltet a helyes konzultációs munkastílus megvalósításában.
Az ütemezési szakasz a rendelkezésre álló idő tervezése. Itt
ajánlatos egy vonalas ütemtervet készíteni. Ne feledkezzünk meg
tartalék idők beiktatásáról, mert váratlan helyzetek is előfordulhatnak.
A tényfeltáró szakaszban már minden szükséges és elégséges
információ birtokában vagyunk. Ezt a szakaszt nevezhetnénk
elemzésnek is. Itt már bonyolódik a dolog.
Tegyünk fel kérdéseket:
• Mit vár el a fenntartó?
• Milyen ez az iskola?
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• Kik az igénybe vevők?
• Melyek a mikro- és makrokörnyezeti jellemzők?
Vagyis végezzük el a helyzetelemzést.
Mit akarunk? Mi a helyzet jelenleg? Mi a feladat?
E hármas struktúrában már rendezhetőek az információk, az
elképzelések. Megvalósítható az egységesség, a különösség és a
specialitás elve.
Az egyeztetési szakasz egy újabb, de most már lezáró konzultáció az érintettekkel. Itt jelezheti a pályázó, hogy segítségére volt a
sok hasznos információ, kifejezheti köszönetét, bemutatja konkrét elképzelését. A tapasztalatok szerint ekkor már informális
jelzésrendszereken keresztül visszacsatolást is kaphatunk a várható támogatottságról. Se elbizakodottá, se kishitűvé nem szabad
lennünk. A döntés joga a fenntartó önkormányzat képviselő-testületéé!
A rögzítési szakasz a pályázat írásbeli megjelenítése, formába
öntése.1
A szaktanácsadás során mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy
a vezetői pályázatnak meggyőző erejűnek kell lennie.

Önkontroll!
Az anyag
❏

bizonyítsa a jelölt alapos tájékozottságát
—
—
—
—
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❏

a pedagógiai módszertani kultúra,
a vezetéselméleti ismeretek,
a jogi, gazdálkodási ismeretek,
az általános társadalmi ismeretek és a közoktatás-politika területén,
tartalmazza az eddigi szakmai referenciákat, és

❏

utaljon eddigi gyakorlatára.

A fenti felkészülési elvek szerint már több sikeres pályázatról
számolhatunk be. Az igényes, szövegszerkesztőn készített, bekö-

1

Lásd az L 1.1 fejezetet.
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tött, külső megjelenésében is menedzserszemléletű anyag is jelzi
a döntéshozó számára, hogy tudatos pályázati felkészüléssel áll
szemben.
A szakértők találkozni fognak a fenti kritériumoknak megfelelő
anyagokkal, és kezükbe kerül két-három oldalas fércmunka is. E
két véglet között minden átmeneti variáció elképzelhető. Vigyázzunk, mert belső tantestületi konfliktusoknál gyakran képbe kerülnek az úgynevezett „alibi” pályázók. Az ilyen anyagok nem
kimunkáltak, csak azért készültek, hogy megzavarják a nemkívánatos újrapályázót, vagy így adjanak jelzést a fenntartónak.
A szakértő ne lépjen rá az ilyen időzített bombára. A szakértő
munkáját legtöbbször megnehezíti, hogy a pályázó személyt nem
ismeri. Ekkor csak és kizárólag a tényanyagra támaszkodhat. Ezt
ugyanakkor tekinthetjük előnynek is, mert legalább az objektivitásunk biztosítható. Az álláshirdető fenntartók törekszenek is
arra, hogy olyan szakértőt kérjenek fel a pályázat véleményezésére, ahol nincs esély a személyes ismeretségre.
1.3 A vezetői pályázat
A vezetői pályázat alapdokumentum, olyan stratégiai terv, ami
egy intézmény életét hosszú távra meghatározza, befolyásolja.
A vezetői program elkészítésével a pályázó bizonyítja szakmai felkészültségét, bemutatja vezetői elképzelését. A programot véleményezi a nevelőtestület, az iskolaszék, megbízás
esetén egy szakértő. A fenntartó döntése autonóm, nem
kötelezi őt döntésénél az előzetes vélemények minősége.
Az elfogadással a fenntartó arról dönt, hogy a koncepció megvalósítását feltétel nélkül támogatja. Ehhez a határozott idejű magasabb vezetői kinevezéssel a munkáltatói jogokat és a költségvetést biztosítja, vagyis átadja az erőforrások birtoklásából és a
pozícióból eredő hatalmat.
A vezetői hatalom többi elemét a vezetői munka során kell megszerezni.
Ezek
• a tudásból,
• a személyiségből,
• a befolyásból
eredő hatalmi források.
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Van tehát kapott hatalmi forrás és van szerzett hatalom. Ez
utóbbit nevezhetjük tekintélynek is. A kinevezett vezető részéről
a sikeres pályázati eljárás tehát újabb, több és más felelősséget,
hatalmi bázist, szakmai autonómiát jelent. Ezzel létrejött a két fél
(fenntartó és vezető) közötti szerződés. A ciklus lejártával már a
bevezetőben említett minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés tekintetében kell vizsgálni a szerződés teljesülését, vagy a teljesülés
mértékét.
A Közoktatási törvény 54. és 55. §-a írja le a közoktatási intézményvezető feladatait.
A közoktatási intézmény vezetője
54. § (1) A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője továbbá
felel a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti
csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény
működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős
veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell
szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
(2) A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt.
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(3) A közoktatási intézmény vezetője az (1)–(2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.
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55. § (1) a) Az önálló intézményként működő

• óvoda élén óvodavezető,
• iskola, kollégium és más közoktatási intézmény élén igazgató,
• országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmény élén –
a munkáltató döntésétől függően – igazgató vagy főigazgató áll.
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b) Az önálló intézmény tagintézményeként vagy intézményegységeként
működő

• kollégium élén kollégiumvezető,
• más közoktatási intézmény élén tagintézmény-vezető vagy intézményegység-vezető áll.

(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik
különösen
a) a nevelőtestület vezetése,
b) a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése,
d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
e) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel)
való együttműködés,
f) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése,
g) a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása,
h) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység
irányítása.

A szakvélemény elkészítése során a szakértő e törvényi feladatok megvalósulását vizsgálja a pályázatban. Egy kifogástalan
pályázat a fenti törvényhely szerint építkezik.

Figyelem!
Elvárható, hogy egy intézményvezetői pályázat a tartalmi arányok figyelembevételével nyilatkozzon
➟ a gazdálkodásról,
➟ a munkáltatói jogok gyakorlásáról, az alkalmazottak foglalkoztatásáról,
➟ a hatékony intézményműködtetésről,
➟ a pedagógiai klíma megteremtéséről, erősítéséről,
➟ a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról,
➟ a gyermekegészségügy intézményi feladatairól, a balesetmegelőzésről, a munkakultúráról, a káros magatartási
módok megelőzéséről,
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Figyelem! (folytatás)
➟ a testületi jogkörök gyakorlásának technikáiról, más nevelési tényezőkkel való együttműködésről,
➟ az intézményi munkarendről, a szünetek kiadásának elveiről,
➟ az intézmény képviseletének rendjéről, a belső vezetői munkamegosztásról, a szervezeti felépítésről,
➟ az iskolai ünnepek, hagyományápolás, névadó kultusz
tartalmi kérdéseiről,
➟ az érdek-képviseleti szervezetekkel, diákönkormányzattal,
szülői szervezetekkel való együttműködésről,
➟ az intézmény hazai szakmai és nemzetközi kapcsolatairól,
➟ az intézmény arculattervezéséről, menedzseléséről.
Amennyiben egy vezetői pályázat lefedi a fenti szempontsorokat,
akkor a szakvélemény elkészítésénél a szakértő nagyon igényes
elemzést készíthet a fenntartó számára. Hiányosság esetén pedig
a törvényben megfogalmazott követelményekre hívhatja fel a
figyelmet.

2. A vezetői pályázatok véleményezése
Amikor vezetői pályázatok szakvéleményezésére vállalkozunk, fel
kell mérnünk a feladat súlyát, felelősségét. Véleményalkotásunkkal, elemző munkánkkal befolyásolunk egy döntést.
Törekedjünk a legnagyobb objektivitásra, szakmai megalapozottságra. Véleményünket szükség esetén nyilvánosan
is vállalnunk kell.
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Előfordulhat ugyanis, hogy a döntéshozó testület meghívja a
szakértőt a nyilvános testületi ülésre és összefoglalást, értékelést
kér a véleményezett pályázatról.
Ezt a feltételt
• a megbízási szerződésben rögzíteni kell és
• az ezzel járó plusz költségeket fel kell számolni.
Legyünk tájékozottak abban, hogy a döntéshozó képviselő-testület vagy oktatási bizottság köteles nyilatkoztatni a pályázót a
személyét érintő tárgyalási eljárásról. A pályázónak joga van zárt
ülés elrendelését kérni. Ebben az esetben csak a mandátummal
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rendelkező képviselők és a pályázó vehet részt e napirend tárgyalásakor.
Ha az érintett pályázó hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz,
akkor meghívottként a véleményezést készítő szakértő is jelen
lehet.
A szakértő minden kérdésben kizárólag az írásos anyagban levő
tényekre támaszkodjon, nem kerülhet egy kiélezett vita érzelmi
vonulatainak hatása alá. Véleménye sosem lehet állásfoglalás.
Kiélezett helyzetekben előfordulhat, hogy egy kis létszámú képviselő-testület a helyi ismeretségek, konfliktusok miatt a szakértői
véleményt kívánja felhasználni, e mögé bújtatni az elutasító
határozatot. Ne vállaljunk fel ilyen szerepkonfliktusokat!
2.1 A szakértő felkérése
A felkérés elnyerésében nagy szerepe van az önmenedzselésnek.
A szakértői névjegyzékben szereplő több mint háromezer szakembernek nincs reális esélye megbízatások elnyerésére.
Azok a szakértők lesznek előnyben, akiknek kellő szakértői referenciáik vannak a magas színvonalú munkáról.
Természetesen az ismertség és a kapcsolatok is szerepet játszanak a megbízások elnyerésében. Az a tapasztalat, hogy szakértői
munkacsoportok, szakmai műhelyek, teamek vannak előnyösebb
helyzetben a feladatok elnyerésekor. Várható, hogy több önkormányzat pályázatot fog kiírni a feladat elvégzésére. A versenyhelyzet a szakmai kritériumok mellett áralkuvá is válhat.1
A legjobb, legsikeresebb önmenedzselés a magas színvonalú szakvélemény, a megrendelő elégedettsége. Az első kitűnő jelentés után
jön a többi megbízás. Hasznos, ha az első néhány jelentésünket
elolvastatjuk számunkra hozzáértőnek számító kollégával. (Ezt a
módszert csak akkor alkalmazzuk, ha a személyiségi jogokhoz
fűződő diszkréció biztosítható!)
A vélemény nyers (ceruzás) változatát megmutathatjuk a pályázatokkal foglalkozó művelődési irodai, oktatási bizottsági szakember kollégának, szívesen segítenek, mert ők is a professzionális
jelentés elkészültében érdekeltek.

1

Ezt a kérdést részletesen tárgyalja könyvünk K 10.1 fejezete.
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A felkérés után fontos feltétel a megbízást szerződésben is
rögzíteni. A szerződésnek fontos jogi fogalmai, szükséges klauzulái vannak.

Figyelem!
Általános érvényű elv, hogy a szerződés mindig két fél együttes
akarata alapján létrejött megállapodás, amely leírja
➟
➟
➟
➟
➟

a szerződő felek adatait,
a megállapodás tárgyát,
idejét,
a kölcsönös kötelezettségeket és
a jogorvoslat módját.

A fejezet végén található mellékletben az alábbi szerződésmintákat mutatjuk be:
• egy szakértői csoport nevében kötött szerződés
• a feladatot elvállaló cég képviselője szerződik tovább az általa
kiválasztott szakértővel
• egy mindenre kiterjedő szerződési formula
• az elszámolásokhoz szükséges nyilatkozatok
• vállalkozói igazolvány birtokában kötött vállalkozói szerződés
2.2 A szakértői elemzés tartalma, követelményei
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Megtörtént a felkérés, a szerződéskötés, megvan a visszaigazolás,
megkaptuk a pályázati anyagot, kezdődhet az érdemi szakmai
munka. Amennyiben vállalunk ilyen feladatot, teremtsük meg az
időtartalékot. A szakértői munka plusz feladat.
A pályázatok általában februárban jelennek meg. Harmincnapos
a beadási határidő. Március végén már számítani kell a feladat
megkezdésére.
A szakapparátus általában késésben van az anyagok elkészítésével. Több feladatot végez, koordinál egyszerre a pályázatokkal
kapcsolatban. Az időcsúszást a szakvélemény beszerzésénél kívánják behozni. A szakértői munka csúcsa március–április hónapban várható.
Sikertelen pályázati eljárásnál újrapályáztatásra kerül sor. Ennek véleményezésére általában októberben–novemberben kerül
sor. Ha vállalunk megbízatást, akkor ebben az időpontban
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tervezzünk szabad kapacitást. Az időzavar a napi munkánk és
a szakértői jelentés rovására megy.
Megfelelő színvonalú szakvéleményt akkor készíthetünk egy
vezetői pályázatról, ha ismerjük a pályázott intézménytípus
minden sajátosságát. A Kt. pontosan leírja a közoktatási intézményrendszert. Tanulmányozzuk át az óvoda, az általános iskola,
a gimnázium, a szakképző iskola, a kollégium, a gyógypedagógiai
intézmények és az általános művelődési központok fogalmát
kifejtő törvényhelyeket.
Vegyük kézbe a pályázatot. Olvassuk el többször. Pihentessük az
anyagot. Gondolatainkban a leírtak alapján próbáljuk elképzelni
a pályázott intézményt. Próbáljuk meg elképzelni a pályázó személyét, felkészültségét, szakmai kvalitásait. Ha ez sikerül, akkor
nekiláthatunk az elemző munkának.
• Tanulmányozzuk a pályázati anyagot a törvényességi feltételek
és pályázati kiírás feltételei szerint.
• Vizsgálatunk legyen tárgyszerű és tényszerű.
• Tiszteljük a pályázó szándékát, hiszen kolléga és többre, nehéz
feladatra vállalkozik. Hozzáállásunk legyen kollegiális.
• Közelítsünk pozitív attitűddel. Emeljük ki a pályázat legerősebb
elemeit.
• A hiányosságokra kellő udvariassággal és következetes szakmaisággal utaljunk.
• Szemléletünkkel mindig a pályázat távlatadó képességét keressük, erősítsük.

3. A szakértői jelentés elkészítése, átadása
A szakértő elemző munkáját szakvéleményben, szakértői jelentésben foglalja össze. Szövegelemzést, dokumentumelemzést végzünk a pályázat értékelésekor. Fontos követelmény, hogy az anyag
nyelvileg jól megfogalmazott, kellő tömörségű legyen. A véleményezett pályázatnál semmi esetre se legyen terjedelmesebb.
A jelentése formai megjelenítésével is igényesen járjunk el.
Készítsünk címlapot, amely a következőket tartalmazza:
• a jelentés címét
• a címlap bal alsó sarkában: „Készítette:”, majd a nevünk,
címünk, telefonszámunk, szakértői engedélyünk száma – tehát
minden fontos elérhetőségi adat (a formailag is impozáns jelentés egyben önmenedzselés is)
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• a jobb alsó sarokba írjuk a megrendelő adatait (a vezetői
pályázatok elemzését kérheti a fenntartó önkormányzat közvetlenül, de gyakori példa, hogy a fenntartó a pedagógiai szakmai
szolgáltatótól kéri az elemzést és a pedagógiai intézet kéri fel a
szakértőt)
• a következő oldalra írjunk rövid összefoglalást
• a tartalomjegyzéket decimális számozással készítsük
A szövegszerkesztő programok sokoldalú, jól kurzivált, jól tagolt
szerkesztést tesznek lehetővé. Ma már elvárt, hogy az előkészítő
ügyosztályi munkatárs munkáját segítve a jelentéshez mellékeljük az anyagot floppy lemezen is. A jelentést tegyük kemény
borítóba és spirálozzuk. A jó minőségű, elegáns szakértői jelentés biztosíthatja a további megrendeléseket.
A jelentés átadásakor írjunk egy udvarias levelet a megbízónak,
biztosítsuk további együttműködési szándékunkról. Előnyös egy
levélben összefoglalni eddigi szakmai referenciáinkat. Minden
munkánk egyben marketinglehetőség is.1
A döntéshozó önkormányzatoknak mindig adjunk egy rövid leírást munkamódszerünkről, a vizsgálati szempontokról, hogy a döntés során figyelembe vehessék szakértői
szempontjainkat.
A szakértői munkát az is segíti, ha a megrendelő előre leírja, hogy
különösen milyen szempontokat kíván elemeztetni, mire térjen ki
feltétlenül a jelentés.
A következő példa egy valódi jelentésből való. Ebben az esetben
egy álláshelyre öt pályázat érkezett, ezért különösen fontos volt –
a saját szubjektivizmusunkat a lehetséges legnagyobb mértékben
kiküszöbölendő – egységes vizsgálati nézőpontot kialakítani. Ez
nehezebb és időigényes megoldás.
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A pályázó természetesen nem ismeri ezeket az értékelési, elemzési
szempontokat a pályázat készítésekor. Nem kérhető rajta számon, hogy ezeknek megfelelően, ilyen logikai rendben szerkessze
meg munkáját. Azt tudjuk vizsgálni, ami elvárható egy vezetői
pályázattól, illetve aminek feltétlen benne kell lennie.
A szakértő saját szempontsora tehát azt is jelenti, hogy az írásos
anyagban a tartalomelemzés során a különböző fejezetekben,
más-más oldalakon kell megkeresni a válaszokat. Ez a többlet-

1

A köszönőlevél mintáját lásd a cikk végén a mellékletben.
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időráfordítás természetesen megtérül, mert bizonyítható, hogy
elkövettünk mindent a teljes elemzéshez, az értékek feltárásához.
Több pályázó esetén az egységes szerkezetű jelentés a döntéshozó
képviselő-testületnek is segít összehasonlítani a különböző pályázatokat.

3.1 Példák
Levél az önkormányzatnak:
Szakértői jelentés
az iskolaigazgatói pályázatok véleményezéséről
I. A szakértői vélemény célja
A döntéshozó segítése az igazgatói pályázatok szakmai elemzésével,
véleményezésével. A szakértői elemzés a fenntartó és az iskolahasználók
szempontjából a következő fő kérdésekre keres választ a pályázatokban:

• Ad-e távlatot a pályázó az iskolának?
• Hogyan képzeli el a pedagógiai program és a NAT-kompatibilis helyi
tanterv elkészítésének folyamatát?

• Hogyan értelmezi a pályázó a vezetés viszonyát a pedagógusok szakmai autonómiájához?

• Milyen referenciák bizonyítják, hogy a pályázó hatékony erőforrás-felhasználásra képes?

• Van-e elképzelése önálló arculatú iskola megteremtésére?
• Megfelel-e a pályázat a közoktatási törvény 54–55. §-ban megfogalmazottaknak?
II. A szakértői vizsgálat módszere
A rendelkezésre bocsátott vezetői pályázatok dokumentumelemzése a
következő egységes szakmai kritériumrendszer alapján:
II./1 Vezetői célok megjelenése a pályázatban

•
•
•
•

Nevelésfilozófiai alapvetés
Közös értékrend kialakítása
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Vezetésfilozófiai felfogás
Az iskola önálló arculata
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II./2 Helyzetelemzés1

Az erőforrás-felhasználás elemeit a fenti ábra alapján vizsgáltuk. Itt
nyomon követhető a külső és belső tényezők elemzése, a mikro- és
makrokörnyezet megjelenítése.
II./3 Feladatok megfogalmazása

• Testületi szinten
• Tanulói szinten
• Vezetői szinten
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• Differenciálpedagógiai módszerek
• Az iskola közösségei, specialitások
• Vezetői motivációs eszköztár
II./4 Vezetői funkciók érvényesülése a pályázatban
Tervezés

• pedagógiai programelemek
• költségtervezés
1

Az ábrát Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája (OKKER,
Bp., 1995.) című könyvéből vettük át.
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• távlatadás, prognózis
• hagyományok
Szervezés

• strukturális felépítés, vezetői munkamegosztás
• külső-belső kapcsolatrendszer
Vezetés

•
•
•
•
•
•

munkatársak
képzés
motiváció
döntéstechnika
tanácsadás
kommunikáció

Irányítás

•
•
•
•

követelményrendszer
mérésmetodika
értékelés
korrekció

Értékelés, ellenőrzés, minősítés

• fejlesztő
• diagnosztikus
• szummatív
III. Alaki és formai követelmények, mellékletek
Az anyagot formai szempontból is vizsgáljuk:

•
•
•
•

kísérőlevél
hivatkozás a pályázati kiírásra
szerkesztés
oldalszámozás1

Ma már elvárható a szövegszerkesztőn készített pályázat. Természetesen a
szakbizottság is sokat tehet ezért. Első fordulóban tárgyalja, hogy a törvényi
és a pályázati kiírásnak megfelel-e a beadott munka. Itt az alaki és formai
követelményeket kívánatos magasabbra állítani. Még az is elképzelhető,
hogy a fogadó ügyosztály felhívja a figyelmet erre a beadáskor is.

1

Ennek hiánya miatt emeljünk kifogást, mert nehezíti a szövegelemzést, a hivatkozást.
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IV. Általános megjegyzések

• Javasoljuk a pályázathirdetőnek, hogy a következő pályázási ciklusban a megyei pedagógiai intézettel közösen szervezzen az érintettek
részére vezetői felkészítő kurzust, ahol a pályázatíráshoz, szakmai
önéletrajz írásához, a mai korszerű, tartalmilag kidolgozott vezetői
pályázat elkészítéséhez kaphatnak konkrét segítséget a potenciális
jelöltek. Ez a befektetés később a vezetés szakmai profizmusával
megtérül.

• Tanácsoljuk, hogy a második, harmadik vezetői ciklusra pályázók
esetében már írja elő a fenntartó követelményként a közoktatás-vezetői, menedzseri végzettséget. Így elkerülhető a rutin, az elszürkülés
veszélye a város intézményeinek vezetésében.

• Szorgalmazza a fenntartó a közoktatási intézményvezetők számára a
szövegszerkesztői tanfolyam elvégzését. Ennek eredményeképpen remélhető, hogy a későbbiekben formailag is igényes beszámolók, jelentések, pályázatok kerülhetnek a döntéshozó asztalára.

A III. pont elemzésekor vegyük figyelembe a tudatos pályázati
felkészülést. Gyakran találkozunk igénytelenül összeállított anyagokkal, amelyek nem nyerik el a testület és a döntéshozó bizalmát.
A pályázat beadásával életformát is vállal a pályázó, hiszen a
legszebb és legfontosabb feladatra akar pályázni: távlatot adni a
rábízottaknak.
Ismerjük fel az úgynevezett taktikai, „alibi” pályázatokat. Az ilyen
pályázók, akik egy pillanatig sem gondolják komolyan a dolgot,
legtöbbször a döntő képviselő-testületi ülés előtt bejelentik a
pályázat visszavonását. Mivel a szándékokra semmiféle bizonyítékunk nincsen, ezeket a pályázatokat is a legjobb tudásunk
szerinti szakmai igényességgel véleményezzük.
Most tekintsünk át két olyan szakértői jelentést, amelyek az újabb
vezetői ciklust megpályázók által beadott anyagokról készültek:
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1. szakértői vélemény
I. Alapadatok, információ
Pályázatot kiíró fenntartó: X Város Polgármesteri Hivatala
Pályázott intézmény, funkció: általános iskola igazgatói álláshelye
Pályázó: Y
II. A vezetői pályázat véleményezése
A pályázó beadott munkájának szerkesztési, építkezési módjával is
sugallja, hogy pedagógiai környezetében értékteremtés folyik. Tudatosan készült a pályázat megírására, fontos számára a megkezdett munka
folytatása. Azt is mondhatom, hogy tiszteletre méltóan átsüt az írásbeli
munkán a szakmai alázat és a vezetői szolgálat.

Iskolavezetés 1998. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

II./1 Vezetői célok
A 2. ponttól a 2.2 pontig részletesen és jól mutatja be azt az átgondolt
célrendszert, amely mentén vezetésfilozófiáját megfogalmazza. Számol
az iskolafejlesztés minden elemével a tanulóktól a pedagógus-továbbképzésen át a közművelődési szolgáltatás kiterjesztéséig.
Tervezi az iskolai önálló arculat kialakítását, fejlesztését, ismeri, tudja
ennek fontosságát. Figyelembe veszi a városi fejlesztési irányokat, például a 9–10. osztály indításának lehetőségével.
II./2 Helyzetelemzés
Gazdagon, színesen, a szociológiai definíciókat pontosan használva
mutatja be az iskola mikro- és makrokörnyezetét. Professzionális módon
veszi sorra a vezetői munka létfeltételeit meghatározó erőforráselemeket.
Dicséretes az a lokálpatrióta szemléletmód, ahogyan az intézményt
elhelyezi a város közoktatási rendszerében.
A demográfiai helyzet alakulására is vannak szakmai válaszai. Ismeri
ennek iskolai vonatkozásait, várható tendenciáit.
Imponáló a tanulói és a testületi összetétel bemutatása. A tudatos
pályázati felkészülést bizonyítja a kifejtett tanulói, szülői felmérés öszszegzése. A pályázó a fenntartói és megrendelői elvárásoknak akar
megfelelni, ezért visszacsatolja az információkat.
II./3 Feladatok megfogalmazása
A 2.3 pontban az elért értékek védelmére helyezi a fő hangsúlyt. Gazdagon és rendkívül differenciáltan fogalmazza meg és ütemezi a feladatsort.
Pontosan érzékeli a változtatási irányokat testületi szinten, tanulói
szinten, vezetői szinten.
Differenciálpedagógiai módszerek sokaságát mutatja be a felzárkóztatástól a pályaorientációs tevékenységig.
Az iskola közösségeit, a specialitásokat tevékenységük alapján a közös
célhoz viszonyítva mutatja be.
Vezetői motivációs eszköztára sokrétű. Örvendetes, hogy nem könnyelmű anyagi jellegű ígérgetéseket tesz, hanem a munka, a siker örömét
kínálja a közösen megfogalmazott célok megvalósításáért cserébe.
II./4 Vezetői funkciók érvényesülése a pályázatban
Tervezés

• A pedagógiai programelemek mai aktualitásuknak megfelelő helyet és
szerepet kapnak a pályázatban.

• A költségtervezés reális, a helyzet tökéletes ismeretén alapul.
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• Távlatadás, prognózis, eddigi vezetői munkáját kínálja referenciaként
a testület és az iskola közösségei számára.

• A hagyományok szerepe megfelelő hangsúlyt kap a tanórán kívüli
tevékenységkínálattal együtt.
Szervezés

• A strukturális felépítés érinti az iskola teljes közösségét. Szimpatikus
az iskolai tanács működtetése, mert ilyen kis intézménynél nem
megszokott a törzskari vezetési modell. Bizonyára nem a formális
elemei miatt került a pályázatba.

• A kapcsolatrendszer széles körű, figyelembe veszi az iskola és a
környezet minden nevelési tényezőjét.
Vezetés

• A munkatársak értékelése megtörtént, a képzés, továbbképzés szándéka kifejezett, a motivációs repertoár differenciált, a döntéstechnika
demokratizmuson alapuló, közös tervezéssel és állandó kommunikációval kíván vezetni.
Irányítás

• A követelményrendszer megfogalmazása az újabb ciklusra pályázó
vezetőnél lehetne konkrétabb és markánsabb.
• A mérésmetodika több helyen szerepel a pályázatban, ami azt mutatja,
hogy a valós teljesítményeken alapuló célmeghatározást preferálja.

• Értékelési kultúrája sokoldalú, egyetemi mérőközpontot is bevont,
ismeri a közoktatás-irányítási napi problémáit az alapműveltségi
vizsgával kapcsolatban.

• A korrekció vezetői funkcióját jól értelmezi és pontosan tudja a
lehetséges korrekciós irányokat, ha az eltervezett ütem nem tartható.
Értékelés, ellenőrzés, minősítés

• Ismeri és funkcionálisan alkalmazza a fejlesztő, a diagnosztikus, a
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szummatív értékelési fázisokat. Gazdag empátiás és emocionális kultúrája biztosíték a programelemek következetes megvalósítására.
III. Alaki és formai követelmények, mellékletek
A pályázó igényes kiállítású munkát adott ki a kezéből. A pályázat a
szükséges dokumentumokkal felszerelt. A munka áttekinthető, professzionális vezetői elemeket alkalmazó, szakmailag megalapozott.
Budapest, 1997.

Iskolavezetés 1998. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

2. szakértői vélemény
I. Alapadatok, információ
Pályázatot kiíró fenntartó: X Város Polgármesteri Hivatal
Pályázott intézmény, funkció: általános iskola igazgatói álláshelye
Pályázó: Z
II. A vezetői pályázat véleményezése
Nagy ívű, gazdag gondolatiságot hordozó idézettel kezdődik és zárul a
pályázat. A témák szerkezetileg tagoltak. A bevezető gondolatok a személyes hitvallást sugallják az iskolához való kivételes kötődésről. Feltehetőleg kevés az olyan vezető, aki annak az iskolának igazgatója már tíz
éve, ahol a betűvetést tanulta. Ezért érthető és tiszteletre méltó a
pályázat patetikus hangütése.
II./1 Vezetői célok
A pályázat négy célcsoportot preferál:

• színvonaltartás és fejlesztés,
• a nevelés mentális és fizikai környezetének összhangja, kötődési és
biztonsági szükségletek kielégítése,

• diák-önkormányzati munka fejlesztése,
• testnevelés tagozat működtetése.
A helyi körülményekhez és lehetőségekhez képest bizonyára pontosan
feltérképezett célokat a megvalósítás tervezése során nem viszi következetesen végig a szerző.
Hiányzik a a pályázatból a nevelésfilozófiai alapvetés markáns megjelenése.
A közös értékrend kialakítása gazdagon és több helyen hangsúlyt kap a
pályázatban. Az együttes tevékenységet, összefogást, a testületi értékek
és különbözőségek összehangolását a pedagógiai programkészítés folyamatában kívánja megvalósítani.
Az iskola önálló arculatának, helyének, szerepének, közoktatási funkcióinak fejlesztési elképzelése megfelelő.
II./2 Helyzetelemzés
A 2. pontban kerül bemutatásra az iskola tízéves fejlődési pályája, amely
szakmai gazdagodást mutat. Tíz évvel ezelőtt a testület negyedrésze
képesítés nélküli volt, ma pedig idegen nyelvi képzésben is jelentősek az
eredmények. A testület felkészült a helyi tantervek elkészítésére, a
pedagógiai program megfogalmazására.
Az 1. sz. melléklet a létszámadatokat hivatott bemutatni, de csak
tényadatokat találunk. A pályázó utal ugyan a 3.1 pontban a létszámcsökkenésre, de nem tisztázza ennek okait. Ezek lehetnek demográfiai
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realitások, lehet az iskola megtartóképességének csökkenése, ami pedagógiai probléma, de lehet más kvalifikációjú iskolák elszívó hatása is.
Az erőforrás-elemzésben nem teljes a kép a mikro- és makrokörnyezeti
tényezők megjelenítésében.
Hangsúlyos a gazdasági feltételrendszer bemutatása.
II./3 Feladatok megfogalmazása
Testületi szinten az együttműködésen, a csapatépítésen van a hangsúly.
Tanulói szinten a diák-önkormányzati tevékenység fejlesztése, az érdekérvényesítés technikáinak megtanítása, gyakoroltatása, a széles tevékenységrepertoár biztosítása kap kiemelkedő szerepet.
Vezetői szinten az iskola és a testület menedzselése a fő programelem.
Ezek a 7.1 és a 7.2 pontban kifejtettek. Dicséretes a forrásbővítő vezetői
szemlélet, jól tárja fel a lehetőségeket. Hangsúlyos a testület pedagógiai
klímájának alakítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés, hiszen ez a
záloga minden sikernek.
A differenciálpedagógiai módszerek alkalmazását szükségesnek tartja,
a helyitanterv-készítésben ennek tág teret kíván biztosítani. Tudatos a
törekvés a konfliktuskezelési technikák alkalmazására.
Az iskola közösségei, a specialitások gazdagon bemutatottak, jól elkülönülnek az egyes szerepek, szintek a feladatok meghatározásában.
Vezetői motivációs eszköztára nem kidolgozott a pályázatban.
II./4 Vezetői funkciók érvényesülése a pályázatban
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A konkrét vezetői funkciók megvalósulására a 8. pontban a Vezetési
stratégiám című részben, valamint az összegzésben találunk utalást.
Meg kell jegyezni, hogy az iskolai egyszemélyi vezetés felelőssége nem
téveszthető össze az együttműködéssel. A vezető hatalmi bázisai (erőforrás birtokosa, pozíció, tudás, befolyás, személyiségből fakadó hatalom)
nem oldódhatnak fel és nem szűkíthetők le a szakértelmen alapuló
együttműködésben. Ez a felfogás szakmailag téves a pályázatban, és
hosszú távon vezetési vákuumot okoz.
Tervezés

• a pedagógiai programelemek kidolgozottak
• a költségtervezés vonatkozásában nincs különösebb hozzárendelés,
ezt majd a pedagógiai programban kell megtenni

• a távlatadás, prognózis reális, a lehetőségeket figyelembe vevő
• a hagyományok ápolásának pedagógiai tartalma érintőleges a pályázatban

Iskolavezetés 1998. február

Iskolafenntartás és -felügyelet

Szervezés

• A strukturális felépítés megfelelő, azonban konkrétabb formában kell
megjelennie egy vezetési programban a munkaközösségek szerepének
is. Erre van is utalás a 5.10. pontban.

• A kapcsolatrendszer gazdagon bemutatott, erős oldala az iskolának.
A 6. pont részletesen és színesen tárgyalja az egyéb nevelési tényezőket. Ez fontos érték, mert biztosítja az iskola makrokörnyezeti beágyazottságát. A pályázatnak ez a legkiérleltebb része.
Vezetés

• A munkatársak képzésének igénye megjelenik, fontosnak tartja.
• Törekszik a motivációs eszköztár fejlesztésére, dicséretes, hogy új
formák is megjelennek az anyagi ösztönzésen kívül. (Feladat–teljesítmény kapcsolat, alkotónap, pályázati érdekeltség)

• A döntéstechnika, a tanácsadás, a kommunikáció és az információáramlás biztosítása megfelelő vezetői attitűdöt sugall.
Irányítás

• A követelményrendszer megfogalmazása nem konkrét a pályázatban.
• A mérésmetodika alkalmazásának szükségességét hangsúlyozza a
helyi tantervek elkészítésekor, előméréseket kíván alkalmazni. Differenciált a végzett tanulók pályakövetésének bemutatása.
Értékelés, ellenőrzés, minősítés
A fejlesztő, a diagnosztikus, a minősítő értékelésről alkotott elképzeléseket csak részben tudjuk meg. Ezt az igényt általánosan belehelyezi a
testülettel való együttműködés kereteibe, ami természetesen elfogadható, de az eredményvizsgálatokhoz szükséges a vezetői értékelési technikák, módszerek ismerete is. E nélkül nagyon nehéz mihez igazodni a
pedagógusnak. Mérés és visszacsatolás nélkül hogyan teszünk különbséget a van és az elvárt eredmények között?
III. Alaki és formai követelmények, mellékletek
A pályázat a törvényben előírt mellékletekkel felszerelt. Tartalmi felépítése témakörönként tagolt. Következetesebb szerkesztési átgondolás
felerősítette volna a tartalmi mondanivalót, így helyenként visszatérnek
gondolatok. A 9. pontban imponáló a bátor elszántság és vállalás, eddigi
vezetői tevékenységének értékeit is kész megméretni.
Budapest, 1997.

A következő három szakvélemény olyan vezetői pályázatokról
készült, melyekkel ugyanazt az igazgatói álláshelyet pályázták
meg. Az elolvasás után hasonlítsuk össze az előző pályázati
véleményezéssel.
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1. szakértői vélemény
I. Alapadatok, információ
Pályázatot kiíró fenntartó: X Város Polgármesteri Hivatal
Pályázott intézmény, funkció: általános iskola igazgatói álláshelye
Pályázó: B
II. A vezetői pályázat véleményezése
A pályázat szakmapedagógai szempontból átgondolt, igényes munka.
Sajnálatos, hogy a konkrét vezetési technikáknak, valamint a program
megvalósítási módjának kidolgozására nem szánt időt a pályázó, így a
vezetői kvalitás véleményezése ebből a pályázatból nem lehetséges.
II./1 Vezetői célok
A szerző nevelésfilozófiai alapvetése szakmailag megalapozott, a mai
korszerű neveléselméleti felfogásokat tükröző. Helyesen állapítja meg az
oktató-nevelő munkával kapcsolatos kritériumrendszert:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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humanizmus
kapcsolatteremtő képesség
demokratikus cselekvő magatartás
az egyén és a közösség viszonya
a tolerancia
a másság megismerése
önfejlesztés
erkölcsi normarendszer
a klasszikus emberi értékek
a lokális cselekvés fontossága
a környezetkultúra
a vállalt szakmai értékrend

A közös értékrend kialakítása helyes vezetésfilozófiai felfogásból, az
iskola önálló arculatának meghatározása kimunkált elképzelésekből
ered. Az anyanyelvi nevelést állítja a középpontba. A választást elméleti
szempontból kifogástalanul indokolja. Jól integrálja az anyanyelvi nevelés eredményeit a többi tantárgyban.
II./2 Helyzetelemzés
A pályázó részletesen elemzi azokat a környezeti feltételeket, amelyek a
tervezés kiinduló adatai lehetnek. Értően, külön-külön csoportosítja a
diákokra vonatkozó adatokat, a dolgozói adatokat, tárgyszerű a technikai és tárgyi feltételrendszer ismertetése, a gazdasági tevékenység bemutatása.
A mikro- és makrokörnyezet megjelenítése pontos, kimunkált, a város
jellemzői dominánsak.
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II./3 Feladatok megfogalmazása

• Testületi szinten a nevelőközösség stabilizálását tartja szükségesnek.
Jók az elképzelések, a megvalósítás akár egy teljes vezetői ciklust is
igénybe vesz, bár ebből a szempontból nem elemzi a jelenlegi viszonyokat.

• Tanulói szinten az iskola tagozatai szerint határozza meg a feladatokat. Az alsó, felső tagozatra, valamint a napközire és a tanulószobára
megfogalmazott feladatok funkcionálisak, szakmailag kifogástalanok,
előrelépést segítőek. A pályázatnak ez a legkidolgozottabb koncepcionális fejezete.

• Vezetői szinten áthatja munkáját a tenni akarás, az egészséges, a
vezetéshez szükséges önbizalom, amely alapja lehet egy vezetői karrier
kezdetének.
A differenciálpedagógiai módszereket rendkívül gazdagon, a módszertani kultúra fejlesztésének szabályait követve mutatja be, mind az alsó,
mind a felső tagozatos teljes tevékenységrendszerben.
Az iskola közösségei, specialitások külön fejezetben kerültek meghatározásra. Örvendetes, hogy a tanórai oktató-nevelő munka keretein kívül
a tanórán kívüli tevékenységet szakmai projektek szervezésével kívánja
gazdagítani (képzőművészet, zene, film, színház).
Vezetői motivációs eszköztára, ennek fejlesztése foglalkoztatja a pályázót, több helyen próbálja integrálni a szakmai teljesítmények differenciált elismerését, ösztönzését. Kialakult álláspontra vall, hogy az anyagi
ösztönzésen kívül az egyéni kvalitások, a szakmai ambíciók kipróbálására szakmai terepet és lehetőséget kíván biztosítani. A 4. pontban A
nevelők elismerése címmel bemutatja a jelenlegi hagyományokat és a
munkatársak bevonását a teljesítmények értékelésébe.
II./4 Vezetői funkciók érvényesülése a pályázatban
A pályázatban a vezetői funkciókat külön területenként értékelhető
csoportosításban nem tárgyalja. A továbbiakban a funkciók közül azokat
a területeket elemzem, amelyek domináns részei a pályázatnak.
Tervezés

• A pedagógiai programelemek kidolgozottak, korszerűek. Ismeri és jól
alkalmazza a NAT funkcióját, követelményeit, a helyitanterv-készítésben megjelenő önmeghatározás lehetőségeit.

• Költségtervezés: a pályázatból nem ismerhetők meg a gazdálkodás
jelenlegi kondíciói és a szükséges és lehetséges fejlesztési irányok.

• Távlatadás, prognózis: gazdag (elsősorban differenciált képességfejlesztés, minőségi pedagógiai munka, igényes szakmai, módszertani
kultúra vonatkozásában kerül tárgyalásra).

• A hagyományok bemutatása érvényesül, fejleszteni akarja, vannak
hozzá jó elképzelései.
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Szervezés

• A strukturális felépítés a mai korszerű felfogásnak megfelel. Pontosan

és jól definiálja a nevelőtestület, a vezetői tanács, a munkaközösségek
iskolai szerepét, a vezetői munkamegosztásban lehetséges funkcióit.

• A kapcsolatrendszer sajnos hiányzik a pályázatból, nem csoportosítja

az egyéb nevelési tényezőket, nem hangsúlyozza a külső környezettel
való együttműködés fontosságát.

Vezetés

• A munkatársak vonatkozásában a közös célmeghatározás és a döntés-előkészítés, majd a cselekvő részvétel a fő motívum.

Irányítás

•
•
•
•

követelményrendszer
mérésmetodika
értékelés
korrekció

A fenti funkciókat és tevékenységterületeket nem kellő hangsúllyal
tartalmazza a pályázat, inkább összhatásuk érvényesül.
Értékelés, ellenőrzés, minősítés

• fejlesztő
• diagnosztikus
• szummatív
A pedagógiai munkafolyamat visszacsatolásával, annak módszereinek
bemutatásával adós maradt a pályázó. A nevelőtestületnek mindig
ismernie kell azokat az igazodási pontokat, amelyek a jó teljesítményt
elismerik, a gyengét elmarasztalják vagy segítik, amelyekkel elvégezhető
az összehasonlítás a létező és az elvárt eredmények között.
III. Alaki és formai követelmények, mellékletek
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A jól felépített pályázatban zavaró az oldalszámozás hiánya, nehéz a
szövegkörnyezetre pontos utalásokat tenni. Megjelöli a felkészüléshez
felhasznált irodalmat, kár, hogy a pályázat alaki megjelenítésével kapcsolatos publikációt nem keresett.
A pályázat az előírt dokumentumokkal felszerelt.
Budapest, 1997.
(aláírás)
szakértő
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2. szakértői vélemény
I. Alapadatok, információ
Pályázatot kiíró fenntartó: X Város Polgármesteri Hivatal
Pályázott intézmény, funkció: általános iskola igazgatói álláshelye
Pályázó: C
II. A vezetői pályázat véleményezése
A pályázatot bevezető levél szerint ennek a pályázati anyagnak már van
előzménye. Gondolatokban gazdag a munka. Sajnálatos, hogy nem
készített tartalomjegyzéket, aminek a segítségével követhető lenne a
logikai építkezés. Szakszerű pályázatírási technikával a színvonalas
munka még erőteljesebben hatna.
II./1 Vezetői célok
Nevelésfilozófiai alapvetésében a szakmai hozzáértést és a gyermekközpontúságot, valamint a személyiségfejlesztést határozza meg.
A közös értékrend kialakítását többször és több megközelítésben hangsúlyozza helyesen.
Vezetésfilozófiai felfogásában a 3. oldalon megfogalmazott színvonalemelést kell kiemelni, tehát lát fejlesztési lehetőségeket. Ennek feltételéül az
iskolai közélet, a demokratizmus fejlesztését mint fontos kritériumot
említi.
Az iskola önálló arculatának kialakítását az egyediségben, az orientációs
osztályok működtetésében látja. Hangsúlyozza a szakmai színvonal
emelését. Nem kapunk ugyanakkor választ a jelenlegi szakmai problémákra, ezt talán túlzott óvatosságból elkerüli.
II./2 Helyzetelemzés
Az általános bevezetés című részben sokrétű helyzetelemzést közöl,
bemutatja az iskolahasználók és megrendelők elvárásait, a külső mikroés makrokörnyezet sajátosságait.
Nem megfelelő nevelőtestületi légkört említ, amit összefüggésbe hoz,
mint lehetséges indokot és magyarázatot az iskola megtartóképességének csökkenésével.
A pályázó nyilvánvalóan a felkészülés, esetleg a személyes információszerzés során valamit tapasztalt. Ennek kezelési, felszámolási szándéka
végig megjelenik a pályázatban. Helyesen látja a demográfiai tényezőket,
amelynek következménye, hogy az iskolák között megindult a verseny
ugyanazokért a tanulókért.
II./3 Feladatok megfogalmazása
Testületi szinten az együttműködésre képessé tétel, ennek hangsúlyozására
idézi a közoktatási törvény megfelelő részét is. A tanulói szinten az élmények, az ingergazdag iskolai környezet kialakítása helyes törekvés.
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Vezetői szinten a vezetés differenciáltságára, a munkaközösségekkel való
hatékony és szoros együttműködésre teszi a hangsúlyt.
A differenciálpedagógiai módszerek alkalmazása kiérlelt szándék, tantárgyanként és műveltségi területenként fogalmazza meg a kitörési
pontokat, fejlesztési irányokat.
Az iskola közösségei, specialitások, szerepe hangsúlyozottak a pályázatban.
Vezetői motivációs eszköztár szempontjából a jelenlegi jutalmazási és
célprémiumrendszer fenntartása mellett a személyi feltételek javítása, a
továbbképzések támogatása fontos kritérium. A részletes, teljesítményhez is kötött motivációs rendszer kialakítását az érintett közösségek
bevonásával kívánja megfogalmazni.
II./4 Vezetői funkciók érvényesülése a pályázatban
Tervezés

• A pedagógiai programelemek érintettek, helyenként kidolgozottak.
• Költségtervezés szempontjából a 10. oldalon megfogalmazottak ígéretes szemlélettel a ma kívánatos forrásbővítő vezetői magatartást hangsúlyozzák, helyesen mutatják be a lehetőségeket a mai közoktatási
környezetben.

• Távlatadás, prognózis vonatkozásában jól látja az idegen nyelvi kommunikáció szerepét az iskolák közötti versenyképesség növelésében.
Szervezés

• Strukturális felépítése bemutatja az alsó és felső tagozat sajátosságait, a tanulószoba szerepét.

• Kapcsolatrendszere sokrétű, tételes felsorolást is ad a 9. oldalon.
Pontosan számba veszi az iskolai oktató-nevelő munka szempontjából
lehetséges valamennyi külső és belső nevelési tényezőt. Dicséretes a
szülői közösség és az iskolaszék szerepének külön kiemelése és
hangsúlyozása.
Vezetés
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• munkatársak vonatkozásában a gazdasági apparátus bővítését, át-
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• döntéstechnika és módszerek vonatkozásában a tantestületi jogosít-

csoportosítását célozza
ványok érvényesülését fontosnak tartja

• a kommunikáció és az információáramlás biztosítása hangsúlyos a
pályázó szemléletében
Irányítás

• A követelményrendszer nem kellően kidolgozott.
• Mérésmetodikai elemek nem jelennek meg a pályázatban.
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• Az értékelés szerepe megfogalmazott és a pedagógiai funkciója szempontjából is hangsúlyozott. Helyesen fogalmazza meg a 8. oldalon,
hogy a következetes értékelésnek a minőségi munkára is hatása van.
Értékelés, ellenőrzés, minősítés
A pályázat ezzel a témakörrel nem foglalkozik a kellő és szükséges
mértékben.
III. Alaki és formai követelmények, mellékletek
A pályázat a szükséges dokumentumokat tartalmazza. Utal a bevezető
levélben a szerző arra, hogy nem elméleti, hanem gyakorlati szempontból
kíván építkezni. Elfogadható ez az érvelés, de akkor a teljes iskolát átfogó
vezetői praxis szempontjából kell részletesebb gyakorlati vezetői feladatokat megfogalmazni.
Budapest, 1997.
(aláírás)
szakértő

3. szakértői vélemény
I. Alapadatok, információ
Pályázatot kiíró fenntartó: X Város Polgármesteri Hivatal
Pályázott intézmény, funkció: általános iskola igazgatói álláshelye
Pályázó: D
II. A vezetői pályázat véleményezése
A vezetői mondanivaló három oldalban jelenik meg. A tartalomjegyzék
és a fejezetek számozásának hiánya nehezíti a pályázat áttekintését. A
becsatolt ajánlások 1995. évi dátumozásúak, a negyedik ajánlás dátum
nélküli.
II./1 Vezetői célok
Nevelésfilozófiai alapvetését részben a szakmai önéletrajzban, részben
Az intézmény alapvető funkciói és feladatai című részben fogalmazza
meg. Jól hangsúlyozza a helyitanterv-készítésben rejlő lehetőségeket.
Közös értékrend kialakítását a magyar nyelvi és irodalmi képzésben meglevő eredmények és sikerek továbbfejlesztésével látja megoldhatónak.
Vezetésfilozófiai felfogásában nyomatékosan hangsúlyozza a pedagógiai
programban megfogalmazandó közös érték-, cél-, követelmény- és tevékenységrendszer fontosságát. A pedagógiai eszközrendszert átgondolt
megegyezés után kívánja megfogalmazni. Jól látja a pedagógiai program
stratégiai szerepét az iskola életében, elfogadása előtt a teljes iskolai
közösség és a szülők észrevételeit is meg kívánja ismerni.
Az iskola önálló arculata a jelenlegi anyanyelvi nevelési eredmények
mentén rajzolódik ki.
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II./2 Helyzetelemzés
Érintőlegesen bemutatja a térséget és a megrendelői kört. A leszakadókkal való törődésre, segítésükre nagy gondot szándékozik fordítani.
A pályázat további értékelését a megadott algoritmus szerint nem lehet
elvégezni, mert a három oldal terjedelem értelemszerűen ezt nem teszi
lehetővé. A pályázati értékelés szerkezetét a továbbiakban is bemutatom,
mert így látható, hogy mely fontos témakörökre nem ad választ a
pályázat.
II./3 Feladatok megfogalmazása

• Testületi szinten
• Tanulói szinten az alapképességek fejlesztése, valamint a számítástechnika és informatika oktatása szerepel kiemelt célként.

• Vezetői szinten
• Differenciálpedagógiai módszerek
• Az iskola közösségei, specialitások
• Vezetői motivációs eszköztár
II./4 Vezetői funkciók érvényesülése a pályázatban
Tervezés

•
•
•
•

pedagógiai programelemek
költségtervezés
távlatadás, prognózis
hagyományok

Szervezés

• strukturális felépítés
• kapcsolatrendszer
Vezetés
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•
•
•
•
•
•

munkatársak
képzés
motiváció
döntéstechnika
tanácsadás
kommunikáció

Irányítás

• követelményrendszer
• mérésmetodika
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• értékelés
• korrekció
Értékelés, ellenőrzés, minősítés

• fejlesztő
• diagnosztikus
• szummatív
III. Alaki és formai követelmények, mellékletek
A pályázat a törvényben előírt mellékletekkel felszerelt. A pályázat alaki
és formai szempontból ebben a formában hagy kívánnivalót. Egy intézményvezetésre pályázótól elmélyültebben összeállított szakmai anyag
várható el.
Budapest, 1997.
(aláírás)
szakértő

Természetesen tudjuk, hogy a leírtak igazán a pályázatok ismeretében lennének izgalmasak. Ezt sem terjedelmi, sem etikai
okokból nem tehetjük meg. Az anonimitás megtartása érdekében
olyan sok az iskolára, helyre, személyre utaló törlést kellene
alkalmazni, amely a pályázat tartalmi sérelme nélkül nem tehető
meg, ezt pedig el akarjuk kerülni.
Inkább az elemzésekből próbáljuk kikövetkeztetni a pályázat tartalmát. Segített-e az azonos értékelési szempontsor? Azt tapasztaltuk,
hogy igen, helyes módszert választottunk. A három pályázat tényszerű elemzéséből is látható a színvonalbeli különbség.
Vizsgálódjunk a döntéshozó szempontjából is. Kapott-e segítséget
a szakértői véleményezés megkérésével? A válaszunk itt is: igen.
A fenntartó ismeri
•
•
•
•

a pályázati anyagot,
az iskolát,
annak belső és külső történéseit,
közoktatási szerepét.
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A szakvéleménnyel együtt a képviselő-testület saját szempontsora szerint preferálhatott a pályázatok közül.
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3.2 Mit tegyen a szakértő?
Most már birtokában vagyunk annyi ismeretnek, hogy rövid
összefoglalásra is vállalkozhatunk.

Önkontroll!
Melyek a szakértő feladatai?
❏

Készüljön fel a feladat elvégzésére, szerezze be a szükséges
szakirodalmat, törvényeket, közlönyöket.

❏

Tervezze hatékonyan a munkára fordítható idejét.

❏

Döntse el, hogy egyedül vagy szakértői csoportban fog-e
dolgozni.

❏

Készítsen szerződéstervezeteket, szerezze be az elszámoláshoz szükséges igazolásokat.

❏

Tervezze meg marketingmunkáját.

❏

Tervezze meg a vizsgálati algoritmust.

❏

Szövegszerkesztőn tervezze meg jelentésének formai elemeit.

❏

Minőségi munkával, fegyelmezett együttműködéssel biztosítsa következő megrendeléseit.

❏

A hivatkozásokat mindig pontos hely, oldal, fejezet megjelölésével tegye.

❏

Tartsa be a szerződés minden pontját.

❏

Minden vonatkozásban legyen kellően diszkrét.

3.3 Mit ne tegyen a szakértő?
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A pályázati szakvéleményezéssel óhatatlanul segítünk elkezdeni
egy vezetői karriert, vagy véleményünkkel a megakadályozást is
sugallhatjuk. Nehéz a szakértői szerep, mert egy általában utolsó
pillanatban elkészített pályázatból kell a legjobbat kiolvasni.
A sokszűrős színi iskolai felvételin sok olyan felvételiző többször
kiesett, aki később kerülő úton óriási karriert futott be. Életrajzi
interjúkban sosem átallották kijelenteni, hogy annak idején milyen nagytekintélyű zsűri ítélte tehetségtelennek őket! Ez a veszély a szakértőt is fenyegeti.
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Néhány önvédelmi tanács mégis megfogalmazható az eddigi kevés
tapasztalat alapján:
• Ne keressen, ne vegyen fel személyes kapcsolatot a pályázóval.
• Ne magyarázkodjon, ne keressen mentségeket, önigazolásokat,
ha nem megfelelő színvonalú a pályázat.
• Ne hivatkozzon tudományos tézisekre, ne oktasson a szakvéleményével.
• Ne törekedjen szakmai értekezéssé formálni szakvéleményét.
• Ne kérjen haladékot, feladatátütemezést, ne késsen jelentésével.
• Ne nyilatkozzon a pályázó mellett vagy ellene.
• Ne vállalkozzon a döntőbíró szerepére.
• Ne írjon új vezetői pályázatot a beadott helyett.
Ön az anyag elolvasása után érzékeli a feladat felelősségét, a
kihívást. Döntési helyzetben van. Ha már listás szakértő, akkor
elkezdheti az önmenedzselését. Csatlakozhat már működő csoportokhoz, vagy kezdeményezője lehet ilyen megszervezésének.
Ha még nem adta be szakértői névjegyzékbe vételre a pályázatát,
még megteheti, ha szeretne ilyen feladatot elvégezni.
A közoktatási törvény 101. §-a foglalkozik a szakértői névjegyzékbe vétel feltételeivel.
Szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmet a következő címre kell
küldeni:
Országos Közoktatási Intézet Pedagógus-továbbképző Irodája
8200 Veszprém, Óváros tér 21.
Tel/Fax (88) 327-725
Levélcím: 8021 Veszprém, Pf. 445
E-mail: okipti@mail.datanet.hu)
A szakértői munka a pedagógiai program és a vezetői pályázat
szakvéleményezésén túlmutató feladatokat is jelent. A szakértő
felkérés útján részt vesz a közoktatási intézmény ellenőrzésében. Ennek tartalmi kérdéseit a törvény 107. §-a tartalmazza.
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4. Melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely a ......... Város Polgármesteri Hivatala, Művelődésügyi Iroda [címe]
(továbbiakban mint Megbízó), valamint a ........... Bt. [Kft., Pedagógiai
Szolgáltató] [címe] (továbbiakban mint Megbízott) között jött létre az
alábbi feltételek szerint:
1. A Megbízó az alábbiakban meghatározott feladat ellátásával bízza
meg a Megbízottat: A Megbízó által fenntartott ............. közoktatási
intézmény vezetői pályázatainak szakértői véleményezése, értékelő
jelentés írásbeli elkészítése.
2. A Megbízó az írásbeli anyagokat és a szükséges mellékleteket a
Megbízott részére átadja.
3. A megbízás kezdő időpontja: 1998. ........
A feladat teljesítése: 1998. ........
4. A Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban leírt feladatot legjobb tudása
szerint, magas színvonalon teljesíti, a munkát az Országos Szakértői
Névjegyzékben szereplő, szakértői mentor egyetemi oklevéllel rendelkező szakértők bevonásával végzi.
5. A szerződő felek az 1. pontban leírt feladat elvégzéséért ..... Ft, azaz
......... forint megbízási díjban állapodnak meg.
6. A megbízási díj a munka befejezését követő munkanapon esedékes,
ha a megbízott a munkát kifogástalan minőségben teljesítette.
7. A Megbízó a megbízási díjat a teljesítést követően öt banki napon
belül átutalja a Megbízott alábbi számlájára: ...........................
8. A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre nézve a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Dátum:
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Iktatószám:......................../199....

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(egyszeri alkalomra)
mely létrejött a .................................................. [cégnév] mint megbízó,
másrészről ................................................................. megbízott között
leánykori neve: ....................................................................................
születési helye: ....................................... ideje:.....................................
anyja neve: ..........................................................................................
társadalombiztosítási azonosító jele: ....................................................
adóazonosító jele: .................................................................................
munkahelye: .......................................................................................
munkahelyének címe: ..........................................................................
lakcíme: ..............................................................................................
az alábbi feladat ellátására.
A megbízás tárgya:
...........................................................................................................
............................................................................................................
Időpontja: 199... év ................. hó ...... nap
A feladat ellátásáért a megbízottat .................................. Ft díjazás illeti
meg. A megbízási díj kifizetésére a megbízás teljesítését követően egy
összegben kerül sor. A kifizetésre kerülő összegből a megbízó levonja a
hatályos jogszabály szerinti adót.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényes
jogszabályokban, és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

..........................................
megbízó

1. Nyugdíjas: igen – nem1
2. Heti munkaideje a 36 órát meghaladja – nem haladja meg1
3. Éves jövedelme a 700 000 Ft-ot meghaladja – nem haladja meg.1
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Számlaadási kötelezettséggel rendelkezem.
1. A szerződésben megállapított – számfejtett összeg kifizetése 199... év
............. hó ....... napon átutalással történik.

1
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2. A megbízásban foglalt összeget átutalással, illetve postai úton kérem
teljesíteni az alábbiak szerint:

• .................................................................................... számlaszám
........................................................................... számlavezető bank
• Postai úton az alábbi címre: ..............................................................
Dátum:

............................................
megbízott
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
nem szerzői jogvédelem alá eső tevékenységekre
amely létrejött egyrészről ................. cég mint megbízó, másrészről a
szerződés 1. pontjában írott személy mint megbízott között az alábbi
tartalommal:
1. A megbízott személyi adatai:
Neve: ..............................................................................................
Leánykori neve: ...............................................................................
Születési helye: ...............................................................................
Anyja neve: .....................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................
Adóazonosító jele: ...........................................................................
TAJ-száma: ....................................................................................
Nyugdíjban részesül: igen – nem
Nyugdíjtörzsszáma: ........................................................................
Főfoglalkozású munkahelye: ...........................................................
Pontos címe: ...................................................................................
Foglalkozása: ..................................................................................
Szakértői nyilvántartási száma: .......................................................
2. A megbízási szerződés szerinti feladat: a megbízó által átadott vezetői
pályázat magas színvonalú szakértői értékelése, összefoglaló szakértői vélemény elkészítése.
3. A megbízás 1998. ........ napján kezdődik, és a megbízás teljesítésével
szűnik meg.
A megbízás teljesítésének határideje: 1998. .................
Az elvégzett munkáért a megbízottat ...... Ft, azaz .......................
forint munkadíj illeti meg.
A megbízási díj áfamentes.
4. A megbízási díj a megbízottat a munka befejezése után, a megbízó
által készített igazolás alapján egyszeri alkalommal illeti meg.
Amennyiben a szerződés a megbízás teljesítése előtt bármilyen okból
megszűnne, illetve a megbízó a megbízott teljesítését nem fogadná el,
úgy a megbízottat semmilyen jogcímen nem illeti meg díjazás.
5. A megbízási szerződés kizárólag a megjelölt melléklettel, illetve azok
pontos kitöltése esetén érvényes.
A megbízási szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
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Kérem a megbízási szerződésben megjelölt összeget a következő címre,
illetve bankszámlaszámra átutalni: .......................................................
Dátum:

.........................................
megbízott

Melléklet: szja-nyilatkozat
foglalkoztatási igazolás
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Nyilatkozat szja-előleg megállapításához
A nyilatkozattevő:
Neve: .............................................................................
Adóazonosító jele: .........................................................
Születési éve: .................................................................
Lakcíme: ........................................................................
I. Egyéni vállalkozó vagyok. Vállalkozói igazolványom száma:
............................................ Az e tevékenységre tekintettel kifizetett
összegből1 az adóelőleget magam fizetem.
II. Önálló tevékenységből származó bevétel, előlege 39 %2

• Bevételem 90%-a jövedelem.
• Bevételem ........%-a költség (adóelőleg alapja legalább 50%).
A második változat esetében év végén nem választható az első módozat. Amenynyiben a költségelszámolás nem éri el a bevétel korábban nyilatkozott százalékát,
a 12%-os különadót kell fizetni.

III. Kis összegű, 3 000 Ft-ot meg nem haladó kifizetés3

• Összevont adóalap részeként adózom
— bevételem .......%-a költség4
• 40% adó levonását kérem
IV. Éves összevont adóalapot képező jövedelmem5 várhatóan nem éri el
a 700 000 Ft-ot.
Az általános kulcs (39%) helyett adótábla szerint, göngyölítve adózik, túllépés
esetén a 12%-os különadót kell fizetni.

V. Nyugdíjas: igen – nem
Éves nyugdíjam összege: ..........................
Dátum:

.............................................
nyilatkozó
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1
2
3
4
5

A számla alapján történő kifizetésről lásd az szja-törvény 46. § (3) bekezdését.
46. § (1) bekezdés.
73. §.
A II. pont szerinti jelöléssel azonosan kell kitölteni.
46. § (5) bekezdés.
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Tájékoztatás a kitöltéshez:

• A személyi adatokat olvasható, nyomtatott betűkkel (lehetőleg írógéppel) kell kitölteni.

• A II. és III. pont egyforma elv szerinti jelölése szükséges, ha nem a
III/2-t (40% adólevonást) választja.

• 90%-os jövedelem 10%-os költségátalány esetén választható.
• A .......%-os tételes költségelszámolás esetén a két változat adóéven
belül nem módosítható, és minden egyes tevékenységből származó
jövedelemre vonatkozik.
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IGAZOLÁS
az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítéséről
(illetve elbírálásához)
A munkáltató neve: ..................................................................
Címe: .......................................................................................
Igazoljuk, hogy ........................................................................ (név)
TAJ-száma: ...............................................................................
adóazonosító száma: .................................................................
lakhelye: ...................................................................................
19...... év ................... hó ........ naptól jelenleg is alkalmazásunkban áll.
1. Alkalmazotti munkaviszonyban áll, a munkakörére megállapított
törvényes munkaidő havi ........ óra. Nevezett tényleges munkaszerződés szerinti munkaideje havi ....... óra, heti ....... óra.
2. Az LXXXVIII. sz. törvény alapján az egészségügyi hozzájárulás-fizetési
kötelezettségét teljesítjük.
3. Nevezett havi jövedelme: ................ Ft. (Részmunkaidő esetén kitöltése kötelező.)
4. Nevezett munkaviszonya fizetés nélküli szabadság miatt ...................
.................... címen szünetel 199..... év ................ hó ....... naptól
199...... év ................. hó ......... napjáig.
Dátum:

........................................................
cégszerű aláírás
A megfelelő szövegrészt kérjük kitölteni és az esetleges javítást kézjeggyel
igazolni!
Tudomásul veszem, hogy valamennyi foglalkoztatónak 8 napon belül
köteles vagyok bejelenteni az egészségügyi hozzájárulás fizetését érintő
bármely – a foglalkoztatásomban bekövetkező valamennyi – változást.
Nyilatkozom, hogy a fennálló részmunkaidős jogviszonyomon kívül további jogviszonyom nincs.*

........................................
aláírás
*

Az utolsó bekezdésre érvényes nyilatkozat mellett az igazolást nem kell kitölteni!
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely egyrészről mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről .............................. (székhelye:......................................., adószáma: ..................................., egyéni vállalkozói igazolvány száma:
...............) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, alulírott
helyen és időpontban az alábbiak szerint jött létre.
1. A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól az alábbi szolgáltatást:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
2. Az 1. pontban feltüntetett szolgáltatást a Vállalkozó a jelen szerződés
mellékletét képező részletezés szerint köteles végezni.
3. Az 1. pontban feltüntetett szolgáltatás megfelelő színvonalú elvégzéséért a Vállalkozó által kibocsátott számla alapján a Megrendelő
.......................... Ft vállalkozói díj megfizetésére vállal kötelezettséget.
4. A jelen szerződést bármely fél ..... napos felmondási idő betartása
mellett, bármikor felmondhatja.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Dátum:

...........................................
Vállalkozó
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KÖSZÖNŐLEVÉL
Y Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet
Nagybánk, Fehértó u. 7.
XY igazgató részére

Kedves Igazgató Asszony!
Mellékelten megküldöm a kért szakértői jelentéseket.
Bízom abban, hogy segíteni tudtam munkáját értékelő elemzésemmel.
Hálásan köszönöm megtisztelő felkérését, bízom a további jó együttműködésben.
Felelősségteljes munkájához további sok sikert kíván:
Tisztelettel:

(aláírás)
Dátum:

Irodalom
Dr. Benedek István: Közoktatási szakértők kézikönyve
OKKER Kiadó, Budapest, 1996.
Dr. Szabó Lajos: A pedagógiai programok véleményezése
In: Irányítás, szakmai önállóság, pedagógiai programok (NAT-TAN sorozat)
Sorozatszerkesztő: Mihály Ottó
Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1997., 117–134. oldal
Dr. Mezei Gyula – Dr. Szebenyi Péter: A szakértők és szaktanácsadók
módszertana
Budapesti Műszaki Egyetem tankönyve, OKKER Kiadó, Budapest, 1996.
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Szakértõ, vizsgaelnök kerestetik…
A közoktatási és a szakmai névjegyzékkel
kapcsolatos módosult elõírásokról

Petróczi Gábor

2004. december 1-jén lépett hatályba a 31/2004. (XI. 13.) OMrendelet, amely újraszabályozza az Országos szakértõi, vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi, illetve szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl szóló elõírásokat. A megjelent jogszabály rögzíti
a szakértõi tevékenység végzésének feltételrendszerét, valamint
a szakértõi vélemény elkészítésének és díjazásának legfontosabb
szabályait úgy a közoktatási, mint a szakmai szakértõk vonatkozásában.
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A rendelet hatálybalépésekor megszûnt a közoktatási szakértõi
és vizsgaelnöki névjegyzékekkel kapcsolatos elõírásokat a korábbiakban szabályozó 42/1999. (X. 13.) OM-rendelet érvényessége.
A szakértõi tevékenység végzésével kapcsolatos elõírásokat elõször 1994-ben, majd 1999-ben szabályozta az ágazati miniszter.
A fentebb említett jogszabály alapvetõ átformálására azért volt
szükség, mert – a szakképzési törvény módosításával – sor került
a szakképzés területén végezhetõ szakértõi tevékenység szabályainak rögzítésére, így az Országos szakmai szakértõi, illetõleg
szakmai vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésére.
A közoktatási, illetõleg a szakmai névjegyzékekbe pályázat útján lehet felvételt nyerni.
A felvétel elsõ alkalommal öt évre szól, de a nyilvántartás több alkalommal is meghosszabbítható.
A bevezetõben már említett 31/2004. (XI. 13.) OM-rendelet szabályozza az alábbiakat:
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· a közoktatási és a szakmai névjegyzék szakterületeit
· a közoktatási és a szakmai névjegyzékekbe benyújtható pályázatok követelményeit
· mindkét névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbításának lehetõségeit
· a névjegyzékekbõl való törlés módjait
· a pályázatok értékelésének és elbírálásának rendszerét
· a névjegyzékek nyilvánosságra hozásának követelményeit
· a szakértõi tevékenység végzésének és nyilvántartásának követelményeit
· a szakértõi szakvélemény iránt támasztható követelményrendszert
· a szakértõi tevékenység munkadíjával kapcsolatos elõírásokat
· a pályázatok benyújtásakor fizetendõ bírálati díjakat
· a listára kerülõkkel szemben támasztott képzettségi követelményeket

1. A közoktatási névjegyzék
A közoktatási törvény hatályos elõírásai a 101. §-ban tartalmazzák
az Országos szakértõi és az Országos vizsgáztatási névjegyzékekbe
való felvétel legfontosabb feltételeit és szabályait. Ugyanitt találha-
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tók meg az e névjegyzékekben való szereplés meghosszabbítását,
illetõleg a névjegyzékbõl való törlést lehetõvé tévõ elõírások.1
A jogszabály alapvetõ eleme az, hogy szakértõi, vizsgaelnöki (alapvizsga, érettségi vizsga) feladatokat csak az a személy láthat el, aki szerepel az Országos szakértõi, illetõleg
az Országos vizsgáztatási névjegyzéken.
Az Országos vizsgáztatási névjegyzék tartalmazza azok adatait,
akik alapmûveltségi vizsga, érettségi vizsga vagy emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságában elnöki megbízást kaphatnak.
Mit tartalmaz a közoktatási névjegyzék?
Közoktatási névjegyzéknek nevezzük összefoglaló néven az Országos szakértõi és az Országos vizsgáztatási névjegyzéket. A közoktatási névjegyzéket az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont állítja össze és gondozza.

1.1 A szakértõi névjegyzék szakterületei
Az Országos szakértõi névjegyzéket szakterületenként kell összeállítani. A szakterületeket a rendelet 1. §-a tartalmazza. Néhány
szakterületet emelünk ki az alábbiakban:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1

óvodai nevelés
az általános iskola bevezetõ és kezdõ szakasza
napközis és tanulószobai foglalkozás
kollégiumi nevelés és oktatás
szakrendszerû oktatásban az egyes tantárgyak, tantárgycsoportok
mûvészeti oktatásban a tanszakok
iskolai testnevelés és sport
sajátos nevelési igényû gyermekek nevelése
iskolai könyvtár
felnõttoktatás
pedagógiai értékelés
tanügyigazgatás
szervezet- és minõségfejlesztés
tantervi szakértõi tevékenység
Közoktatási törvény 101. § (5) és (9) bekezdése
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·
·
·
·

uniós pályázatírás és projektmenedzsment
térségi tervezés és fejlesztés
szakmai elõkészítõ, alapozó, orientációs oktatás
szakoktatás-igazgatás

1.2 A közoktatási névjegyzékbe való jelentkezés

Figyelem!
A közoktatási névjegyzékbe az vehetõ föl, aki
ß büntetlen elõéletû,
ß pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, vagy felsõfokú
iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik,
ß pedagógus-szakvizsgával, vagy a szakértõi, illetve vizsgaelnöki ismereteknek az oktatási miniszter által meghatározott pedagógus-továbbképzés keretében történõ elsajátítását igazoló oklevéllel rendelkezik,
ß legalább tíz év gyakorlati idõvel rendelkezik.

A szakértõi és a vizsgáztatói névjegyzékre való pályázat bármikor benyújtható.
A közoktatási szakértõi, illetõleg vizsgaelnöki területre beérkezett kérelmeket évente három alkalommal kell elbírálni:
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· február 20–28. között a tárgyév január 31-ig beérkezõ pályázatokat,
· június 20–30. között a február 1-jétõl május 31-ig beérkezõ
pályázatokat,
· október 20–31. között a június 1-jétõl szeptember 30-ig beérkezõ pályázatokat.

4
Önkontroll!
A névjegyzékekbe való felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell a következõket:
o a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem
o melyik névjegyzékbe, melyik szakterületre, illetve vizsgáztatási területre kéri a bejegyzését
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Önkontroll! (folytatás)
o részletes szakmai önéletrajz
o szakértõi pályázatnál: a szakmai tevékenység, kutatómunka, tudományos tevékenység ismertetése

A szakértõi és vizsgáztatói névjegyzékbe való pályázathoz
csatolni kell:
· az erkölcsi bizonyítványt (kivétel1, ha a pályázó munkakörében
alkalmazási feltétel a büntetlen elõélet)
· a pedagógusképzettséget tanúsító oklevél másolatát
· a pedagógus-szakvizsga bizonyítványának vagy a szakértõi, vizsgaelnöki ismereteknek pedagógus-továbbképzés keretében történõ elsajátítását igazoló oklevél, illetõleg tanúsítvány másolatát
· tanügyigazgatás, szakoktatás-igazgatás, térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés szakértõi szakterületen az elõzõ bekezdésben elõírtakon túl vagy tanügy-igazgatási, illetve
kistérségi szakon szerzett pedagógus-szakvizsgát, vagy közigazgatási szakvizsgát igazoló oklevél, vagy a jogi, közgazdasági felsõfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél
hiteles másolatát
· a tíz év gyakorlati idõ meglétét bizonyító igazolást
· a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ legalább két szakmai ajánlást
· a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét
A felsorolás második, harmadik és negyedik pontjában szereplõ
dokumentumok hitelességét, illetve az elõírt gyakorlati idõ meglétét a munkáltató igazolja.
A pályázat benyújtásakor fizetendõ bírálati díjak a következõk:
· a vizsgáztatási névjegyzékbe az érvényes minimálbér 10%-a
· a szakértõi névjegyzékbe az érvényes minimálbér 20%-a
A bírálati díjakat az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bankszámlájára kell befizetni. A bankszámlák száma
a rendelet mellékletében található.2

1
2

A pontos feltétel a jogszabály 7. § (1) bekezdésében lelhetõ föl.
Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 1003200000282637-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámlája.
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2. A szakmai névjegyzék
Az Országos szakmai szakértõi és Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékbe (a továbbiakban a két névjegyzék együtt: szakmai
névjegyzék) történõ felvételrõl a szakképesítésért felelõs miniszter dönt1.
A szakképzést folytató intézmények szakmai ellenõrzésében való
közremûködésre és más szakértõi tevékenységre jogosult szakértõket tartalmazó Országos szakmai szakértõi névjegyzéket az Országos képzési jegyzékben meghatározott szakmacsoportonként kell
összeállítani. A szakképzést folytató intézményben szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnökök nevét tartalmazó
Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket szintén az Országos
képzési jegyzékben meghatározott szakmacsoportonként és szakképesítésenként kell összeállítani.

Figyelem!
A szakmai névjegyzékbe az vehetõ fel, aki
ß büntetlen elõéletû,
ß szakirányú pedagógusvégzettséggel vagy felsõfokú szakirányú végzettséggel, illetõleg felsõfokú iskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkezik,
ß legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakmai szakértõi és a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe
való pályázathoz csatolni kell
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· az erkölcsi bizonyítványt (kivétel, ha a pályázó munkakörében
alkalmazási feltétel a büntetlen elõélet2),
· a szakirányú pedagógusvégzettséget vagy felsõfokú szakirányú végzettséget, illetõleg felsõfokú iskolai végzettséget és
szakmai képzettséget tanúsító oklevelek másolatát,
· tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét bizonyító igazolást,
· a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ legalább két szakmai ajánlást,

1
2

A szakképesítésért felelõs miniszter a döntési jogkörét átruházhatja az általa kijelölt, felügyelete alá tartozó intézmény vezetõjére.
Lásd a rendelet 7. § (1) bekezdését.
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· a szakmai szakértõi névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelemnél a szakmai tevékenység, és ha a kérelmezõ végzett ilyet,
a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos, mûvészeti
tevékenység ismertetését,
· a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét,
· a bírálati díj befizetését tanúsító csekk másolatát.
A felsorolás második pontjában szereplõ dokumentumok hitelességét, illetve az elõírt szakmai gyakorlati idõ meglétét a munkáltató igazolja.
A pályázat benyújtásakor fizetendõ bírálati díjak a következõk:
· a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe az érvényes minimálbér
10%-a
· a szakmai szakértõi névjegyzékbe az érvényes minimálbér
20%-a
A bírálati díjakat a szakképesítésért felelõs minisztérium bankszámlájára kell befizetni. A bankszámlák száma a rendelet mellékletében található.
A szakmai szakértõi, illetõleg vizsgaelnöki területre beérkezett
kérelmeket évente egy alkalommal kell elbírálni: november 1–30.
között a tárgyév szeptember 30-ig beérkezõ kérelmeket.

3. A névjegyzékekben való nyilvántartás
meghosszabbítása
Aki szerepel a névjegyzéken, az kérheti nyilvántartásának meghosszabbítását. A nyilvántartás meghosszabbítására vonatkozó
kérelemre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni azokkal a kivételekkel, amelyeket e fejezetben ismertetünk.
A nyilvántartás meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek
tartalmaznia kell
· a nyilvántartásba vétel meghosszabbítására vonatkozó kérést,
· a nyilvántartásba vétel idejét, a jegyzék és a szakterület, vizsgaterület, szakmacsoport, illetve szakképesítés megnevezését,
· a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai, illetve vizsgaelnöki, szakértõi tevékenység ismertetését.
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A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ pályázatot
a nyilvántartási határidõ lejárta elõtti utolsó elbírálásra kell
benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a névjegyzékben
való nyilvántartás megszûnik, a nyilvántartás megújításához új pályázat benyújtása szükséges.
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ pályázathoz csatolni kell:
· azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a rendelet 12. § (2) bekezdésében elõírt továbbképzésben való részvételt,
· azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a tevékenység folytatásához szükséges ismeretek elsajátítását, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.
A nyilvántartás meghosszabbítása érdekében beadott pályázatok
esetében befizetendõ bírálati díj – méltányossági okokból – alacsonyabb, az elõzõ fejezetekben közölt díjak 50%-a.
A fizetendõ bírálati díjak a következõk:
· a vizsgáztatási névjegyzékbe az érvényes minimálbér 5%-a
· a szakértõi névjegyzékbe az érvényes minimálbér 10%-a

4. A pályázatok benyújtása
A szakértõi, vizsgáztatói névjegyzékekre való pályázatok benyújtásakor fontos különbséget tenni az új pályázók, illetve a nyilvántartásuk meghosszabbítását kérõk között.
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Mindkét pályázó személyére kötelezõek azonban, hogy
· a közoktatási szakértõi pályázatokat az OKÉV regionális irodáiba kell eljuttatni,
· a szakmai névjegyzékekre való pályázatokat az illetékes minisztériumba vagy a miniszter által kijelölt intézménybe kell
küldeni,
· a bírálati díjakat a rendelet mellékletében meghatározott bankszámlákra kell utalni,
· a pályázatokban meg kell adni a következõ adatokat:
— név, elõzõ név
— születési hely, idõ
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pontos lakcím, irányítószám
a munkahely megnevezése, pontos címe és irányítószáma
az otthoni és a munkahelyi telefon száma
a végzettséget bizonyító okirat, szakvizsgát igazoló irat
munkáltató által hitelesített másolatát
— a 10 év gyakorlati idõ meglétét igazoló munkáltatói igazolást
—
—
—
—

A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel meglévõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató esetén a megszûnt
munkáltató fenntartója, ennek hiányában maga a pályázó más,
hitelt érdemlõ módon igazolja.
Az Országos szakértõi és az Országos vizsgáztatói névjegyzékbe
csak az vehetõ föl1, aki pedagógus-szakvizsgára történõ felkészítés, illetve pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította a vizsgaelnöki, illetõleg szakértõi feladatok ellátásához szükséges ismereteket.2
· A jogszabályban pedagógus-szakvizsgán a pedagógus-szakvizsgával egyenértékû vizsgát vagy tudományos fokozatot kell
érteni.
· A tanügy-igazgatási, a szakoktatás-igazgatási és a térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés szakértõi szakterületen a pedagógus-szakvizsgával egyenértékûként kell elismerni a közigazgatásban az adott területen igazolt 10 éves
gyakorlatot.
· Teljesítették a közoktatási névjegyzékre kerüléshez szükséges
képzettségi feltételt azok, akik 1997-ben vagy 1998-ban a minisztérium hivatalos lapjában (XLI. évfolyam 16/II. és 24/II.
szám, XLII. évfolyam 14/I. és 16/II. szám) közzétett továbbképzések, vagy a felsõoktatási intézmények által szervezett
mentor-, vezetõtanár-, illetve szakvezetõképzések keretében
sajátították el az elõírt ismereteket.
· Az Országos vizsgáztatási névjegyzékre benyújtott pályázat elbírálása során az egyetemi szintû pedagógiai elõadói szakon
szerzett végzettség és szakképesítés – 10 éves középiskolai intézményvezetõi vagy tanügy-igazgatási gyakorlat megléte esetén – azonos elbírálás alá esik a mérnöktanári, mûszaki tanári
végzettséggel és szakképesítéssel.
1
2

A feltételek a nyilvántartás meghosszabbítására is igazak.
Lásd a rendelet 16. § (3) bekezdését, illetõleg a teljes 16. §-ban írottakat.
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2005-tõl a jogszabály háromévenként kötelezõ továbbképzést ír elõ1 a közoktatási névjegyzéken szereplõ tanügyigazgatási, szakoktatás-igazgatási, térségi tervezési és fejlesztési szakértõk, illetõleg a szakmai szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk számára. A névjegyzékbõl törölhetõ az a szakértõ, aki az elmúlt öt évben nem vett részt
a jogszabályban meghatározott akkreditált továbbképzésen.
A továbbképzésben való részvételt a tanúsítvány benyújtásával
minden évben december 31-ig kell megküldeni az OKÉV részére,
ellenkezõ esetben a döntéshozatalra jogosult január 31-ig döntést hozhat a szakértõi tevékenység egyéves felfüggesztésérõl.2
A szakmai szakértõi névjegyzékben szereplõk továbbképzésérõl
a szakképesítésért felelõs miniszter vagy az általa kijelölt fejlesztõ-szolgáltató intézet köteles gondoskodni.3
2006-tól ismét szigorodnak a névjegyzékbe felvehetõkkel kapcsolatban támasztott elõírások!
2006. január 1-jétõl az Országos szakértõi névjegyzékbe
csak az vehetõ föl, vagy annak nyilvántartása hosszabbítható meg, aki a szakértõi munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik, és ezt pedagógus-szakvizsgával,
a közigazgatásban az adott szakterületen szerzett igazolt
10 éves gyakorlattal vagy tudományos fokozattal tudja dokumentálni.
A dokumentumok elkészítéséhez támpontot nyújt az OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának honlapja, amelynek
címe www.okev2-veszprem.sulinet.hu. A honlapon megtalálható
a jelentkezéshez szükséges minden adatlap és információ.
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5. A szakértõi tevékenység szabályozása
A rendelet 13. §-ában elõírja a szakértõi névjegyzékekben szereplõ szakértõkre vonatkozó legfontosabb jogszabályokat.

1
2
3

Lásd a rendelet 12. §-ában foglaltakat.
Lásd a rendelet 12. § (2) bekezdését.
Lásd a rendelet 12. § (4) bekezdését.
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5.1 A szakértõi munkával kapcsolatos elõírások
A jogszabály rendelkezik a szakértõi munkával kapcsolatos
következõ tényezõkrõl:
·
·
·
·
·

a szakértõ tevékenységi köre, kirendelése
a szakértõ tevékenységének nyilvántartási kérdései
a szakértõ felkérése a feladat ellátására
az írásos szakértõi vélemény tartalmi elõírásai
a szakértõi tevékenység munkadíja és a költségek megtérítése

Fontos elõírás a szakértõ összeférhetetlenségének szabályozása, amely szerint az adott ügyben nem lehet szakértõ, aki
az ügy tárgyilagos megítélésére nem képes, így különösen:
·
·
·
·
·
·

az érintett közoktatási, illetõleg szakképzési intézmény vezetõje
a vezetõ közeli hozzátartozója
az érintett intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló
az adott ügyben szaktanácsadóként közremûködõ
a döntéshozatalban részt vevõ
az érintett közoktatási intézmény fenntartójának alkalmazottja

A szakértõ – akár vállalkozóként, akár önálló tevékenységet végzõ magánszemélyként, akár megbízási szerzõdéssel tevékenykedõként – az eddigiekben is rögzítette a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat. A megjelent jogszabály – az utólagos
elszámoltathatóság érdekében – a 13. §-ban tartalmazza a szakértõ ilyen irányú kötelezettségeit is, amely szerint a szakértõnek
tevékenységérõl nyilvántartást kell vezetnie.

Önkontroll!
Mit kell tartalmaznia a szakértõ tevékenységérõl vezetett nyilvántartásnak?
o a felkérõ megnevezését
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o a felkérés tárgyát és keltét
o az elkészített szakvélemény keltét

A módosult elõírások szerint a nyilvántartásnak – a korábbi szabályozással ellentétben – nem kell tartalmaznia a munkadíj és
a költségtérítés megállapításához szükséges adatokat.
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További fontos tudnivaló, hogy a szakértõ felkérésekor a megbízónak meg kell határoznia a feladat ellátásával összefüggõ
feltételeket, így különösen:
·
·
·
·
·
·

a szakértõ nevét, szakterületét, szakmacsoportját
az elvégzendõ feladatokat
azokat a kérdéseket, amelyekre választ kell adnia
a szakértõ részére átadott iratokat és az átadás idõpontját
a szakvélemény elkészítésének határidejét
minden olyan szükséges tényt, adatot és tájékoztatást, amely
a feladat ellátásához szükséges
· a szakértõi díj megállapítására vonatkozó feltételeket és kikötéseket
A felkérésben meghatározható a szakvélemény terjedelme is.
A megbízásban kiköthetõ az is, hogy a szakvéleményt írásban
vagy szóban kell elõterjeszteni.
Az írásban vagy szóban elkészített szakvéleménynek tartalmaznia kell a megbízásban szereplõ kérdésekre adott
választ, valamint a szakértõ által levont következtetéseket, a javasolt intézkedéseket.

5.2 A szakértõi tevékenység munkadíja
A szakértõi tevékenység munkadíját és költségtérítését a megbízó és a szakértõ közösen állapítja meg, kirendelt szakértõ esetén
a szóban forgó jogszabály elõírásai alapján. A korrekt elszámolás
érdekében a szakértõi véleményhez jegyzéket kell csatolni, amely
tartalmazza a szakértõi tevékenység végzésével kapcsolatos legfontosabb adatokat.
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A szakértõi jegyzék tartalmazza tehát
· a szakértõi tevékenységre fordított idõt,
· a munkadíj és a költségtérítés megállapítását befolyásoló minden adatot és tényt.
A szakértõi tevékenységet alapvetõen kétféle kontextusban láthatja el a szakértõ:
· kirendelés: az államigazgatási eljárásban való közremûködés
esetén
· megbízás: a kirendeléstõl különbözõ más egyéb esetben

Iskolavezetés 2005. április

Iskolafenntartás és -felügyelet

A kirendelt szakértõ munkadíjának alapja a szakértõi vélemény
elkészítése évének elsõ munkanapján érvényes legkisebb munkabér (minimálbér)
· 20–30%-a a szakvélemény szóbeli ismertetése esetén,
· 30–50%-a kész dokumentum véleményezésekor, szerzõi ívenként,
· 150–250%-a önálló munkaként készített szakvélemény esetén, szerzõi ívenként.
A szakértõ költségként számolhatja el a következõket:
·
·
·
·

a szakvélemény elkészítésével kapcsolatos kiadásokat
az utazással járó szükséges és igazolt kiadásokat
egyéb költséggel járó szükséges és igazolt kiadásokat
a számlával nem igazolható, de szükségszerûen felmerülõ költségeket (például posta, telefon, irodaszer, világítás, fûtés)

A számlával nem igazolható költségek fedezésére költségátalányt kell megállapítani, amely a szakértõ részére megállapított
munkadíjnak legalább 10%-a. Az utazással eltöltött idõre legföljebb az érvényes minimálbér 20%-a számolható el.
Milyen szabályok alapján kell elszámolni a megbízással dolgozó szakértõ tiszteletdíját?
A munkáját nem kirendelés alapján végzõ szakértõ tiszteletdíjának összetevõi
· a munkadíj és
· a költségtérítés.
Ennek mértékét a szakértõ által csatolt jegyzék alapján
a megbízó és a szakértõ közösen állapítja meg. A megállapodásban a jogszabály által a kirendelt szakértõre meghatározott
díjtételek alkalmazása nem kötelezõ.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Pedagógiai-szakmai szolgáltatások
Esettanulmány

Dr. Telegdiné Tóth Mária

Az országban sok helyen mûködik pedagógiai szolgáltató. Tevékenységük rendkívül sokszínû, hiszen a jogszabályok csak munkájuk kereteit jelölik ki. A következõ leírás az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központban (EPSZK) végzett pedagógiaiszakmai szolgáltatást mutatja be.
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Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy
· ötleteket nyújtson a pedagógiai szolgáltató központoknak abban, hogy milyen tartalommal tölthetik meg a közoktatási törvényben meghatározott feladatokat
· kiindulásul szolgáljon a pedagógusoknak, intézményvezetõknek
abban, hogy milyen kívánságaik, elvárásaik lehetnek a szakmai
szolgáltatókkal szemben
· tippeket adjon az önkormányzatoknak ahhoz, hogy mely területeken támaszkodhatnak a szolgáltatók munkájára, illetve
milyen tevékenységeket várhatnak el az ott dolgozóktól.
Ebben a megközelítésben érdemes áttekintetni a VII. kerületben
mûködõ pedagógiai szolgáltató központ ténykedését. Mindenkinek saját kreativitására, innovációs képességére bízzuk, hogy
ezekbõl mit vesz át, és azt hogyan fejleszti tovább.

1. A szaktanácsadói munka törvényi háttere
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról – amelyet az 1996. évi
LXII. és az 1999. évi LXVIII. törvény módosított – rögzíti a 22. §-ában,
hogy a közoktatás rendszerébe tartoznak a „(1) Pedagógiai-szakmai
szolgáltató intézmények: az önkormányzati és az országos pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények”.1
A törvény 36. §-a meghatározza a pedagógiai-szakmai szolgáltatások körét.
(1) A közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok
munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggõ tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.
(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
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(a) a pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelõ- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését;
(b) a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek
megismertetése és terjesztése;
(c) a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk,
adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.)
gyûjtése, õrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása;

1

1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról.
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(d) az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok,
tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb.
információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és
kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremûködés;
(e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;
(f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása;
(g) a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.
(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az igényeknek megfelelõen
kell szervezni.
(4) Pedagógiai-szakmai szolgáltatást az láthat el, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott feltételekkel.
(5) Az oktatási miniszter, szakképzés szakmai tantárgyai tekintetében a szakképzési törvény alapján illetékes miniszter, országos hatáskörû szerv vezetõje (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs miniszter) – azokban az esetekben, amikor az oktatás csak egy vagy néhány iskolában folyik – határozza meg, hogy melyek azok a tantárgyak, szakterületek, amelyekben a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat országosan szervezik meg. Az oktatási
miniszter – a szakképzési törvényben meghatározott hatáskörében foglaltak
szerint – a szakképesítésért felelõs miniszter kijelöli a szolgáltatást nyújtó
intézményt, illetve erre a célra intézményt létesít és tart fenn.
(6) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, diákotthoni nevelést segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások
országos megszervezésérõl – az (5) bekezdésben szabályozott munkamegosztás szerint – gondoskodni kell.”1

A 25/1998 (VI. 9.) MKM rendelettel módosított 10/1994. (V. 13.)
MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekrõl
és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremûködés
feltételeirõl szól.
A rendelet értelmében szaktanácsadói feladatokat az láthat
el, aki szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben. A névjegyzékbe történõ felvétel nyilvános pályázat útján történik. A pályázat feltételeirõl és közzétételérõl, a pályázatok elbírálásáról a pedagógiai intézet dönt.2

1
2

1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról (Iskolaszolga, 1999. szeptember–október, 61–62. pp.)
8. § (3) bekezdés.
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A szaktanácsadói névjegyzéket nyilvánosságra kell hozni, a pedagógiai intézet megkeresésére az illetékes minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.1
A rendelet meghatározza a pedagógiai intézet mûködésének rendjét2 – az SZMSZ-ben meghatározandó kérdéseket –, a munkaterv
összeállításánál figyelembe veendõ szempontokat.3
Részletesen kitér a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására, valamint a végrehajtás eszközeire és módszereire. Emeljünk
ki néhányat a szemléltetés érdekében!
Példa:
…a szaktanácsadás ellátásának eszközei és módszerei különösen4:
(a) pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése,
(b) pedagógiai fejlesztõ tevékenység elemzése, értékelése, segítése,
(c) tankönyv és taneszköz készítésének, kiválasztásának segítése,
(d) pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
egyéni szakmai tanácsadás;
a pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei különösen5:
(a) pedagógiai szakkönyvtár mûködtetése, ennek keretén belül a tankönyvtár, médiatár, pedagógiai adatbank fejlesztése, bibliográfiai szolgáltatások, …
(b) az oktatástechnikai és oktatástechnológiai szolgáltatások …
(c) a tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok stb. bemutatása, forgalmazása, kölcsönzése;
az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás eszközei és módszerei különösen6:
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(a) közremûködés az óvodai nevelési programok, és kollégiumi pedagógiai programok elkészítésében és bevezetésében,
(b) a megyei (fõvárosi) fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az
iskolaszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
(c) közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk gyûjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körbõl tájékoztatás nyújtása.

4

1
2
3
4
5
6

8. § (5) bekezdés.
4. §.
5. §.
8. § (1) bekezdés.
9. § (1) bekezdés.
10. § (1) bekezdés.
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a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, eszközei és módszerei különösen1:
(a) tanácskozások, pedagógiai napok, szakmai ankétok, fórumok szervezése,
(b) bekapcsolódás a pedagógus-továbbképzés rendszerébe, részvétel
a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés feladatainak megvalósításában, továbbképzési programok elkészítésében és továbbképzések indításában,
(c) felsõoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján közremûködés a pedagógus-szakvizsgára történõ felkészítésben,
(d) tapasztalatcserék szervezése, szakmai pályázatok kiírása, megbízásra
kísérletek, kutatások indítása, vagy azokban való részvétel.”

Természetesen a fent idézetteken túl is végezhetnek és végeznek
is egyéb szakmai tevékenységet a szaktanácsadók (például tanulmányutak, taneszköz-bemutatók szervezése, módszertani kiadványok írása, szerkesztése, publikálása, továbbképzések tartása).
Azt azonban le kell szögezni, hogy a szolgáltatások igénybevétele önkéntes, s a tanácsadó akkor állhat a pedagógusok rendelkezésére, ha igényt tartanak a segítségére.
Szolgáltatásait, tanácsait, elképzeléseit nem erõltetheti az intézmények vezetõire, pedagógusaira. Azt is el kell fogadnia, ha javaslatait a pedagógusok nem fogadják meg.
A szaktanácsadó nem vehet részt ellenõrzési, felügyeleti feladatok ellátásában, az ilyen irányú felkérésnek (például az önkormányzat részérõl) nem szabad eleget tennie.
Ellenõrzést a fenntartó külsõ, listás szakértõk bevonásával végeztet.
A szaktanácsadói munka célja a szakmai tevékenység színvonalának emelése, javítása.
Lényeges különbséget tennünk a szakfelügyelõi és tanácsadói tevékenységek között. Éppen ezért fontos a hagyományos felügyelet és a szaktanácsadás közötti különbség áttekintése!

1

10. § (2) bekezdés.
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Felügyelet

Szaktanácsadás-szakértés

a közoktatás-irányításé, az irányítás szervezetének képviselõje

az iskoláké, az ott dolgozó embereké, és a szakmaiság képviselõje

mint közoktatáspolitikai tényezõ
a követelményt közvetíti

mint pedagógiai fejlesztõ tényezõ a tapasztalat és/vagy a kutatási eredmények közvetítõje

az egység képviselõje a kívánatos sokféleségben

a sokféleség katalizálója a kívánatos egységben

fõ gesztusai az ellenõrzés, vizsgálat, értékelés

fõ gesztusai az informálás, tapasztalatátadás, az együttes
tényfeltárás és elemzés, a fejlesztés

helybe vitt szakmai irányítás

helybe vitt továbbképzés

2. A tanácsadókkal szembeni elvárások
Põcze Gábor teszi fel a kérdést – és ad választ is rá: Mit várnak az
iskolák a szaktanácsadótól?
·
·
·
·

az
az
az
az

átlagot meghaladó tájékozottságot
iskola problémái iránti érzékenységet
iskola kialakult értékrendjének tiszteletét
iskola elért eredményeinek tiszteletét

Ezt a felsorolást kiegészíteném még az alábbiakkal, amelyeket
a napi gyakorlatban, a munkánk során – a kollégák visszajelzései
alapján – fontosnak tartunk:
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· hitelesség
· képesség a folyamatos fejlõdésre, megújulásra
· a szaktárgyi tudás párosuljon a pedagógia új eredményeinek,
vívmányainak ismeretével
· empatikus készség
· érett kommunikációs képesség
· a szó legnemesebb értelmében képes legyen a tanácsadó a szolgálatra, szolgáltatásra
· ismerje fel és ismerje el a valódi tanári teljesítményeket, s merje megfogalmazni, hogy õ mit tanult a látottakból, hallottakból
· legyen korrekt, megbízható, türelmes
· képviselje a gyermekek, a pedagógusok, az intézmények érdekeit
· legyen értékhordozó és értékközvetítõ

Iskolavezetés 2002. november

Iskolafenntartás és -felügyelet

· legyen rálátása a közoktatási rendszer egészére (helikopterszemlélet)
· legyen nyitott minden új iránt
· birtokolja a mesterségbeli tudást
· képes legyen élni – de nem visszaélni – szakmai autonómiájával
· kellõ önkontrollal rendelkezzen
· szakmai elkötelezettség és önállóság jellemezze, melynek alappillére a szakmai tisztesség
· fejlett szociális érzékenységgel bírjon
· tudatosodjon benne, hogy a szolgálat csak akkor lesz erély, ha
kellõ bölcsességgel párosul
Lehetne folytatni még a sort, de nem az a célunk, hogy ezt a területet teljesen körbejárjuk, csupán szerettük volna érzékeltetni,
hogy milyen sok szempontnak kell még megfelelnie a törvényi
elõírásokon túl annak, aki erre a pályára készül.

3. Az EPSZK szolgáltatásainak folyamatos bõvülése
3.1 Feltételrendszer
Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központot 1993. augusztus 1-jével hozta létre a VII. kerületi Önkormányzat. Elõdjét,
a Pedagógiai Kabinetet megszüntette.
A szolgáltató az Erzsébet krt. 32. I. emeletén található. A kerületben központi helyen van az épület, jól és könnyen megközelíthetõ,
ami egy szolgáltatást végzõ intézménynél fontos szempont.
Irodáink nagypolgári lakásként funkcionáltak korábban. Mindössze egy elõadóterem, egy tanácsadói iroda, egy titkári szoba és
elõtér áll a rendelkezésünkre. Évek óta megoldatlan gondunk
a helyszûke, amin az önkormányzat nem tudott eddig segíteni.
A szûkös elhelyezés miatt kénytelenek vagyunk a Baross Gábor
Általános Iskolát igénybe venni az Informatikai Bázis elhelyezése
céljából.
Annak ellenére, hogy valamennyi tanácsadó egy helyiségben dolgozik, igyekeztünk úgy berendezni az irodát, hogy mindenkinek
meglegyen a „saját birodalma”, s emellett lehetõség legyen a kötetlenebb megbeszélésre is.
Az EPSZK mûködését, feladatait az 1993. évi közoktatási törvény
36. §-a alapján az alapító okiratban rögzítette az önkormányzat.
A szolgáltató központ önálló bérgazdálkodó, de miután itt nem
érvényesül a normatív finanszírozás, mint az iskolákban, ezért
Iskolavezetés 2002. november
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minden évben a Mûvelõdési Iroda vezetõjével kell egyeztetni a következõ év költségvetését.
Viszonylag elfogadható költségvetéssel dolgozunk, habár az utóbbi években erõteljesebb megszorítást éreztünk, akárcsak a többi
kerületi nevelési-oktatási intézmény.
Eszközökkel jól felszerelt az EPSZK és az Informatikai Bázis is.
Több számítógépünk, színes nyomtatónk, korszerû fénymásolónk, írásvetítõnk, episzkópunk, videokivetítõnk, keverõpultunk
és vágóasztalunk, videokameránk, tévénk, diavetítõnk, magnónk,
videolejátszónk, hangosító berendezésünk, diktafonunk, laptopunk, hordozható írásvetítõnk, internetcsatlakozásunk, CD-olvasónk és -másolónk van. Ezek az eszközök a belsõ munkatársak
és a kerületi kollégák rendelkezésére állnak.
Az önkormányzat az EPSZK alapításakor meghatározta, hogy
3 fõállású, 3 részmunkaidõs tanácsadót és egy titkárt lehet alkalmazni.
Így a következõképpen alakultak a státuszok:
Fõállásúak:
·
·
·
·

pedagógiai elõadó, alsós szaktanácsadó
pedagógiai szakértõ, pedagógiai tanácsadó
igazgató
titkár

Részmunkaidõsök (heti 10 órában):
· pedagógiai elõadó, óvodai tanácsadó
· pedagógiai szakértõ, könyvtáros tanácsadó
· pedagógiai szakértõ, Informatikai Bázis vezetõje
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Késõbb lehetõségünk volt két nyugdíjas kollégát megbízással alkalmazni pedagógiai elõadó–napközis tanácsadóként, illetve a
tankönyvbemutató hely gondozójaként. Jelenleg egy teljes állású
pedagógiai elõadói státusszal (óvodai tanácsadó) és két rendszergazdai álláshellyel bõvültünk. A rendszergazdák kerületi szintû
feladatot látnak el: két iskolát kivéve – ahol önálló státusú
rendszergazda dolgozik – mindenhol õk gondoskodnak a gépek
karbantartásáról, az informatikai rendszer zavartalan mûködésérõl. 2002. szeptember 1-jétõl egy gazdasági elõadói státust
biztosít a fenntartó.
Két éven keresztül 1-2 óvodai területgondozó belsõ helyzetfeltáró
elemzést végzett azokon a területeken, ahol gondot éreztünk (például gyermekvédelmi munka, egészséges életmódra nevelés).
A fõállásúak pályázat útján kerültek a szolgáltatóba.
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A 25/1998. (VI. 9.) MKM rendelet 13. § (3) bekezdése utal arra,
hogy az 1. sz. melléklet meghatározza a szolgáltatókban dolgozók
létszámát, a 4. sz. melléklet pedig a feladatok ellátásához szükséges eszközöket, felszereléseket. A rendelet értelmében a létszámra vonatkozó elõírások 2000. január 1-jétõl, a felszerelési
jegyzékben foglaltak teljesítése 2003. január 1-jétõl kötelezõ
a már mûködõ pedagógiai központokban.
Tekintettel arra, hogy a fõvárosban a középfokú oktatási intézmények munkájának segítése a Fõvárosi Pedagógiai Intézet feladata, a rendeletben jelzett létszám felével (17 fõvel) kellene
a kerületi szolgáltatóknak rendelkezniük. Ehhez képest mi
9 kinevezett kollégával mûködünk. Csak reménykedni tudunk
abban, hogy lehetõségünk lesz fokozatosan bõvíteni a rendeletben elõírt létszámot.
Folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, konferenciákon,
mert az önképzés elengedhetetlen.
Fontosnak tartjuk, hogy a szaktanácsadók – és a vezetõ is –
gyakorlatközelben legyenek. Látnunk és ismernünk kell a napi
pedagógiai szituációkat, amelyeket meg kell oldaniuk a pedagógusoknak. Ezért lényeges, hogy – ha minimum óraszámban is (heti
5 óra), de – tanítsunk, mert ezáltal munkánk hiteles lesz, s nem
válik elméletieskedõvé, pedagógiai közhelyeket hangoztatóvá. Így
jobban átérezzük, megértjük a felmerült problémákat, hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani, hiszen mi is átéljük a tanítás
során azokat a nehézségeket, amelyek a kerület adottságaiból fakadnak (rossz szociális viszonyok, egészségtelen környezet, munkanélküliség, hiányos táplálkozás, lump életvezetés, bûnözés), és
amelyek meghatározzák az óvodáinkba, iskoláinkba járó gyermekek életét. Úgy gondoljuk, hogy ezek nélkül a tapasztalatok nélkül
az íróasztal mögül bölcs kinyilatkoztatásokat tehetnénk, de hiányozna a hitelességünk.
Külsõ munkatársak is segítik a tanácsadók hatékony munkavégzését. Az óvodai területgondozók (6 fõ), tantárgygondozók (6 fõ)
és a kerületi munkaközösség-vezetõk (18 fõ) személye fontos kapocs az oktatási intézmények, az EPSZK és az FPI között. Õk
azok, akik aktívan bekapcsolódnak a programok szervezésébe,
lebonyolításába, az információk áramoltatásába. Munkájukért
megbízási díjat kapnak.
A tantárgygondozók 3 éven keresztül a megbízási díj mellett (ez
az összeg a mindenkori pótlékalap 80%-a volt) heti 4 óra kedvezményben is részesültek, ennek díját szintén az EPSZK fizette az
iskoláknak. Az órakedvezmény lehetõvé tette, hogy a keddi
napjukat a tantárgygondozói feladatok ellátására fordítsák
a kollégák.
Iskolavezetés 2002. november
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Az elmúlt tanévben az igazgatókkal és a tantárgygondozókkal
történt egyeztetés után úgy módosult a megbízás, hogy a heti
4 óra kedvezmény megszûnt, de a keddi szabadnapot az órarend készítésénél az iskolák biztosítják. A megbízási díjat
kompenzálásképpen megemeltük a pótlékalap 150%-ára, ami
jelenleg bruttó 25 650 Ft. A szabadság biztosítása azért fontos,
mert csak így tudnak tanítási órát látogatni a tantárgygondozók,
de a szaktanárokkal való kapcsolattartást is megkönnyíti.
Évek óta pályáztatjuk
· a kerületi munkaközösség-vezetõi,
· a tantárgygondozói és
· a területgondozói megbízásokat.
A megbízások három évre szólnak.
Nagyon sok munkaközösségünkben kimagasló színvonalú munka folyik, néhányban döcögõsebben mennek a dolgok. Ezekre fokozottan oda kell figyelnünk, több segítséget kell nyújtanunk.
A Fõvárosi Pedagógiai Intézet vezetõ szaktanácsadói biztos hátteret
jelentenek úgy a tanácsadók, mint a munkaközösség-vezetõk, tantárgygondozók, területgondozók számára. Szakmai tudásuk, aktív
segítõ tevékenységük nélkülözhetetlen a munkánkban.
Természetesen a külsõ szakértõk is jelentõs szerephez jutnak
egy-egy elõadás, tanfolyam megtartásakor, szakvélemény elkészítésekor.
fõállásúak
FPI szaktanácsadói

Belsõ munkatársak
részmunkaidõsök

Tantárgygondozók
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Munkaközösség-vezetõk

EPSZK

Szakértõk

Óvodai területgondozók

A szolgáltató vezetõje – e sorok írója – fontos feladatának tartja
kollégái anyagi megbecsülését, ezért minden lehetõséget megragad, hogy munkájukat ilyen módon is elismerje.
Például „F” kategóriába sorolás (amikor ez még a munka elismerését jelentette), fõtanácsosi, tanácsosi, fõmunkatársi cím, jutalom, megbízási
díjak, ajándékkönyvek, a fizetési fokozat minimumától eltérõ, magasabb
bér, a különleges szakértelmet igénylõ pótlék maximumának adása.

Az erkölcsi megbecsülésre is gondot kell fordítani: folyamatosan
értékelni, elismerésben részesíteni szükséges az arra érdemes
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teljesítményeket. Lehetõvé kell tenni, ösztönözni kell a munkatársakat a publikálásra, elõadások tartására. El kell ismerni
szakmai sikereiket, sõt tájékoztatni kell ezekrõl a kerület vezetõit, az igazgatókat, munkaközösség-vezetõket.
Az a tapasztalat, hogy ebben jelentõs motiváló erõ rejlik. Andrew
Carnegie gondolatait kölcsönvéve kijelenthetjük, hogy egy vezetõ
csak úgy lehet sikeres, ha munkatársai elõtte járnak a sikerben.
Senkibõl nem lesz jó vezetõ, ha mindent saját maga akar megtenni, vagy
mindent a saját érdemének tekint.

Miután a mi tevékenységünk csapatmunka, minden eleme, láncszeme különös jelentõséggel bír. Fokozott figyelmet, törõdést kíván még akkor is, ha a szakterületén mindenki nagy önállósággal
dolgozik. Mindaz, amit az intézmények és az önkormányzat
felé képviselünk, összehangolt, egységes szemléletet és célt
feltételez. Ez nem jelenti a véleménykülönbségek elfojtását,
a szakmai önállóságba való beavatkozást.
Az intézményekkel való napi kapcsolattartás kiemelt helyet foglal
el a munkánkban.
Már az elsõ évben bevált, hogy tanév elején, a feladatok tervezésének idõszakában felkerestünk minden intézményt,
· elmondtuk terveinket, javaslatainkat,
· meghallgattuk az igényeket, s közben
· rengeteg információt gyûjtöttünk az iskoláról, a problémáikról, eredményeikrõl.
Minden tanév elején – immár hagyományosan – elmegyünk
az iskolákba. Így a tervezett feladataink, szolgáltatásaink a valós
igényeken alapulnak, ezért természetes, hogy a pedagógusok aktívan részt vesznek a megvalósításban. Minden alkalmat megragadunk az intézmények látogatására (évfordulók, ünnepségek,
versenyek, kiállítások, iskolanapok, bemutató órák, versenyek),
hiszen a tapasztalatszerzésnek ez a legjobb módja. Az iskolák
igénylik is a jelenlétünket, hiszen tudják, hogy egy-egy tartalmas
programról tájékoztatjuk a fenntartót is. Szükséges, hogy érezzék, velük együtt örülünk a sikereknek, s ha gondjaik vannak,
bátran fordulhatnak hozzánk.
Ez a nem kevés idõt igénylõ látogatássorozat megalapozza a korrekt, bizalmon alapuló, egymást tisztelõ és segítõ munkakapcsolatot.

Iskolavezetés 2002. november

H
6.4
11

Iskolafenntartás és -felügyelet

3.2 Az önkormányzatnak nyújtott szolgáltatások
Az EPSZK az elmúlt években is jelentõs helyet foglalt el a VII. kerület közoktatás-politikájának alakításában, megvalósításában.
A tanácsadók szakértelmére, segítségnyújtására az önkormányzat is bármikor támaszkodhatott.
Vegyük számba, mely területeken kérték a segítségünket.
· Módszertani anyagok összeállítása (például az olvasástanítási
módszerekrõl, mérésmetodikából, a NAT, pedagógiai program,
helyi tanterv tartalmi elõírásaiból).
· Szakértõk felkérése vezetõi pályázatok, szerkezetváltási kérelmek, innovációs pályázatok véleményezésére.
· A fent említett pályázatok véleményezését tõlünk is minden alkalommal kérték.
· Segítségnyújtás a szakértõi véleményben megfogalmazottak
értelmezéséhez.
· Értékelési szempontsorok összeállítása különbözõ témakörökben.
· A kerületi oktatási koncepció kialakításába és a fõvárosi fejlesztési tervet elõkészítõ munkálatokba bekapcsolódtunk.
· Közremûködtünk az intézmények profilválasztásában, kerületi szintû összehangolásában.
· Pályázatokat készítettünk a veszélyeztetett gyermekek tábori támogatásához, illetve a diákönkormányzati munka fejlesztéséhez.
· Felmértük, hogyan valósul meg a differenciált képességfejlesztés iskoláinkban.
· Összegyûjtöttük alsó és felsõ tagozaton minden tantárgyból,
hogy milyen tankönyvcsaládból tanulnak a diákok.
· Feltérképeztük, hogy milyen módon készítik fel a pedagógusok
a tanítványaikat a környezetvédelemmel, környezetvédelemre.
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Komoly kihívást jelentett számunkra a kerületi oktatási koncepcióban megfogalmazott helyi minõségbiztosító rendszer kidolgozása. Ennek kialakítása, egyeztetése hosszadalmas folyamat
volt. A munkába bevontuk az igazgatókat, a munkaközösség-vezetõket, óvodavezetõket, pedagógusokat, az FPI szakembereit,
a Nevelési Tanácsadó munkatársait, az Oktatási, Ifjúságpolitikai
és Sportbizottság tagjait. A mérésmetodikai alapelveket kellett
egyeztetnünk a helyi igényekkel.
Végül kialakult, hogy diagnosztikus követõ mérést szeretnénk
4. és 6. osztályban:
· olvasás-szövegértésbõl
· nyelvtanból, helyesírásból
· matematikából
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Ehhez igényeltünk az FPI Értékelési Csoportjától feladatsort,
külsõ mérõbiztosokat, a javítások és elemzések elkészítését, illetve háttérváltozós kérdõívet. Ennek összeállításához szempontokat javasoltunk, amelyeket az FPI beépített a kérdõívbe.
1995 és 1999 között minden tanév végén elvégeztük a felméréseket.
A 8. osztályos MONITOR típusú mérést 1997-ben végeztük elõször.
A MONITOR típusú feladatlapok komplex, eszközképes tudást
igényeltek nyolcadikos tanítványainktól
· humán területen (magyar nyelv és irodalom, történelem, állampolgári ismeretek és mûvészettörténet tantárgyakból),
· reál területen (matematika, fizika, biológia, földrajz tantárgyakból).
Az elmúlt években összesen 204 tanulócsoportban 4413 tanulót
vontunk be a mérésekbe.
A feladatlapok sokszorosítását, borítékolását – takarékossági
szempontok miatt – mi vállaltuk. (Embertelen munka, rengeteg
idõt vesz igénybe, s természetesen nem is tartozik a szaktanácsadók feladatkörébe e tevékenység.)
A méréseket szükségesnek tartják a pedagógusok, hiszen szeptemberben megkapják az elemzéseket, majd találkozhatnak a feladatlapok szerkesztõivel, a tanulmányok készítõivel.
A munkaközösségi továbbképzéseket is erre építjük, s
amelyik területen nagyobb hiányosságot látunk, ott célzott fejlesztést végzünk (például tanfolyam szervezése,
óralátogatás, módszertani segédanyag összeállítása).
A komplex módon történõ feldolgozás, a fejlesztés eredményei
már most megmutatkoznak. Olvasás-szövegértésbõl jelentõs elõrelépés tapasztalható, matematikából, nyelvtanból egyes részterületeken érezhetõ a fejlõdés.
A tapasztalatok alapján – a pedagógusok véleményét is figyelembe véve – javasoltuk az önkormányzatnak, hogy a 8. osztályos
mérést csak 2-3 év múlva ismételjük meg.
· A pedagógiai programokkal, óvodai helyi nevelési programokkal kapcsolatos önkormányzati feladatot – a szakértõ felkérését, a kapcsolattartást, a vélemények beszerzését – ránk ruházta az Oktatási Bizottság. Boldogan tettünk eleget ennek
a feladatnak, hiszen nekünk jóval nagyobb rálátásunk volt az
egész folyamatra, mint a képviselõknek.
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· Az Oktatási Bizottság és az Oktatási Iroda kérésére összeállítottunk egy ütemtervet a pedagógiai programok elkészítéséhez, amelyet az igazgatók elfogadtak, s ennek alapján határozták meg a program elkészítésének egyes fázisait.
· Pedagógusnapi jutalmazásnál javaslatot teszünk azon pedagógusok személyére, akik kimagasló oktató-nevelõ munkát végeztek, tanítványaik sikereket értek el a különbözõ versenyeken.
· Minden fórumon képviseljük a nevelési-oktatási intézmények
érdekeit, s törekszünk arra, hogy a nehéz anyagi körülmények
között ne kerüljenek háttérbe a pedagógiai szempontok.
Az önkormányzattal való együttmûködésünk jó. Szerencsére felismertük, hogy ugyan különbözõ módon, eltérõ eszközökkel, de
mindnyájan sokat tehetünk a kerület oktatási intézményeiért,
s ha munkánkat összehangoljuk, akkor eredményeket is el tudunk érni.

3.3 Szülõknek nyújtott szolgáltatások
A közoktatási törvény nem jelöl meg ilyen irányú feladatokat, de
úgy érezzük – ezt a napi gyakorlat is alátámasztja –, hogy azok
a szolgáltatások, amelyeket a szülõknek kínálunk, igen népszerûek, keresettek.
1994 januárjában jelentettük meg elõször a KOPOGTATÓ címû
kiadványunkat, amihez ingyenesen juthatnak hozzá azok a családok, akik az iskolaválasztás nehéz feladata elõtt állnak.1
Arra is lehetõség van, hogy a Tankönyvbemutató könyveit megmutassuk az érdeklõdõknek, sõt az egyes módszerek, tankönyvcsaládok lényegérõl, elõnyérõl, hátrányáról is felvilágosítást adunk.
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Hagyománnyá vált az óvodák bemutatkozó anyagának – „Magunkról – Másoknak” – a kiadása. Ennek ma már különös jelentõsége van, hiszen az óvodai nevelési programokban az intézmények arculata, kínálata markánsan megfogalmazódik, ezáltal
igen széles a skála, amelyet az óvodaválasztás elõtt álló családoknak kínálnak óvodáink. A két kiadvány nagymértékben megkönnyíti, megalapozottá teszi a szülõk döntését akkor, amikor
gyermekük számára nevelési-oktatási intézményt választanak.
Tanácsadóink fogadóórát kínálnak az érdeklõdõ, tanácstalan
szülõknek, akiknek gondot okoz gyermekük speciális képessége,
érdeklõdési köre miatt a legmegfelelõbb óvoda, iskola kiválasztása.

1

Errõl a témáról lásd bõvebben az M 1.2 fejezetet.

Iskolavezetés 2002. november

Iskolafenntartás és -felügyelet

3.4 Nevelési-oktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások
Óvodai területen
Az óvodapedagógusok munkájának megismerését, segítését ugyanolyan lényegesnek tartjuk, mint a tanárokét, ezért rendszeresen részt
veszünk programjaikon. A területgondozókkal és az óvodai szaktanácsadóval minden év augusztusában közösen értékeljük az elmúlt
tanév eseményeit, és megtervezzük a következõ év programját.
A napi kapcsolattartás természetesen az óvodai szaktanácsadó
feladata.
Kiemelkedõ jelentõségûnek tartom, hogy három éven keresztül
megszerveztük a dajka szakvizsgát a kerületben. Ennek eredményeként több mint 70 dajka tett sikeres szakvizsgát úgy, hogy
nem kellett fizetniük a képzésért és a vizsgáért. Az elõadásokat és
a vizsgát az EPSZK-ban tartottuk.
Az Óvodapedagógiai Napoknak nagy hagyományai vannak. Neves elõadókat hívunk ezekre a napokra, ennek köszönhetõen
a kollégák sok új ismeretre tesznek szert, rengeteget tanulnak
a felkészült szakemberektõl.
Négy évvel ezelõtt új kezdeményezésnek számított – ma már hagyomány –, hogy életre hívtuk a Pályakezdõ Óvónõk Klubját és
az Óvodavezetõ-helyettesek Klubját. Mind a két próbálkozás
bevált, hiszen olyan jellegû megerõsítést, támogatást kapnak az
érintettek, amit a gyakorlatban hasznosan tudnak alkalmazni.
Sikeres és népszerû lett az a programunk is, amelynek keretében
egy-egy iskolába ellátogatunk, s közös délutánt szervezünk az
óvónõk és az alsós kollégák részvételével. Ennek célja az óvoda-iskola kapcsolatának elmélyítése, az esetleges problémák
feltárása.
A kapcsolat ápolását szolgálja, hogy az alsós szaktanácsadó minden évben tart valamilyen témakörben elõadást, tájékoztatót az
óvónõk részére (például az Országos Óvodai Program és a NAT
közös vonatkozásairól, az olvasás-tanítási módszerekrõl).
Közös tanfolyamokat, továbbképzéseket is tartunk, ahol szintén módjukban áll megvitatni az átmenet problémáját a jelenlévõknek (például dyslexiaprevenció, kézmûves tanfolyam, bemutató foglalkozások, számítógép-kezelõi tanfolyam).
Ki kell emelnem tanfolyamaink közül a két éven át tartó „Fejlesztõ pedagógia” címût, melyen 18 lelkes óvónõ ismerkedett
meg a legújabb kutatási eredményekkel. Egy helyi kiadványban
jelentettük meg a tanfolyamra készített sikeres dolgozatokat, tanulmányokat.
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Rendszeresen szervezünk tapasztalatcseréket, tanulmányi kirándulásokat (például a Montessori óvodába, Gyõrbe, a III. és
a XI. kerületbe, Szegedre, Hajdúböszörménybe, Martonvásárra).
Évente két alkalommal adjuk ki az Óvodai Hírmondót, melybe
a kerületi óvónõk tanulmányai, élménybeszámolói, tájékoztatói
kerülnek.
Az óvodai helyi nevelési programok kidolgozásának segítésére
· tanfolyamokat szerveztünk,
· elõadókat hívtunk,
· megismertettük az óvónõket a programkészítés menetével,
módjával, illetve
· tájékoztattuk õket arról, hogy mely programok adaptálhatók.
Lehetõvé tettük a program elõvéleményezését, majd óvodai szaktanácsadónk segített a szakértõ által feltárt hibák korrigálásában, a hiányosságok pótlásában.
Az utóbbi két évben kiemelt helyet foglal el a tanácsadói munkában és a programszervezésben a minõségfejlesztés. Tanfolyamok, elõadássorozatok, szakirodalmi ajánlások, tapasztalatcserék,
napi szakmai segítségnyújtás tette könnyebbé a minõségfejlesztés
rögös útvesztõiben való eligazodást.
Hagyományt szeretnénk teremteni az óvodapedagógusok számára rendezett mesemondó versennyel, hiszen az óvodába
járó gyerekek a mese bûvöletében élnek. Ezért lényeges, hogy az
óvodapedagógusok mesemondása maradandó élményt nyújtson
a világra nyitott és rácsodálkozó ki embereknek.
Rendszeresen készítünk videofelvételeket az óvodák bemutató
foglalkozásairól, ünnepélyeirõl, rendezvényeirõl.
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Gyakran keresnek meg bennünket olyan igénnyel az óvónõk
vagy logopédusok, hogy fénymásoljunk készségfejlesztõ feladatsorokat, feladatlapokat.
A nevelési területgondozók által készített elemzések nagymértékben hozzájárultak a tartalmi munka színvonalának emeléséhez a következõ területeken:
· veszélyeztetett és hátrányos helyzetû gyermekek fejlesztése
· beiskolázás alól egy évre felmentett gyermekek fejlesztése
· egészséges életmódra nevelés
Az óvodai szaktanácsadó a területgondozókkal szoros együttmûködésben nagyszerûen fogja össze, koordinálja az óvodai területet. Szaktudása, elhivatottsága az alapja a színvonalas, értékeket teremtõ munkavégzésnek.
Iskolavezetés 2002. november
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Iskolai területen
Hagyományteremtés a kerületben
Büszkék vagyunk azokra a nemes hagyományokra, amelyeket az
elmúlt évek alatt teremtettünk a kerületben. Úgy gondoljuk,
hogy egy szervezet életében, a mindennapi feladatok megoldásában, rohanó világunkban szükség van olyan pillanatokra, amelyekre készülni lehet, amelyeket várnak az emberek.
Ilyen esemény a november utolsó hetében megrendezésre kerülõ
Alsós Módszertani Napok, illetve a februári Pedagógiai Nap.
Törekszünk arra, hogy a meghívott elõadók a legkiválóbb szakemberek legyenek, olyan nagy tudással rendelkezzenek, akiktõl
sokat tanulunk, feltöltõdünk, s erõt gyûjtünk a további munkás
hétköznapokra. Az elõadást az Almássy Téri Szabadidõközpontban rendezzük meg.
Néhány nevet szeretnék kiemelni azok közül, akik tudásukkal, felkészültségükkel maradandó emléket hagytak a kerületi pedagógusokban: Popper
Péter, Ranschburg Jenõ, Vekerdy Tamás, Kányádi Sándor, Tornyosiné
Nagy Éva, Kárpáti Andrea, Gabnai Katalin, C. Neményi Eszter, Füle Sándor, Bábosik István, Havas Péter, Lehoczky János, Loránd Ferenc, Buda
Béla, Romsics Ignác, Móka János.

Komoly értéket képviselnek azok a füzetek, amelyekben kiadjuk
az elõadások témavázlatát és az ajánló bibliográfiát. Ezeket
fel tudják használni a pedagógusok önképzésükhöz, de munkaközösségi megbeszéléseken, nevelési értekezleteken is hasznos
segítséget nyújtanak.
Az elõadások szünetét bemutatókkal színesítjük: taneszköz-,
tankönyv-, játék- és egészséges táplálkozásról szóló bemutatóval, vérnyomás- és koleszterinszint-méréssel.
Az Oktatási és a Kulturális Bizottság anyagi támogatásával módunkban állt elkészíttetni az Éneklõ Ifjúság hangversenyre az
emlékplakettet és a hozzá tartozó emléklapot.
Jelentõs személyiségformáló erõ rejlik abban, hogy ezt a hangversenyt a Zeneakadémián tudjuk megrendezni. A hely szelleme és
Lukin László, illetve Zelinka Tamás nagyszerû mûsorvezetése révén lehetõségünk van egy kicsit a szülõket is formálni. A VII. kerületi gyermekek és szülõk egy része ezen rendezvények alkalmából
jut el a magyar zene fellegvárába.
Amikor megalakult a szolgáltató, elhatároztuk, hogy mindent
megteszünk annak érdekében, hogy egy tankönyvbemutató helyet létrehozzunk. Sok-sok levélváltás, személyes kapcsolatfelvétel eredményeként már néhány hónap múlva megérkeztek az
elsõ tankönyvcsomagok. Kulturált helyen, jól látható, de zárható
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szekrényekben õrzött könyveink vannak, állományunk folyamatosan bõvül, amit a nagyon jól kiépített kapcsolatainknak köszönhetünk. Minden ajándékcsomagot levélben köszönünk meg,
ezzel jelezve a kiadónak azt is, hogy küldeménye megérkezett.
1996 óta van egy nyugdíjas munkatársunk, aki folyamatosan tartja
a kapcsolatot a kiadókkal, számítógépre viszi a könyvállományt.
Készséges segítségnyújtására mindig számíthatnak a pedagógusok.
A bemutatóra jött kollégáknak az EPSZK tanácsadói is segítenek
a tankönyvek kiválasztásában. Arra is gondot fordítunk, hogy
felhívjuk a tanárok figyelmét azokra a kiadványokra, amelyeket
az osztályfõnöki munkájukban tudnak hasznosítani.
Nagyon sokan látogatják a bemutatót más kerületbõl, sõt vidékrõl
is. Igyekszünk a hozzánk betérõket korrekt módon felvilágosítani
a könyvek elõnyérõl, hátrányáról. A megjelent tankönyvkritikákra
is felhívjuk a figyelmüket, sõt magunk is véleményeztetjük az
újonnan megjelenteket a kerületi munkaközösség-vezetõkkel,
vezetõtanárokkal, tantárgygondozókkal, és ezeket a kritikákat
a HÍRMONDÓ-ban jelentetjük meg.
Az ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Karának hallgatói is rendszeresen
hozzánk járnak megismerkedni a tankönyvekkel, itt készülnek
fel a tanítási gyakorlataikra.
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A kerületi tanulmányi versenyek koordinálása, díjazása körültekintõ munkát igényel. Az elmúlt hat évben 140 tanulmányi verseny volt a
kerületben, ezzel körülbelül 4000 tanulót mozgattunk meg. Új színfolt
a versenyek sorában az állatkerti vetélkedõ, az alsósoknak megrendezett mezõgazdasági, néprajzi, természettudományi vetélkedõ, a
városismereti verseny. A tehetséggondozásnak fontos színtere a tanulmányi verseny, ezért erre fokozottan figyelünk. Májusban, amikor befejezõdnek a versenyek, ünnepi gálát rendezünk a díjazottak
tiszteletére. A polgármester, az alpolgármester a tanulóknak és felkészítõ tanáraiknak ajándékkönyveket ad át, amelyeket mi vásárolunk személyre szólóan. Az ünnepséget fogadás zárja.
1997-ben adtuk ki elõször az „Aranyos könyvet”. Ez a könyvecske azoknak a gyermekeknek és tanároknak a nevét tartalmazza, akik tehetségükkel, tudásukkal kerületi, fõvárosi és országos versenyeken öregbítették kerületünk hírnevét.
Érdemes megemlíteni a pályázati kiírásainkat, melyek eredményeként tartalmas, színvonalas, kiadásra is érdemes munkákat
kapunk a kerületi pedagógusoktól. Eddig 73 pályázat érkezett be
hozzánk. Pénz hiányában azonban csak egyet állt módunkban
megjelentetni: Böszörményi Csaba Toldi-játékok címû dolgozatát. A késõbbiekben is szándékunkban áll néhány sikeres pályamunkát közkinccsé tenni.
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Tanfolyamaink népszerûek, nagy létszámmal látogatták például az alábbiakat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ellenõrzés, értékelés, osztályozás
Számítógép és szövegszerkesztés
Kreativitás és nehezen nevelhetõség
Drámapedagógia
Pedagógiai problémák megoldása a gyakorlatban
Pedagógiai program, helyi tanterv készítése
Kultúrtörténeti emlékünk: a Biblia
Korszerû ismeretek a vezetõi munkában
Betekintés a múzeumok világába
A cigánypedagógia alapjai
Fejlesszük és/vagy tanítsuk (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
„Kedvesház romapedagógiai” tanfolyam
Minõségbiztosítási alapkurzus óvodapedagógusok részére
Intézményértékelés és minõségbiztosítás a gyakorlatban.

Három tanfolyamot akkreditáltattunk, s ezekre az indítási engedélyt is megkaptuk az Oktatási Minisztériumtól („Hétszínvirág”
kézmûves tanfolyam, Grafológiai alapismeretek, Számítógép és
szövegszerkesztés).
Folyamatos szolgáltatások
A hagyományok ápolásán túl sok olyan tevékenységet végzünk, amelyek a kerületi pedagógusok munkáját igyekeznek megkönnyíteni.
Minden tanév elején összehangoljuk a versenyek idõpontjait,
amit a Versenynaptárban összesítünk.
Havonta elkészítjük az Emlékeztetõt, amibõl kiderül az adott
hónap programja, például munkaközösségi értekezletek, tanfolyamok, versenyek. A munkatervünket – amely tartalmazza az
egyes munkaközösségek éves tervét is – eljuttatjuk az óvodákba,
iskolákba, hiszen az a pedagógusok informáltságát segíti elõ.
A már említett kerületi diagnosztikus mérést egészíti ki az alsós
szaktanácsadó által végzett belsõ, követõ mérés, amelyre önként jelentkeztek a tanítók. Egyetlen megkötésünk az, hogy a jelentkezõknek 3 éven át részt kell venniük a mérésben.
Az elõzõ években matematikából, jelenleg olvasás-szövegértésbõl
végezzük a követõ mérést. Osztályra bontva kapják meg az elemzést a pedagógusok szeptember elején, így az ismétléseknél a hiányosságok pótlására nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni.
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Helyi újságunkat, a HÍRMONDÓ-t évente négyszer adjuk ki, ezáltal lehetõvé tesszük a tanároknak, hogy szakmai munkájukról
beszámoljanak, eredményeiket publikálják, hasznos továbbképzésekrõl tájékoztassák az olvasókat, egy-egy óratervezetet hozzáférhetõvé tegyenek mások számára is.
2000-ben jelentettük meg elõször a Gyermeknapi Hírmondót.
A nagy sikerre való tekintettel azóta minden gyermeknapra kiadjuk a diákok munkáiból összeállított újságot.
Megvásároltuk a tantárgyi Feladatbankot, melyet minden iskolába
kitelepítettünk, segítve ezzel a feladatlapok, dolgozatok összeállítását.
A könnyebb értékelhetõséget biztosítja, hogy a gép a kívánalmaknak
megfelelõ nehézségi fokú feladatsort állít össze javítókulccsal együtt.
A pedagógiai programok, helyi tantervek kidolgozása, korrekciója
kihívást jelentett minden iskolának, s velük együtt nekünk is.
A tanfolyamok, elõadások szervezésén túl a megjelenõ szakirodalmak gyûjtésével, fénymásolásával, napi tanácsadással, konzultációval, információk gyors továbbításával igyekeztünk segíteni ezt
a felelõsségteljes, az iskolai élet egészét meghatározó munkát.
A Mûvelõdési Bizottság anyagi támogatásával minden iskolának
megvettük az ITEM programot, amely lehetõvé teszi a pedagógusok
részére, hogy segítségével szakszerûen értékeljék a mérési anyagokat, akár tantárgyi, akár mûveltségi terület mérésérõl van szó.
Összeállítottuk a programkészítés javasolt ütemtervét, felkértük
a szakértõt a szakvélemények elkészítésére, és folyamatosan
kapcsolatban voltunk vele az esetleges korrekciók minél zökkenõmentesebb végrehajtása érdekében.

H
6.4
20

Gyakran kérik tõlünk az intézményvezetõk, hogy kísérjük el õket
óralátogatásaikra. Tanácsainkra, véleményünkre kíváncsiak,
s a pedagógusok is elfogadják, amit javasolunk. A legnagyobb elismerés számunkra az, ha bizonyos idõ elteltével maga a pedagógus hív vissza bennünket, hogy nézzük meg, jól építette-e be a tanítási folyamatba azokat az ötleteket, amelyeket tõlünk kapott.
Az alábbi pedagógiai témákat kiemelt figyelemmel kísértük,
ezekrõl szakmai anyagot is készítettünk:
·
·
·
·
·

innovációs kutatás (az FPI 3 éves kutatásába való bekapcsolódás)
követõ mérés összegzõ tanulmánya
a szülõk iskolaválasztási attitûdje
a tanítók olvasástanítási módszerválasztásának pedagógiai háttere
a veszélyeztetett és hátrányos helyzetû gyermekekkel való differenciált bánásmód a napköziben
· szabadidõ hasznos eltöltése
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· a napközis tanulók életmódja
· a tanulói attitûd vizsgálata
Felmérést készítettünk az iskolákban használatos tankönyvekrõl minden tantárgyból.
A kapott visszajelzéseket több területen is tudjuk hasznosítani:
·
·
·
·
·

az óralátogatások elõtti felkészülésnél
tanulmányi versenyek feladatainak összeállításánál
átgondolt, felelõsségteljes tankönyvválasztás elõsegítésénél
tankönyvbemutató hely állományunk fejlesztésénél
tankönyvkiadó cégekkel való kapcsolattartásnál

Módszertani segédanyagokat, bibliográfiákat, kiadványokat
szerkesztünk, melyeket nemcsak az intézményekhez, hanem
a fenntartóhoz is eljuttatunk.
A tantárgygondozók, kerületi munkaközösség-vezetõk, óvodai
területgondozók által szervezett továbbképzések költségeit,
a versenyek díjazását, a zsûri tiszteletdíját mi fedezzük.
Belföldi és külföldi tanulmányi utakat szervezünk, amelyek
igen népszerûek.
Eljutottunk Bécsbe, a Waldorf-iskolába, Kárpátaljára, Pozsonyba, a
magyar nyelvû gimnáziumba, ahol elõadásokat is tartottunk a pozsonyi
pedagógusoknak, Kápolnásnyékre, Szegedre, Pilisborosjenõre, Pápára.
Angliában (Birminghamban) már kétszer jártunk. Az angliai pedagógusokat vendégül láttuk hazánkban, bemutattuk nekik iskoláinkat, óvodáinkat, s néhány nevezetes épületet, várost.

Az igazgatók kérésének megfelelõen nevelési értekezletre ajánlunk
témákat, elõadókat. Fel is kérjük õket az elõadás megtartására, ha
igényt tartanak rá az intézmények, mi magunk is felkészülünk egy-egy
témakörben. (Például: minõségfejlesztés, partnerközpontú mûködés.)
A különbözõ pályázati lehetõségekre felhívjuk az intézmények
figyelmét, ha igénylik, a pályázatok megírásában is segítünk,
illetve szakmai ajánlást készítünk pályázataikhoz.
Az Informatikai Bázis szolgáltatásait is igénybe veszik az intézmények (például videofelvételek készítése, vágása, átjátszása, AV eszközök használatának megtanítása, programok telepítése, programok
másolása, filmkölcsönzés). Több mint 900 videofilmmel rendelkezik
a bázis, aminek listáját, a videokatalógust évente elküldjük az iskoláknak, óvodáknak.
Mindenképp nehezíti a munkánkat, hogy a bázist az egyik kerületi iskolában lehetett elhelyezni, mert az EPSZK-ban nem tudtunk biztosítani
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erre a célra egy külön helyiséget. Hatékonyabb lenne a helybeli szolgáltatás, hiszen ha hozzánk bejönnek segítséget kérni, joggal várnák el,
hogy mindent egy helyen megkapjanak, s ne kelljen utazgatni.

A tanulmányi versenyek tisztasága, a zsûrizés megszervezése körültekintõ munkát igényel tõlünk. Ezért a versenyfeladatokat
vagy az FPI szaktanácsadóitól, vagy más kerületek munkaközösség-vezetõitõl kérjük, mi fénymásoljuk és visszük a helyszínre. Zsûrizésre külsõ szakembereket kérünk fel.
Új színfolt életünkben, hogy a Dohány u. 32. sz. Gyakorló Iskola
„Együttmûködési megállapodást” kötött az ELTE Tanárképzõ
Fõiskolai Karával és velünk. Ezáltal lehetõvé vált a vezetõtanárok
aktívabb bekapcsolása a kerület pedagógiai életébe. Nyílt órákat
tartanak, konzultációs lehetõséget biztosítanak az érdeklõdõknek,
rendszeresen publikálnak a HÍRMONDÓ-ban, kerületi munkaközösség-vezetõi, tantárgygondozói feladatokat is ellátnak, hozzájárulnak óravázlataik, tanítási terveik publikálásához, tankönyveket
írnak, véleményeznek. Ezekkel a tevékenységekkel gazdagabbá válik az EPSZK kínálata is.
A diákönkormányzat segítésében, a pedagógusok felkészítésében
több próbálkozásunk volt (például Pál Tamás, dr. Bíró Endre, Bálint Ede meghívása, háromnapos tréning, felkészítés a Diákparlamentre, házirendek felülvizsgálata).
A napi kapcsolattartás, a személyes tanácsadás kiemelt szerepérõl már elõzõleg említés esett, itt csupán megerõsítjük ennek fontosságát. Az igények kielégítését, a felmerült problémák megoldását
elsõdleges feladatunknak tartjuk. Ha valamilyen területen nem vagyunk járatosak, utánanézünk, felkutatjuk a megfelelõ szakembert. Mindig kapnak visszajelzést a hozzánk fordulók. Ez a korrekt
kapcsolat az alapja a harmonikus együttmûködésünknek.
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Minden fiatal számára nehéz a pályakezdés, a beilleszkedés. Ezt
kívántuk megkönnyíteni akkor, amikor megszerveztük a „Pályakezdõk Klubját”.
Hasznosságát egybõl lemérhettük, mert az érintett résztvevõk õszintén feltárták gondjaikat, kérték a segítségünket. Õk kezdeményeztek
egy felmérést a 7. és 8. osztályosok körében, ami a szabadidõ eltöltését hivatott felmérni, s azt, hogy a képernyõs és szerepjátékok
mennyire elterjedtek a tizenévesek körében. A kérdõívek elkészítésében, feldolgozásában aktívan részt vettek.
Rendszeresen szervezünk kerületi szintû bemutató órákat, napközis foglalkozásokat. Konzultációs lehetõséget kínálunk a pályakezdõ vagy érdeklõdõ pedagógusok részére, például napközi területén, alsós témákban.
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Egyéb tevékenységeink
Évek óta hirdetünk pályázatot gyermekeknek. Nagy népszerûségnek örvendenek a kiírásaink. A könyvtáros pedagógusok irányításával értékes munkákat készítenek a diákok, például Balassi Bálint,
Reguly Antal és Tamási Áron halálának évfordulójára; fogalmazási
pályázatot a „Végtelen történet” címû könyv folytatására.
Intézményünk tevékenységének egy része túlmutat a szûkebb
értelemben vett pedagógiai-szakmai munkán. A kerület közmûvelõdésében, kulturális életében is jelentõs a szerepünk.
Az ERNA (Erzsébetvárosi Kulturális Napok) rendezvényeibe is
bekapcsolódtunk. Ennek keretében szerveztük meg az „Ügyes
kezek” kiállítását a kerületi diákok által készített remekmûvekbõl. Az óvodás gyermekek alkotásait is bemutattuk egy kiállításon. Fogalmazási pályázatot hirdettünk a tanulóknak különbözõ
témakörökben, társrendezõi voltunk a „Mesterek és tanítványok” kiállításnak.
Két éve önállóan rendezzük meg a VII. kerületben élõ képzõmûvészek közös kiállítását.
Ez a kiállítás segítette a helyi tantervek kialakítását, hiszen módjukban állt a rajztanároknak, hogy tanítványaikat elvigyék a kiállítóterembe, megismerkedjenek kerületünk képzõmûvészeivel, a
tanítási órákra meghívják õket. Ezzel sokat segítettünk a kollégáknak abban, hogy helyivé tudják varázsolni tantervüket.
Ebben az évben alsós rajzversenyt rendeztünk a Baross Gábor
Általános Iskolában, a legjobb munkákat pedig kiállítottuk.
Az olvasás éve alkalmából kerekasztal beszélgetést szerveztünk
a Harry Potter jelenségrõl Rigó Béla költõ, Kende Hanna pszichológus, az Anymus Kiadó vezetõje és rengeteg érdeklõdõ részvételével. Néhány versenyt (például: vers- és prózamondó, Nyelvünkben élünk, rajz) és kiállítást szintén a Kulturális Napok keretében tartunk meg.
Például:
·
·
·
·
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OKKER vezetõképzõ
FPI óvodavezetõi tanfolyam
FPI szaktanácsadói tanfolyam
BME közoktatási vezetõ szak

Megismertettük a hallgatókat szakmánk lényegével, szépségével,
nehézségeivel. Igazi elismerés számunkra az, ha visszatérnek
hozzánk segítséget kérni késõbb is.
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4. Zárszó helyett
Szolgáltatásaink bemutatása a teljesség igénye nélkül készült.
A fent leírtakat a kollégák elhivatott, lelkes „megszállottsága”, szakmai hozzáértése nélkül képtelenség lenne megvalósítani. Köszönet ezért mindazoknak, akikkel ezeket az eredményeket elértük.
Az egyik legfontosabb hajtóerõ a hatékony munkavégzésben
a vezetõ személyes példamutatása. Áldozatkész és pontos
munkát várjunk el kollégáinktól, de magunk is ilyen munkavégzésre törekedjünk.
Th. Adams bölcs gondolata valamennyi szaktanácsadó és intézményvezetõ hitvallása lehet:
Néhány évvel ezelõtt rám hagyta valaki az élet három szabályát: most tovább adom, mert nagyon hasznosnak találtam. Az elsõ: „indulj”, a második: „menj tovább”, a harmadik: „segíts valaki másnak is elindulni”.

Örömünkre szolgálna, ha eddigi tevékenységünkkel mások segítségére lehetnénk, s a leírtakat felhasználva el tudnának indulni, vagy tovább tudnának lépni tanácsadó munkájukban.

Források
1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról
Iskolaszolga, 1999. szeptember–október, 39. p.
1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról
Iskolaszolga, 1999. szeptember–október, 61–62. pp.
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25/1998 (VI. 9.) MKM rendelet, mely a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl, és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban
való közremûködés feltételeirõl szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendeletet
módosította
Magyar Közlöny, 1998. 49. szám, 1998. június 9., 4083–4091. pp.
Kaján László – Pavlik Oszkárné – Szép Károlyné: Állásfoglalás a szaktanácsadásról. Vitaanyag
Budapesti Nevelõ, 1993/2, 83. p.
Põcze Gábor: A pedagógus mint szaktanácsadó és szakértõ
TANÁRI LÉTkérdések, Raabe Könyvkiadó, 1996. június, B 11.3, 9. p.
Dr. Telegdiné Tóth Mária: Kopogtatunk
Korszerû iskolavezetés, Raabe Könyvkiadó, 1997. december, M 1.2, 4. p.
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Ahol a mindenkit érintő dolgok
elhangzanak…
Az iskolaértekezlet

Petróczi Gábor

Egy iskola életében a mindennapi pedagógiai és egyéb jellegű tevékenység számtalan különböző jellegű szervezetben zajlik, amelyek
mindegyikének megvan a maga sajátos funkciója. A tanulási és
tanítási tevékenység alapvető színtere az osztályközösség. A pedagógiai feladatok koordinálásának színtere a nevelőtestület, amelynek
munkáját az iskola igazgatója, tágabb értelemben pedig az intézmény
vezetősége irányítja, illetve fogja össze. Szükség van azonban olyan
fórumokra, amelyeken az iskola minden polgárát – diákját, tanárát,
dolgozóját – érintő problémákat megtárgyalhatják, döntések születhetnek, ahol elhangozhatnak a mindenkire tartozó közérdekű információk. Az iskola mindennapjaiban ezt a feladatot az iskolaértekezletek látják el.
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Az iskolaértekezletnek két lényegesen különböző formája létezik.
Az egyik a pedagógusokat és az iskola egyéb közalkalmazottait
tömörítő alkalmazotti értekezlet, melyet a dolgozói kört érintő
témák megtárgyalására érdemes összehívni, a másik pedig a tanulókat és a pedagógusokat (esetenként a szülőket) egyformán
érintő lényeges kérdések megtárgyalása céljából összehívott iskolagyűlés.

1. A közoktatási intézmény szervezeteinek rendszere
Az iskola a működéséhez szükséges tájékoztatást és információcserét a különféle iskolai közösségek (tágabb vagy szorosabb
értelemben vett oktatási testületek) számára tartott gyűléseken,
értekezleteken biztosítja.
A közoktatási intézményhálózat működését mindenekelőtt a demokratikus jogszabály-rendszer határozza meg, amely hónapról
hónapra történő változásával nehéz feladat elé állítja a paragrafusok birodalmában jól eligazodni szándékozó igazgatót, pedagógust, alkalmazottat vagy polgárt. Emellett az intézmények többségében olyan kiforrott és erős hagyományrendszer alakult ki,
amely megköveteli a jogszabályok által előírt szervezeteknél esetenként jóval szélesebb körű belső szervezeti rendszer hatékony
működtetését.
A legszorosabb értelemben vett iskolai működést egyfelől a mindennapi operatív vezetői tevékenység során, másfelől a következő
közösségi szervezeti formák és értekezletek ritkább vagy rendszeresebb működtetése révén szabályozza az intézmény vezetője:
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•
•
•
•
•
•
•
•

iskolaértekezletek
nevelőtestületi értekezletek (tantestületi értekezletek)
osztályértekezletek
évfolyam-értekezletek
szaktárgyi (munkaközösségi) értekezletek
szülői értekezletek
iskolaszéki értekezletek
diákönkormányzati értekezletek

A fentebb felsorolt fórumok rendkívül változatosak az ellátott
feladatkör szempontjából, de még inkább heterogénnek tekinthetők azon jogokat tekintve, amelyekkel az adott szervezet rendelkezik.
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Ezek a szervezetek döntési, egyetértési, véleményezési, illetve javaslattételi jogaikat az alábbi szervezeti formában érvényesíthetik:
a nevelőtestület – tantestületi értekezleten,
a szakmai munkaközösség – szakmai munkaközösségi értekezleten,
az iskolaszék – iskolaszéki értekezleten,
a diákönkormányzat – diákönkormányzati értekezleten és diákközgyűlésen
• a szülői szervezet1 (általában szülői munkaközösség) – a szülői
szervezet működési szabályzata szerintiekben meghatározott
fórum útján.

•
•
•
•

Figyelem!
A hatályos törvényeken, kormányrendeleteken, miniszteri rendeleteken kívül jogszabálynak kell tekintenünk az iskola belső
normatíváit tartalmazó további dokumentumokat:
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

az intézmény szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ)
az SZMSZ mellékleteit
az intézmény kollektív szerződését
az iskolai házirendet
a közalkalmazotti szabályzatot
az iskolaszék működési szabályzatát
a diákönkormányzat működési szabályzatát
a szülői szervezet működési szabályzatát

E dokumentumok az egyes intézményi szervezetek, testületek
számára további jogokat állapíthatnak meg. Természetesen a jog
delegálásával csak az a szervezet élhet, amelynek számára az
adott jogot jogszabály biztosította.2

I
1.1
3
1
2

Fogalmát és jogait a Közoktatási törvény 59. §-a, valamint a 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet 2. §-a szabályozza.
Lásd például a Közoktatási törvény 59. § (5) bekezdését.
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Nem szerepelnek a közoktatási jogszabályokban, így nincsen
jogszabályban biztosított jogkörük a fejezet első felsorolásában
közölt alábbi fórumoknak, „szervezeteknek”:
•
•
•
•

iskolaértekezlet
osztályértekezlet
évfolyam-értekezlet
szülői értekezlet

A közoktatási intézmények mindennapjaiban e közösségek ennek
ellenére fontos szerepet tölthetnek, illetve töltenek be.1

2. Az alkalmazotti értekezlet feladatköre
Az alkalmazotti értekezlet a pedagógusokat és az iskola egyéb
közalkalmazottait tömörítő fórum, amelynek feladatköre a törvényekben és egyéb jogszabályokban jóval kevésbé konkrétan körvonalazódik, mint például az oktatási intézmény lényegi működését meghatározó nevelőtestületé vagy a diákokat képviselő diákönkormányzaté.
2.1 Az alkalmazotti értekezlet szerepe az intézmény működését meghatározó fenntartói döntések előtt
A lazább jogi szabályozás érthető, mert az iskola lényegi működése ugyan nem képzelhető el az alkalmazotti kör mindennapi
közreműködése nélkül, de
•
•
•
•
•
•
•
•

I
1.1

az iskola pedagógusai,
az intézmény igazgatója és helyettesei,
az óraadó tanárok,
az oktató munkát közvetlenül segítő más alkalmazottak,
az iskola gazdaságvezetője,
az adminisztratív beosztásban dolgozók,
a technikai személyzet,
a kisegítő tevékenységet folytató alkalmazottak

az intézmény működésének alapvetően más és más területein
dolgoznak, bár tevékenységük egyazon cél megvalósulását szolgálja.

4
1

Az iskola működésében jogosítványokkal rendelkező, valamint azokkal nem
rendelkező iskolai szervezetek feladatkörének ismertetését az „I” fejezet
további anyagai között találja.
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Ezért e széles spektrumú kör véleményének egyeztetése meglehetősen ritkán ró kötelezettséget az intézmény munkáját szervező
személyre.

Figyelem!
A fenntartó intézmény döntését megelőzően az alábbi kérdésekben köteles beszerezni alkalmazotti közösségének véleményét:1
➟
➟
➟
➟
➟
➟

a közoktatási intézmény megszűnése
az intézmény átszervezése, feladatainak megváltozása
az intézmény nevének megállapítása (és módosítása)
költségvetésének meghatározása és módosítása
az intézmény vezetőjének megbízása
a vezetői megbízatás visszavonása

1

Amint láthatjuk, a fenti kérdések mindegyike az intézmény működését alapvetően meghatározó, lényegi döntés, amellyel kapcsolatban a jogalkotó az intézmény minden alkalmazottjának, sőt
az intézménnyel szorosabb kapcsolatban álló állampolgárának
(tanulójának, szülőjének, az iskolaszék tagjának) biztosítja a véleménynyilvánítás jogát.
Az alkalmazotti közösségnek az intézmény működését alapvetően meghatározó, lényegi döntések előtt a fenntartónak
biztosítania kell az intézmény alkalmazottai számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A véleményezési kötelezettség
eseteit a Közoktatási törvény 102. §-a tartalmazza.

2.2 Az alkalmazotti értekezlet feladat- és jogköre az intézmény vezetőjének megbízásakor
Az előző pontban felsorolt kérdések közül az intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatos véleményezési jogot a Vhr.2 tartalmazza részletesen.
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2

Közoktatási törvény 102. § (3) bekezdés.
A Közoktatási törvény 11/1994. sz. végrehajtási rendelete.
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Ezek szerint1:
• A fenntartó a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntése előtt köteles beszerezni az intézmény alkalmazotti közösségének véleményét.
• Az alkalmazotti értekezlet (alkalmazotti közösség) abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását.
• A nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét a pályázó(k) által benyújtott vezetési
programról.
• A nevelőtestület, valamint az iskolaszék és más véleményezésre
jogosult szervezetek (például a diákönkormányzat) véleményét
az alkalmazotti közösség értekezletén – a döntéshozatalt megelőzően – ismertetni kell.2
• Az alkalmazotti értekezleten az intézmény azon dolgozóinak
közösségét kell érteni, akiket az intézményben közalkalmazotti
jogviszony, illetőleg munkaviszony keretében foglalkoztatnak.
• Az alkalmazotti értekezlet határozatképességének meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti
jogviszonya, munkaviszonya szünetel, továbbá az óraadó tanárt.
Az alkalmazotti értekezlet lebonyolításának szabályait a Vhr.
13. §-a tartalmazza a következő megkötésekkel:
• Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha az intézményben dolgozók legalább kétharmada jelen van.
• Az alkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen
módon alakítja ki véleményét.3
• Az alkalmazotti értekezletre (és a nevelőtestületi értekezletre)
meg kell hívni azt, aki az intézményvezetői állás betöltésére
pályázatot nyújtott be.
Az alkalmazotti értekezlet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatban a pályázó támogatásáról vagy
elutasításáról dönthet.
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3

A módosított szöveget a 16/1998. (IV. 8.) MKM-rendelet 9-10. §-ai léptették
életbe.
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 14. § (3) bekezdése.
Nem szabad ezt a tényt összekeverni azzal az előírással, hogy a nevelőtestület
a vezetési programmal kapcsolatosan a pályázó támogatásáról vagy elutasításáról
titkos szavazással köteles dönteni.
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3. Az iskolagyűlés célszerű szervezése és feladatköre
Az iskolagyűlés az intézmény összes diákjának és pedagógusának tájékoztató és tájékozódó fóruma. Célja a tanulókat és a pedagógusokat (esetenként a szülőket) egyformán
érintő lényeges kérdések megtárgyalása.
Az iskolagyűlést az intézményben szükség szerint, de általában
havi gyakorisággal érdemes összehívni. Ez az az időintervallum,
amelyben – az iskola normális működése mellett – feltétlenül
felhalmozódik annyi információ, amelyet a tanulókkal és pedagógusokkal közös fórumon kell megbeszélni.
Az iskolagyűlés összehívását és témáját tekintve lehet
• rendes
• rendkívüli
A rendes iskolagyűlés témaköre felöleli az iskola teljes tevékenységi területét. Az iskolagyűlés fórum az intézmény nagyobb közösségeit érintő problémák nyilvános megbeszélésére.
Az iskolagyűlés az iskola mindenki által olvasott faliújságának, hirdetőtáblájának feladatkörét tölti be, de azokat
hatékonyságában jóval fölülmúlja, mert információinak
döntő többsége az iskola minden polgárához eljut!
Ezen meghatározás szerint az iskolagyűlés feladatköre rendkívül
sokoldalú. Összehívásakor megtárgyalhatjuk az iskola polgáraival az előző iskolagyűlés óta történt eseményeket, problémákat.
Ilyenek lehetnek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az iskolai élet eseményeinek ismertetése
a nevelőtestület döntéseinek, határozatainak kihirdetése
a tanulók által elért versenyeredmények kihirdetése
az aktuális tudnivalók kihirdetése
az életbe lépő új szabályzatok ismertetése
a következő időszak eseményeinek ismertetése
iskolai tanulmányi versenyek eseményeinek propagálása
a figyelem felhívása az iskolában jelentkező problémákra
hirdetési lehetőség a diákönkormányzat számára

Az iskolagyűlés olyan speciális fórum, amelyben az információ
általában jellemzően egy irányban, az iskola nevelőtestületétől,
illetve vezetőjétől a diákifjúság felé áramlik. (Nem számítva ide az
ifjúság nonverbális, egyébként sokatmondó közléseit.)
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Nem tekinthetjük azonban az informálódást teljes mértékben
egyoldalúnak, mert a közölt információkat, értékeléseket, kéréseket, feladat-meghatározásokat a nevelőtestület és az intézmény
igazgatója – az információk visszacsatolásával – a tanulókkal való
rendszeres kommunikáció, azaz mindennapi pedagógiai tevékenységük tapasztalatai alapján határozza meg.

Figyelem!
Az iskolagyűlésnek lényeges szerepe van a következők szempontjából:
➟
➟
➟
➟

az információ minél hatékonyabb közzététele
az iskolai nevelési folyamat rendszeres értékelése
a dolgok egységes szempontok szerinti értelmezése
az iskolai élet elemei közötti súlypontozás fontossága

Fontosnak tartjuk azonban, hogy – mint az iskolai élet minden
fórumán – az iskolagyűlés esetén is legyen olyan kommunikációs
csatorna, amelynek felhasználásával a diákok reagálhatnak a hallottakra, kifejthetik egyetértésüket vagy ellenérzéseiket, kérdéseket
tehetnek föl az iskola életével kapcsolatban, véleményt nyilváníthatnak az iskola, az osztály ügyeiben, elmondhatják, hogyan látják ők
saját magukat.
Ezeket a lehetőségeket a Közoktatási törvényben biztosítja a jogalkotó, de a napi gyakorlatban ritka, hogy a tanuló kérdéseivel,
javaslataival az iskola igazgatóját, az iskolaszéket, a diákönkormányzatot keresi föl.
Sokkal erőteljesebben nyilvánulnak meg a tanulói vélemények
a következő csatornákon, amelyek működését tudatosan biztosítani kell:
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•
•
•
•
•
•

osztályfőnöki órák beszélgetései
szaktanárokkal való órai és eseti megbeszélések
az iskolarádió és iskolaújság
tanulói levelesláda
kommunikációs iskolai postaláda az interneten
a nevelőtestület tagjai közötti beszélgetések
Az iskolagyűlés funkciójának hatékony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a visszacsatolási lehetőségekettudatosan figyelemmel kísérjék az iskola pedagógusai és vezetői.
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Ahol a legfontosabb dolgok eldőlnek…
A tantestületi értekezlet

Petróczi Gábor

Az oktatási intézmény törvényes működtetéséért annak vezetője
az egyszemélyi felelős. Az iskola közép- és rövidtávú működtetésének tervezésekor, a széleskörű mindennapi teendők ellátása
közben az irányítási-tervezési feladatok ellátásába be kell vonnia
munkatársait, elsősorban az iskola pedagógusait, mert e nélkül
az oktató-nevelő munka eredményes ellátása nem lehetséges.
A nevelőtestület (közhasználatban lévő neve szerint: tantestület)
az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve, melynek feladata a legfontosabb döntések meghozatala, valamint
a nevelés és oktatás folyamatának figyelemmel kísérése.
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A nevelőtestület jogköreit – a végrehajtási rendeletekkel kiegészülve – a Közoktatási törvény szabályozza. Jogosítványait a nevelőtestület csak úgy gyakorolhatja, ha a nevelési helyzeteket,
problémákat, alternatívákat tantestületi értekezleten tárgyalja,
a feladatokat kitűzi, majd végrehajtásának mikéntjét értékeli.
Tekintsük át a következőkben a nevelőtestület értekezleteit mint
a jogok gyakorlásának színterét!

1. A nevelőtestület és az igazgató kapcsolatrendszere
A közoktatási intézmény vezetőjének feladatkörét egyértelműen
rögzíti a Közoktatási törvény.1 Tevékenysége során teljes körűen
felel:
•
•
•
•
•

az intézmény törvényes és szakszerű működéséért
a takarékos gazdálkodásért
gyakorolja a munkáltatói jogokat
vezeti a nevelőtestületet, irányítja az oktató-nevelő munkát
dönt minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe

Ezenkívül az intézmény vezetője képviseli az intézményt.
Ez a széleskörű felsorolás koránt sem jelenti azonban azt, hogy
az intézményvezető korlátlan hatalommal rendelkezik az iskola
széleskörű tevékenységének tervezése, ellátása, a feladatok tervezése és ellenőrzése során.
A Közoktatási törvény 55. §-ának (2) bekezdése ugyanis az
igazgató feladataként jelöli meg a nevelőtestület jogkörébe
tartozó döntések előkészítését, végrehajtásuk szakszerű
megszervezését és ellenőrzését.

I
2.1

Az intézmény vezetőjének legfontosabb partnere az intézmény
nevelőtestülete (tantestülete). A nevelőtestület a nevelési oktatási
intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó
szerve.2

2
1
2

A Közoktatási törvény az 1993. évi LXXIX. törvény az időközben történt
módosításokkal kiegészítve.
Közoktatási törvény 56. § (1) bekezdés.
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A nevelőtestület tagjai a következők:
•
•
•
•

az intézmény pedagógus munkakört betöltő alkalmazottai
az intézmény igazgatója
az intézmény gazdasági vezetője
az iskola nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő, felsőfokú
végzettségű alkalmazottak
Az intézmény nevelőtestülete az iskola legfontosabb döntéshozó szervezete, amely nevelési és oktatási kérdésekben, valamint az iskola működésével kapcsolatos ügyekben döntési jogkörrel rendelkezik!

A Közoktatási törvény 57. §-a meghatározza azokat a legfontosabb
ügyeket, amelyekben a tantestületnek döntési joga van.
Ezek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a pedagógiai program (óvodában foglalkozási program) elfogadása
a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása
az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása
az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása
a házirend elfogadása
a tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása
a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása
a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés
az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési program szakmai véleményezése
a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat
fenntartói jóváhagyásának megtagadása esetén kereset benyújtása a bírósághoz
Az intézmény nevelőtestületének széleskörű véleményező
és javaslattevő jogköre van. A nevelőtestület véleményt
nyilváníthat, javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben!

Vannak azonban olyan kérdések, amelyekben nem egyszerűen
csak véleményezési joga, hanem kötelezettsége van a tantestületnek. A Közoktatási törvény 56. § (2) bekezdése szerint egyes
döntések előtt az intézmény vezetője köteles kikérni a nevelőtestület véleményét.
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Ezek a kérdések a következők:
• a tantárgyfelosztás elfogadása
• az egyes pedagógusok külön megbízatásának elosztása1
• az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása
• az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre
álló pénzeszközök felhasználásának megtervezése2
• az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek meghatározása
• az iskolai felvételi követelmények meghatározása
A feladatkörök fenti elosztása azt mutatja, hogy a törvényes
működés csak akkor valósulhat meg, ha a nevelési-oktatási
feladatok kitűzése, nyomon követése, értékelése a nevelőtestület
aktív közreműködésével történik. Ehhez hozzájárul, hogy az iskola vezetése csak akkor lehet a kívánalmaknak és elvárásoknak
megfelelően hatékony, ha a döntések széleskörű konszenzuson
alapulnak.
Az oktatási-nevelési intézmény éves munkatervének elkészítése
nem az igazgató, hanem az iskola nevelőtestületének feladata!
Ezért a munkaterv elkészítése széleskörű előkészületeket igényel,
amelyek során a feladatok meghatározásába be kell vonni az
iskola pedagógusait. A munkaterv megvitatása és elfogadása,
a megvalósítás mértékének ellenőrzése szintén a nevelőtestület
hatásköre.
Ezért az éves munkaterv elfogadását megelőzően meg kell tartani
a munkaközösségi foglalkozásokat, el kell készíteni a szakmai
munkaközösségek munkaterveit, hogy az abban megfogalmazódó
feladatok beépülhessenek az iskolai munkatervbe. Ebben az
összefüggésben természetesen az is igaz, hogy a munkaközösségek tervező feladatát követően az iskolai munkaterv által megfogalmazott feladatokkal a munkaközösségi munkaterveket ki kell
egészíteni.
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1

2

Ezen előírás szerint ki kell kérni a nevelőtestület véleményét például a munkaközösség-vezetők, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzatot segítő pedagógus és a szülői szervezet támogatója megbízásakor.
A soron következő szempontokat a 11/1994. sz. MKM-rendelet 29. § előírásai
tartalmazzák.
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2. A nevelőtestület értekezleteinek megszervezése és lebonyolítása
A közoktatási intézmény nevelőtestülete a jogszabályokban garantált lehetőségeivel csak úgy élhet, ha a különböző nevelési-oktatási kérdéseket tantestületi értekezleten vitatja meg.

Figyelem!
Mivel döntő többségében az iskolai nevelési folyamatot befolyásoló vagy meghatározó lényeges kérdésekről van szó, a tantestületi értekezletek szervezése a következő fázisokra tagolható:
➟ a probléma fölvetésének (felszínre kerülésének) fázisa
➟ a problémával kapcsolatos informálódási, adatgyűjtési fázis
➟ az alternatívák, lehetséges stratégiák megfogalmazásának
fázisa
➟ a probléma előterjesztése a nevelőtestület számára
➟ a tantestület vitája
➟ a nevelőtestület határozatának meghozása
➟ az értekezlet jegyzőkönyveinek elkészítése, irattározása

Ilyen módszerrel tanácsos lebonyolítani az intézmény alapdokumentumainak elfogadását, módosítását célzó értekezleteket:
• a pedagógiai programot tárgyaló és elfogadó értekezletet
• a szervezeti és működési szabályzatot elfogadó és módosító
értekezletet
• a házirend elfogadását
• az intézmény éves munkatervének elfogadását
• tanévnyitó, tanévzáró és félévi értékelő értekezleteket
Ugyanilyen módszerrel oldhatók meg hatékonyan a jogszabályok
által kötelezőként meg nem határozott feladatok vagy a spontán
fölvetődő problémák, mint
• az intézmény munkáját átfogó elemzéseket, értékeléseket megvitató értekezletek,
• a tanulók helyzetét tárgyaló beszámolók,
• a további pedagógiai fejlesztés irányait kijelölő értekezletek,
• a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés.
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2.1 A tantestületi értekezletek előkészítése
A nevelőtestület értekezleteinek sikere döntő részben az értekezlet
előkészítésének minőségén, valamint a lebonyolítás körülményeinek megfelelő biztosításában rejlik.

Önkontroll!
Az előkészítés stádiumában a következő fontos feladatokat
célszerű elvégezni:
❏

a probléma vezetőtársakkal való megtárgyalása

❏

a fölvetés és megoldás legcélszerűbb szintjének meghatározása

❏

a kérdés, probléma korrekt, tárgyalható megfogalmazása

❏

a nevelőtestületi értekezlet kitűzése a napirendek meghatározásával

❏

munkaközösség-vezetők tájékoztatása

❏

véleménykérés, előzetes tájékozódás

❏

munkacsoportok megalakítása a részfeladatok kimunkálására

❏

a részanyagok bekérése, szintetizálása

❏

az írásos (esetenként szóbeli) előterjesztés összeállítása

2.2 A tantestületi értekezlet lebonyolításának lépései
A nevelőtestületi értekezletek lebonyolításának lépései a következő csoportokra tagolhatók:
A jogszerűséget biztosító lépések, adminisztratív feladatok

I
2.1
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•
•
•
•

a probléma lényegének tisztázása
az értekezlet jegyzőkönyv-vezetőjének megbízása
a jegyzőkönyv hitelesítőjének felkérése
a tantestület jogosítványainak egyértelmű megfogalmazása a
témát illetően (döntési, véleményezési, javaslattevő)

Az ügy érdemi tárgyalását célzó lépések
•
•
•
•

az előkésztő munka fázisainak rövid ismertetése
az írásos (esetenként) szóbeli előterjesztés megismertetése
alternatív lehetőségek és javaslatok ismertetése
a nevelőtestület konstruktív vitája
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• az alternatívák bővítése, szűkítése
• a határozat meghozása és indoklásának megfogalmazása
• a nevelőtestület értekezletének jegyzőkönyvi rögzítése, irattárba helyezése

Figyelem!
Igen fontos, hogy a probléma tárgyalása előtt a vezető és
a nevelőtestület egyaránt tisztában legyen az utóbbi rendelkezésére álló jogkörökkel, tehát hogy a témában a testületnek
➟ döntési joga van-e
➟ véleményezési joga van-e
➟ a döntéshozó jogszabályok előírásai szerint kéri-e a nevelőtestület véleményét
➟ a döntéshozó önszántából, szakmai okokból kéri-e a nevelőtestület véleményét

2.3 A nevelőtestületi értekezletek jogszerűsége
A nevelőtestület értekezletéről jegyzőkönyvet kell készíteni,1 ha
• azt jogszabály előírja,
• ha rendkívüli esemény indokolja, és ezért az intézmény vezetője
azt elrendelte,
• ha a nevelőtestület az intézmény működésével kapcsolatban
dönt, véleményez, javaslatot tesz,
• ha a nevelőtestület a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára
vonatkozó kérdésekben határoz, véleményez, javaslatot tesz.

Figyelem!
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

I
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➟ elkészítésének helyét,
➟ idejét,
➟ a jelenlévők névsorát,

1

7

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 2. sz. melléklet 9. pont.
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Figyelem! (folytatás)
➟
➟
➟
➟
➟
➟

az ügy megjelölését,
az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat,
az elhangzott nyilatkozatokat,
a hozott döntéseket,
a jegyzőkönyv készítőjének aláírását,
az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott (hitelesítő)
aláírását.

Az értekezletről a jegyzőkönyvet 8 napon belül kell elkészíteni. A tanévnyitó, tanévzáró, valamint a félévi értékelő
értekezletről készített jegyzőkönyvet, a nevelési értekezletek jegyzőkönyvét és az intézmény alapdokumentumainak elfogadásáról készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a fenntartónak.
A tanulók fegyelmi ügyének tárgyalásáról készült jegyzőkönyvet
a tanuló, szülő számára nem kell megküldeni. A számukra megküldendő iratnak tartalmaznia kell a határozat számát és tárgyát,
a tanuló adatait, magát a nevelőtestületi határozatot, annak indoklását, valamint az eljárást megindító kérelem jogára való utalást.1

3. Mikor jó egy értekezlet?
Az értekezletet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha feladatait teljesítette, vagyis a tantestület által hozott döntések az iskola következő nevelési időszakában megállják a helyüket. A vizsgált időtartam természetszerű függvénye a hozott döntések körének.
3.1 A nevelőtestületi értekezletek hatóköre

I
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A nevelőtestület értekezletei – súlyukat, hatókörüket, az intézmény működésében betöltött fontosságukat tekintve – rendkívül
széleskörűek lehetnek, a hozott döntéseket és intézkedéseket
vizsgálva nagy változatosságot mutatnak.

8
1

A fegyelmi eljárás részletes szabályait az olvasó a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet
3. sz. mellékletében találja meg.
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Így lehetnek például
•
•
•
•
•
•
•

az intézmény alapdokumentumát elkészítő-elfogadó,
a diákok helyzetét, a nevelőmunka feladatait meghatározó,
tanévnyitó- félévi, és tanévzáró nevelőtestületi,
nevelési kérdéseket feldolgozó,
fegyelmi kérdésekben határozó,
tájékoztató és tájékozódó jellegű,
rendkívüli nevelőtestületi értekezletek.

Ezen értekezletek egy része természetszerűleg határozatokkal
zárul, más részében határozatok megfogalmazása nem szükséges. Egyes értekezleteken nem szükséges jegyzőkönyvet sem
vezetni.1 Tipikusan ilyenek a tájékoztató vagy tájékozódó tantestületi megbeszélések, illetve a tantestületi röpgyűlések.
A legtöbb iskolában szokásos a nevelőtestület „röpgyűlése”, amelyek általában 2-4 hetes gyakorisággal követik egymást.
A tantestületi röpgyűlések célja sokféle lehet, mint például
• a mindennapi operatív teendők koordinálása,
• az intézmény alapdokumentumai által meghatározott feladatok
megszervezése,
• a feladatok állásáról való beszámolás,
• tájékoztatás gazdasági és pénzügyekről,
• a feladatok ellátásában jelentkező bizonytalanságok értelmezése.

Figyelem!
A hatékony, röviden szólva „jó„ nevelőtestületi értekezletek mindegyikét jellemeznie kell azonban a következő kritériumoknak:
a maga hatókörében fontos feladatot tűz ki
szakmailag jól előkészített
informatív
bevezetésekor jól körvonalazódik a tantestület hatásköre
a tantestület és a vezető idejét kíméli, időtartama előre
meglehetősen pontosan meghatározható
➟ viszonylag rövid
➟ a nevelőtestület tagjait véleménynyilvánításra készteti
➟
➟
➟
➟
➟

1

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 2. sz. melléklet 9. pont.
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Figyelem! (folytatás)
➟ jól jegyzőkönyvezhető
➟ a kialakult álláspont könnyen megjegyezhető és egyértelmű
➟ csak akkor kerül sor az összehívására, ha a feladatok azt
indokolják

A felsorolásban említett véleménynyilvánítás módja és időtartama
sokat (jószerivel mindent) elárul az értekezlet előkészítéséről és
a nevelőtestület témával kapcsolatos informáltságáról. Ugyanis
a pedagógusok hozzászólásai, a vezetők viszontválaszai alapján
az értekezlet hatékonysága általában jól lemérhető.
A hatékony értekezletvezetést
követő hozzászólások

A nem megfelelően hatékony értekezletet követő hozzászólások

• lényegi kérdéseket általában
nem kérdőjeleznek meg

• lényegi kérdéseket is gyakran
megkérdőjeleznek

• általában mértéktartóak

• gyakran indulatosak

• személyeskedéstől mentesek

• sokszor személyeskedő jellegűek

• általában kiegyensúlyozottak

• néha érzelmi kitörések követik

• praktikus kérdéseket vetnek föl

• koncepcionális változások
szükségességét vetik föl

• a súlyt a problémák megoldásának mikéntjére helyezik

• a hangsúlyt a feladatok nehézségeinek taglalására helyezik

• gyakran csoportvéleményeket
közölnek

• általában egyéni véleményeket
közölnek

• könnyen jegyzőkönyvezhetők

• nehezen följegyezhetők

3.2 A diákönkormányzat jelenléte a nevelőtestület értekezletein

I
2.1

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, vagy amelyekben döntési jogköre van,
képviselőjét a tárgyalásra, értekezletre meg kell hívni, biztosítani kell számára a törvényben meghatározott jogok gyakorlásának lehetőségét.

10
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A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a tanulókat közvetlenül érintő alábbi kérdésekben:
• az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor a jogszabályban meghatározott ügyekben1, így az alábbiak meghatározásakor:
— az iskolai ünnepélyek rendje
— a diákönkormányzat és az iskolavezetőség kapcsolatainak
formája
— a mindennapi testedzés formájának meghatározása2
— a szervezett véleménynyilvánítás rendje
— jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei és rendje
• a házirend elfogadásakor és módosításakor
• a tanítási órák 800 óra előtt való kezdésének kérdésében3
• a tanulói szociális ösztöndíjak, támogatások elosztási elveinek
elfogadásakor
• ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásának meghatározásakor
A diákönkormányzat egyetértési joga azt jelenti, hogy egyetértő nyilatkozata nélkül a nevelőtestület döntése nem léphet
életbe. Ez a jog tehát a legfontosabbak egyike!
A jogszabály4 előírja, hogy a döntés meghozatala előtt mely kérdésekben kell feltétlenül kikérni a diákönkormányzat véleményét.
Így például
a tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalánál,
a tanulók helyzetét elemző beszámolók elkészítéséhez,
tanulói pályázatok, versenyek megszervezéséhez,
az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
a tanulószobai, kollégiumi felvétel elbírálási elveinek meghatározásához,
• a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,
• a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához.

•
•
•
•
•

1
2
3
4

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. § (3) bekezdés.
Lásd a 16/1998. sz. MKM-rendelet 3. §-val módosított 11/1994. sz. MKM-rendelet
5. § (1) bekezdését
Lásd az 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 9. § (1) bekezdését. A módosítás
a 16/1998 (IV. 8.) MKM-rendeletben jelent meg.
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 31. §.

Iskolavezetés 1998. december

I
2.1
11

Oktatási testületek

A diákönkormányzatnak véleménynyilvánítási, javaslattételi joga
van az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, tehát a diákönkormányzat képviselőit a nevelőtestület
majdnem minden értekezletére, ülésére meg kell hívni.
Ennek oka az, hogy ezeken az értekezleteken lényegében csupa
olyan kérdésről van szó, amellyel kapcsolatban a diákönkormányzatnak törvényes jogai vannak. Saját tapasztalataink szerint a diákképviselők jelenléte egyébiránt is jótékony hatással van
a nevelőtestület értekezleteinek lebonyolítására, amelynek okain
érdemes elgondolkodnunk.

4. A sikeres nevelőtestület külső kapcsolatai
4.1 Együttműködés a jogszabályi előírások alapján
A Közoktatási törvény az intézmény vezetőjének hatáskörébe
utalja1 az alábbi szervezetekkel való együttműködést:
•
•
•
•

iskolaszék
munkavállalói érdekképviseleti szervek
diákönkormányzatok
szülői szervezetek (közösségek)
Ezen szervezetekkel való kapcsolattartásért, a jogszabályokban előírt jogok gyakorlásának biztosításáért az iskola
igazgatója az egyszemélyi felelős.

A feladatok ellátását részben vagy egészben átruházhatja helyettesére, vagy a nevelőtestület más tagjára. Mivel azonban általában az intézmény egész működését egészét átfogó dologról van
szó, az együttműködés kötelezettsége az egész nevelőtestületet érinti, amely értekezletein biztosítja a lehetőséget az adott
szervezet számára a nevelés-oktatás folyamatainak véleményezésére, illetőleg befolyásolására.

I
2.1

Az intézmény működése során rendszeresen jelentkeznek azonban olyan feladatok, amelyek végrehajtása során a fenti szervezetekkel való operatív együttműködés nem kerülhető meg.

12

1

Lásd a Közoktatási törvény 55. § (2) bekezdésének e) pontját.
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Ezek a feladatok – az érintett szervezetek – és a szervezet jogosítványai a következők:1
2
3

Feladat

Iskolaszék

pedagógiai program elkészítése, elfogadása

véleményezési

szervezeti és működési
szabályzat elfogadása 1

egyetértési

Diákönkormányzat

egyetértési

házirend elfogadása

egyetértési

egyetértési

a tanév helyi rendjének
meghatározása2

véleményezési

véleményezési

oktatási tevékenység vállalkozásként való indítása

egyetértési

ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználása

egyetértési

tanulói szociális juttatások elosztási elveinek
meghatározása

egyetértési

tankönyvvásárlási támogatás módjának meghatározásakor

véleményezési

Szülői szervezet

véleményezési

véleményezési

véleményezési

tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés

véleményezési

a tanév helyi rendjének
meghatározása

véleményezési

véleményezési

az érettségi írásbeli és
szóbeli vizsgák lebonyolításának tervezése3

véleményezési

véleményezési

a tanítási órák 8.00 óra előtti kezdésének kérdése4

egyetértési

egyetértési

véleményezési

véleményezési

vezetői pályázat alkalmával a vezetői programról
való állásfoglaláskor5

véleményezési

4
5

1

2
3
4
5

E jogát a diákönkormányzat a Közoktatási törvény 64. § (2) bekezdésének
a) pontja szerint csak a 11/1994. MKM-rendelet 4. § (3) bekezdésében
meghatározott kérdésekben gyakorolhatja.
Előírja a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 2. § (1) bekezdése.
A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Lásd a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 9. § (1) bekezdését. A módosítás
a 16/1998 (IV. 8.) MKM-rendeletben jelent meg.
A Közoktatási törvény 102. § (3) bekezdése, valamint a 11/1994. (VI.8.)
MKM-rendelet 14. § szerint.

Iskolavezetés 1998. december

I
2.1
13

Oktatási testületek

Nem szerepel táblázatunkban az intézmény kollektív szerződésének elkészítési és elfogadási feladatsora. A kollektív szerződés
a munkáltató és az érdekképviseleti szervezetek közös munkája. Aláírása a munkáltató és az érdekvédelmi szervezet (vagy
szervezetek) vezetőjének jogköre, az aláírás módját és körülményeit a Munka törvénykönyve szabályozza.
A fentieken túl az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az oktatási intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben. E javaslatokat, véleményeket általában a nevelőtestület értekezletén érdemes megtárgyalni, de feltétlenül ismertetni
kell azon testület előtt, amely az adott ügyben a döntés
meghozására jogosult!

4.2 Az együttműködés egyéb formái
A közös célok és érdekeltség jegyében az intézmény nevelőtestülete együttműködik az összes olyan szervezettel, amely közvetlenül vagy közvetve érintett az iskola minél hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek biztosításában.
Így például
•
•
•
•

az intézmény fenntartójával,
a fenntartó szervezeteivel (például önkormányzati bizottságok),
az iskola alapítványának kuratóriumával,
az iskola által működtetett egyéb szervezetekkel, csoportosulásokkal,
• az iskola-egészségügyi szolgálatot működtető szervezettel,
• a médiával.
A nevelőtestület értekezleteire ezen szervezetek meghívása akkor célszerű, ha a tantestület által tárgyalt téma
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•
•
•
•

érinti a szervezet működési területét,
a szervezet képviselőinek érdeklődési körébe esik,
döntési kompetenciájukat érinti vagy
a szervezet saját működéséhez információkat biztosít.

Általános tapasztalat, hogy a nevelőtestület tevékenységének nyitottabbá válása a társadalmi és személyes kapcsolatok nagymértékű bővülését hozhatja magával, amelynek eredményeképpen
mód nyílik a döntések szélesebb körben való megvitatására,
valamint az iskola társadalmi igényeknek mindinkább megfelelő
működtetési körülményeinek biztosítására.
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A kommunikáció érdekében
Osztályértekezlet

Dr. Király Bálintné

Az iskolai életnek különböző testületei vannak, amelyek a döntés
előkészítésében, a véleménynyilvánításban és a végrehajtásában
részt vesznek. E közösségek közül különleges feladatkörrel rendelkezik azon pedagógusok közössége, akik egy osztály tanulóit
tanítják. Az osztály nevelése szempontjából összehangolt tevékenységüknek, értékrendjüknek kiemelkedő szerepe van. Ezek
a pedagógusok általában az osztályfőnökkel tartanak szorosabb
kapcsolatot. Munkájuk során jelentős szerepe van az egymással
történő kommunikációnak is. Bizonyos esetekben azonban szükséges, hogy ezek a pedagógusok kollektív döntést hozzanak.
Ennek fóruma az osztályértekezlet.

Tartalom
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

Oldal

Az osztályértekezlet funkciója az oktatási
intézmény tevékenységében
Az osztályértekezlet alkalmai
Az osztályértekezlet kezdeményezői
Az osztályértekezlet témái
Az osztályértekezlet összehívásának céljai
Az osztályértekezlet feladata
Az alkalmi osztályértekezletek témái és
összehívásának célja

2
2
2
2
2
3
3
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1. Az osztályértekezlet funkciója az oktatási intézmény tevékenységében
1.1 Az osztályértekezlet alkalmai
• félévi és év végi záró osztályértekezlet
• aktuális problémákat tárgyaló értekezletek
1.2 Az osztályértekezlet kezdeményezői
•
•
•
•
•

az intézményvezető
az osztályfőnök
a szaktanár, illetve szaktanárok
a szülők összessége vagy egy csoportja
a tanulók nagyobb csoportja

1.3 Az osztályértekezlet témái
A félévi és tanév végi értekezletek a tanulók munkájának értékelését szolgálják. Ezt az értekezletet az osztályfőnök vezeti. A félévi
és év végi záró osztályértekezlet (konferencia) feladata a tanulók
magatartás- és szorgalomjegyének elbírálása, konzultáció a diákok személyiségéről, a velük kapcsolatos feladatokról. Feladata
továbbá dönteni a tanuló továbbhaladásával kapcsolatban. Az
iskolavezetés részt vesz ezeken az értekezleteken, felügyeli a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint képet kaphat az osztály eredményeiről, problémáiról, a nevelőtestületet és a tanulókat foglalkoztató gondokról.

2. Az osztályértekezlet összehívásának céljai
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Az osztályértekezlet a pedagógusok egy csoportjának konstruktív
együttműködését igényli azon problémák megoldása érdekében,
amelyhez érdemben csak az ott jelen lévő pedagógusok tudnak
hozzászólni, mert
• csak ők ismerik a tanulókat,
• ők ismerik az osztály kezelési módját, problémáit,
• ők képesek a leghatékonyabb kezelési stratégia kimunkálására.
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2.1 Az osztályértekezlet feladata
• A tanulók magatartás- és szorgalomjegyeinek megítélése.
• A tanulók továbbhaladásának jóváhagyása.
• A tanulók összteljesítményének értékelése, tantestületi dicséretek odaítélése.
• Szaktanárok által javasolt dicséretek jóváhagyása.
• Az osztály közösségi életének értékelése.
• Felmerülhet az osztály egészét vagy egy-egy tanulót érintő
nevelési probléma megvitatása.
Az értekezlet véleménycsere, információcsere a pedagógusok között a tanulókkal kapcsolatos célszerű nevelési módszerekről,
aktuális feladatokról. A megbeszélés lehetőséget jelent egy-egy
tanuló teljes egyéniségének megtárgyalására, megismerésére.
Az osztályértekezletnek döntési joga van. Döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazatok egyenlősége esetén az osztályfőnök szavazata dönt.

2.2 Az alkalmi osztályértekezletek témái és összehívásának
célja
• A tanulók nagyobb csoportjával tanulmányi probléma van.
• A tanulók nagyobb csoportját érintő nevelési probléma áll fenn.
• A szülők és az osztály nevelőtestületének részvételével a korosztály nevelési kérdéseiről történő véleménycsere céljából.
• A szülők megismertetése az osztályban tanító pedagógusokkal,
azok követelményrendszerével, elvárásaival.
• A szülők bevonása pedagógiai feladatok megoldásába.
• A tanulók fegyelmi ügyének kivizsgálása, döntéshozatal előkészítése.
Az osztályértekezletnek mint testületnek csak a félévi és
az év végi értekezleteken van döntési joga. Minden más
esetben javaslattevő joga van az alkalmazandó nevelési
módszerek tekintetében.
Szerepe mégis jelentős, mert a pedagógusok közötti véleménycserére, értékek és módszerek cseréjére ad lehetőséget.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!

Iskolavezetés 1998. december

Oktatási testületek

Mikor érdemes?
Évfolyam-értekezletek szervezése

Máthéné Kacsinkó Katalin

Egy iskola életében számos olyan feladat, probléma adódik, amely
csak bizonyos közösségeket, illetve a közösségeknek csak egy
csoportját érinti. Ilyen esetekben célravezetőbb kizárólag az érintett feleket tájékoztatni, azaz velük megbeszélni és megosztani
a feladatokat. Ezt a praktikus célt szolgálják az évfolyam-értekezletek. Ezen értekezleteket célszerű az iskola érintett közösségei
számára külön-külön szervezni. Tekintsük most át, hogy milyen
szinteken, milyen célból és feladatokkal érdemes szerveznünk
ilyen értekezleteket!

Tartalom
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1. Évfolyam-értekezletek tantestületi szinten
Rohanó világunkban az emberek számára az egyik legértékesebb
dolog az idő. Ezért fontos, hogy a tantestületnek csak azokat a tagjait
hívjuk értekezletre, akik igazán érintettek egy adott témában.

1.1 Évfolyam-értekezletek szervezése tanárok számára
Résztvevői: az egyes évfolyamokon tanító szaktanárok, osztályfőnökök.
Vezeti: az iskola igazgatója vagy helyettese.

1.2 Témái
Az adott évfolyamot érintő aktuális feladatok, iskolai szintű rendezvények szervezése, vagy valamilyen nevelési problémában közös álláspont kialakítása.

Önkontroll!
Milyen témákban hívjunk össze évfolyam-értekezletet?
❏

❏
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ha egyes iskolai rendezvények szervezése egy egész évfolyam feladata, például
— sportnapok szervezése
— diáknap lebonyolítása
— ifjúsági hét programjának szervezése
— városi rendezvényeken való részvétel
pályaválasztási lehetőségek ismertetése az érintett osztályfőnökök számára

❏

választható foglalkozások, fakultációválasztás kínálatának
összeállítása

❏

szalagavató, ballagás előkészítése

❏

egy bizonyos évfolyamon felmerülő nevelési problémák
megoldásának közös kimunkálása

A fölmerült problémák, elvégzendő feladatok évfolyam-értekezletek formájában való tárgyalása és megoldása célszerű és időtakarékos megoldás.
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• Az évfolyam-értekezletek jó lehetőséget teremtenek a feladatok
megosztására, illetve arra, hogy mindenki a saját egyéniségéhez
közel álló feladatokat vállaljon.
• Ha az értekezletek témája olyan, hogy ott a feladatok elosztására kerül sor, ajánlatos, hogy az osztályfőnökkel együtt a diákok képviselői is jelen legyenek.
• Ha a pedagógusok nem megkapják a feladatot, hanem joguk
van azok közül választani, akkor sokkal nagyobb lelkesedéssel
és igyekezettel fogják végrehajtani a feladatokat, valamint motiválni a tanulókat.
• Mindannyian jól tudjuk, hogy minden életkornak megvannak
a maga sajátos viselkedési problémái. Az ebből fakadó nevelési
feladatokat akkor lehet igazán sikeresen megoldani, ha az
elérendő cél érdekében közös stratégiát alakítunk ki. Ezek
kimunkálására jól szolgálhatnak az évfolyam-értekezletek.

2. Évfolyam-értekezletek a tanulók szintjén
A diákok szívesen veszik, ha az őket érintő kérdésekről széles körű
tájékoztatást kapnak. Az iskolai élet sajátosságából fakadóan
minden évfolyamot más-más probléma érint, ezért az évfolyamértekezletek itt is fontos szerepet tölthetnek be.

2.1 Szervezése és témái
Évfolyam-értekezletre hívhatjuk a témától függően az adott évfolyam minden tanulóját, vagy csak az érintett osztályok képviselőit. Amennyiben csak képviselők vannak jelen, a későbbiekben
győződjünk meg arról is, hogy az információ átadása valóban
megtörtént-e?
Témái rendkívül sokoldalúak lehetnek, például:
• egy-egy iskolai szintű rendezvény lebonyolításának feladatmegosztása
• választható foglalkozás, fakultációválasztás kínálatának ismertetése
• pályaválasztási lehetőségek ismertetése
• érettségi vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók ismertetése
A pályaválasztás többnyire egy életre szóló döntést feltételez,
főleg a középiskolában. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulók
sokoldalú tájékoztatást kapjanak a lehetőségekről. Ha van rá
mód, hívjunk meg szakembereket, akik munkájukból adódóan
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is sokkal tájékozottabbak. Lehetnek ők akár a helyi munkaügyi
központok dolgozói, akik a helyi sajátosságokat, igényeket figyelembe véve tudnak javaslatokat tenni a végzős diákok számára.
A felsőfokú intézményekbe való jelentkezés az egyetemek
autonómiájából fakadóan meglehetősen bonyolulttá vált. Hiába
a minden évben megjelenő tájékoztató, a feltételek sokaságában
nemcsak a diákok, hanem a szülők, sőt olykor még a pedagógus
is nehezen igazodik el. Ezért a tapasztalatok azt mutatják, hogy
az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat el kell mondani a végzős évfolyamok számára.

2.2 Tájékoztató az érettségi vizsgáról
A középiskolások életében a legnagyobb megmérettetés az érettségi vizsga. Ennek szabályzatával és lebonyolításával kapcsolatban az általános tudnivalókról az igazgatónak előzetesen tájékoztatnia kell a végzős évfolyamot.

Önkontroll!
Melyek az érettségi vizsga legfontosabb szabályai, amelyekről
évfolyam-értekezleten tájékoztatnunk kell a végzős tanulókat?
❏

az érettségi vizsga kijelölt időpontjai, időtartama

❏

megjelenés és viselkedés a vizsgán

❏

az írásbeli vizsgán használható segédeszközök

❏

az írásbeli tételek kihirdetésének módja

❏

az írásbeli vizsga rendje

❏

a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Hívjuk fel a tanulók figyelmét az érettségi vizsga lebonyolítását
szabályozó új kormányrendelet adta lehetőségekre:
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•
•
•
•
•

a jogorvoslati lehetőségre
a felelés időtartamának korlátozására
a vizsga nyilvánosságára
az írásbeli dolgozatok megtekinthetőségére
az írásbelivel kapcsolatos észrevételek megtételének módjára
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3. Évfolyam-értekezletek a szülők szintjén
A szülő a pedagógus legfontosabb segítőtársa. Ahhoz azonban
a szülőnek is kellőképpen tájékozottnak kell lennie, hogy segítséget tudjon nyújtani. Évfolyam-értekezleteket szülők számára
leginkább tájékoztató jelleggel szervezünk. Ennek legáltalánosabb formája a beiskolázással kapcsolatos értekezlet.
Minden iskolának az a célja, hogy tanulói létszámát a lehető
legjobb képességű gyerekekkel töltse fel. Fontos továbbá, hogy az
adott iskolába való tanulók megtalálják az intézményt, a kevésbé
oda valók pedig szerezzenek olyan információkat róla, amelyek
helyes döntésüket megalapozzák. Ezért nagy jelentősége van az
ilyen értekezletnek.

Önkontroll!
Hogyan tegyük vonzóvá saját iskolánkat a szülők számára?
❏

Elsődleges fontosságú az iskola hírneve, amit csak folyamatosan magas színvonalú szakmai és pedagógiai munkával szerezhetünk meg.

❏

Ismertetni kell a szülőkkel
—
—
—
—
—
—
—

az eddig elért eredményeket,
az iskola képzési kínálatát,
a felvételi eljárás rendszerét,
az iskola követelményrendszerét,
a tanórán kívüli foglalkozások körét,
esetleges lehetőségeket a tanuláson kívüli tevékenységekre,
az iskola befejezése után a továbblépés vagy elhelyezkedés esélyeit.

A felvételi eljárás kialakításánál feltétlenül figyelembe kell venni
az új jogszabályt, mely szerint 14 éves kor alatt írásbeli vizsga
nem tartható.
A középfokú intézményekbe való jelentkezés szabályainak megváltoztatása miatt a korábbinál nehezebb helyzetbe kerültek az
iskolák, mert az általános iskolában végző tanulók egyszerre több
jelentkezési lapot is beadhatnak. Így a középiskolákban még
nagyobb feladatot jelent a beiskolázás jogszerű és célszerű lebonyolítása.
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Jelen gazdasági helyzetünkben minden intézményben vannak
problémák, rövidtávon megoldandó feladatok, melyekről ugyan
érintőlegesen, de szintén tájékoztatjuk a szülőket.
A sikeres beiskolázás után szervezhetünk tájékoztatót a már
felvett tanulók szüleinek az iskola pedagógiai programjának
ismertetése céljából.
A szülőkkel az évfolyam-értekezleten, a szülői értekezletek során
meg kell ismertetnünk a helyes pályaválasztás kritériumait,
amelyek a következőek:
• A tanulók a képességeiknek megfelelő iskolát vagy pályát válasszanak!
• Érezzenek kedvet, elhivatottságot a választott pálya iránt!
• Legyen jövője a választott foglalkozásnak!
• Találják meg az esély, a célszerűség és a rátermettség összhangját, hogy boldoguljanak az életben!
Összegezve a leírtakat azt tanácsolhatjuk, hogy az évfolyamot
mint célközösséget érintő információk, döntések, a problémák megoldása érdekében bátran alkalmazzuk az évfolyamértekezlet intézményét, mert a problémát abban a csoportban
érdemes megtárgyalni, amelyben a leginkább érintett közösségek
szerepelnek. Ugyanakkor az iskola többi diákja, szülője számára
az évfolyam-értekezleten megtárgyalandó dolgok döntő többsége
érdektelen, így az erre fordított idő igen kis mértékben hasznosul.
Az évfolyam-értekezlet témáinak osztályonként való tárgyalásával
viszont az egységes értelmezés, a lehető legáltalánosabb körű
tájékoztatás igénye, valamint a problémáknak minden érintett
számára való egyforma fölvetése sérül.
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Tárgyalni közös dolgainkról
Szaktárgyi értekezlet

Dr. Király Bálintné

Az oktatási törvény a nevelési-oktatási intézményeknek szakmai
tekintetben önállóságot biztosít. Szervezetüket és működésüket
– a jogszabályi keretek között – a helyi körülményeknek és
igényeknek, a fenntartói elvárásoknak megfelelően alakítják, alakíthatják. A pedagógusok joga és kötelessége a döntések előkészítésében való aktív részvétel. Kiemelkedő szerepük van a feladatok végrehajtásában, a közösen hozott döntések végrehajtásának
ellenőrzésében.
A jogokkal élés lehetőségét biztosíthatják a különböző pedagógus
közösségek, amelyeknek egyike a szaktárgyi munkaközösség.
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1. A szaktárgyi munkaközösségek szerepe
A Közoktatási törvény 58. §-a lehetőséget biztosít az intézmény
pedagógusainak szakmai munkaközösségek létrehozására. E közösségeket elsősorban az azonos szaktárgyat tanító pedagógusok
alkotják. Tömörülésük célja, hogy egymást módszertanilag segítve
szaktárgyuk minél színvonalasabb oktatását tudják megvalósítani.
Közös munkálkodásuk eredménye lehet az iskola pedagógiai programjának minél tökéletesebb végrehajtása. Munkaközösséget alkothatnak az egymáshoz hasonló tárgyakat tanítók, vagy azonos nevelési és pedagógiai feladatot megvalósító pedagógusok is. Ily módon
a munkaközösségek mint mikroközösségek fontos szerepet töltenek
be az iskola oktatási-nevelési színvonalának meghatározásában.

2. A szaktárgyi munkaközösségek szervezeti felépítése
A munkaközösségek számát az intézmény képzési formája határozza meg. A munkaközösségek létszáma változó. Pedagógusok
hozzák létre, és bár elvileg nem korlátozható az egy csoportba
tartozó pedagógusok száma, de az intézmény nagysága, nevelőtestületének összetétele azt befolyásolhatja. A munkaközösség
vezetőjét az intézmény igazgatója bízza meg, figyelembe véve
a munkaközösségi tagok véleményét és javaslatát.
A munkaközösségek mint testületek döntéseiket, javaslataikat munkaközösségi (szakmai) értekezleteken hozzák meg.

3. A szaktárgyi értekezletek témái
A témák megválasztása nagymértékben függ az intézmény pedagógiai programjától, képzési céljától, éves feladataitól.
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• Az intézmény pedagógiai programjának kialakítása, megvitatása a tantárgyi és az osztályfőnöki munkaközösség aktív részvételével történhet. Ez a szaktárgyi munkaközösség legfontosabb
feladata.
• A tanév előkészítő folyamatai közé tartozik a munkaközösség
éves programjának összeállítása és elfogadása. A munkaközösségek által meghatározott feladatok az iskolai munkaterv szerves részét alkotják.
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• Új módszerek megismertetése, bemutatása, esetleg új szakmai
eredmények ismertetése, a tanítás szempontjából periférikus
témakörök megbeszélése.
• A tanév előkészítési folyamatai közé tartozik az oktatási segédeszközök kiválasztása, aminek megbeszélése az egységesség
jegyében ismételten a szaktárgyi értekezleten történhet.
• A helyi, városi, területi és egyéb szaktárgyi versenyek vállalása,
meghirdetése, megszervezése, lebonyolítása, az ezekkel a tevékenységekkel összefüggő pedagógiai feladatok megbeszélése is
értekezleti téma.
• Közösen kell megbeszélni az adott szaktárgy oktatási feltételeinek, tárgyi felszereltségének helyzetét.
• A szaktárgyi értekezlet állást foglal az előkészítő tanfolyamok
indításáról, a felvételik anyagáról, módjáról.
• A tanulók egységes elbírálása érdekében tanácsos az érettségi
írásbeli dolgozatok javításának egységességében megállapodni.
• A szaktárgyi értekezlet összehívható olyan esetekben, amikor
az intézmény vezetője felkéri a szaktárgyi közösséget egy-egy
döntésének előszítésében való közreműködésre.
• Szaktárgyi értekezleten kell megvitatni a pedagógusok beiskolázási és továbbképzési tervének szakmai oldalát, előkészíteni
a munkáltatói, tantestületi döntést.

Önkontroll!
A munkaközösség értekezletei során feltétlenül kerítsen sort a
következő szakmai kérdések megbeszélésére:
❏

a pedagógiai program tantárgyi része

❏

az éves program összeállítása

❏

az iskola felvételi követelményeinek összeállítása

❏

új módszerek megismertetése

❏

a szaktárgyhoz kapcsolódó új eredmények ismertetése

❏

oktatási segédeszközök kiválasztása

❏

tantárgyi versenyek szervezése

❏

a tárgyi felszereltség kérdése

❏

a munkaközösség tagjainak szakmai továbbképzése

Iskolavezetés 1999. február
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4. A szaktárgyi értekezletek ütemezése
Az értekezleteket a munkaközösség-vezető hívja össze és vezeti.
Célszerű az elhangzottakról és feladatvállalásokról rövid feljegyzést készíteni.
Az értekezlet összehívható:
• ütemterv szerint, amelyet a munkaközösség tagjai a tanév eleji
megbeszélésükön már elfogadtak (ennek rendszeressége a vállalt feladatoktól függ, de kéthavonta ajánlatos)
• az intézményvezető kérésére, utasítására
• különleges esetekben (például szaktanácsadói javaslatra, kérésre)

5. A szaktárgyi értekezlet döntési és javaslattevő
lehetőségei
5.1 Döntési lehetőségek
A szaktárgyi értekezlet dönt1:
a munkaközösség saját munkarendjéről
a szakmai munkaközösség munkaprogramjáról
a továbbképzési programokról
a tantárgyi tanulmányi versenyek rendezéséről és programjáról
(a versenyek meghirdetéséhez ki kell kérni a diákönkormányzat
véleményét is2)
• minden olyan kérdésben, amelyet az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata megfogalmaz számára
•
•
•
•

5.2 Javaslattevő lehetőségek
A munkaközösség működése során tegyen javaslatokat az intézmény vezetőjének az alábbi témákkal kapcsolatosan:
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• tanulmányi segédletek kiválasztása
• felvételi követelmények meghatározása
• tantárgyfelosztás előkészítése

1
2

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 30. §
11 /1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 31. §
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• szaktárggyal kapcsolatos személyi kérdések
• pedagógusok továbbképzése
• alkalmi feladatok vállalása
A szaktárgyi értekezlet lehet nyitott is. Ezt a lehetőséget
általában akkor használjuk ki, ha a szaktárgyi, munkaközösségi
szakmai programok más intézmények vagy munkaközösségek
programjaihoz kapcsolódnak.
A szaktárgyi munkaközösségek színes, mozgalmas programja
teheti az adott szaktárgyat a tanulók előtt érdekessé, biztosíthatja
azt, hogy a pedagógusok naprakész információkkal rendelkeznek.
A szakmai munkaközösség akkor működik jól, ha nemcsak
az értekezleteken, hanem a mindennapokban is élő kapcsolat van a munkaközösséget alkotó pedagógusok között,
és ennek a minél magasabb színvonalú oktatás megvalósítása a célja.

I
5.1
5

Iskolavezetés 1999. február

Oktatási testületek

Az Ön jegyzetei, kérdései*:

I
5.1
6

*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Ahol az együttműködés megvalósul…
Szülői értekezlet és fogadóóra

Máthéné Kacsinkó Katalin

A pedagógiai munka alapvető eleme a pedagógus és a szülő
közötti egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat. E kapcsolat
kialakításának leggyakoribb és legáltalánosabb formái a szülői
értekezletek és a fogadóórák. Az osztályfőnök munkájának eredményessége jelentős mértékben függ attól, hogy mennyire tud
együttműködni az osztályba járó tanulók szüleivel. Az együttműködésnek nem alkalomszerűnek, hanem tervszerűnek és szervezettnek kell lennie. A továbbiakban tekintsük át, milyen fórumokon valósulhat meg az együttműködés.
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1. A szülők jogainak törvényi szabályozása
A szülők jogait a Közoktatási törvény1 tartalmazza a következők
szerint:
• a szülő joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját
• tájékozódjon a következő tanévre szükséges tankönyvek, taneszközök felől
• gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást kapjon,
a neveléshez tanácsokat és segítséget kérjen
• kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását, közreműködjön
annak tevékenységében
• részt vegyen a szülői szervezet (például szülői munkaközösség)
és az iskolaszék szülő tagjainak megválasztásában
A szülők kötelességeit a következőkben határozza meg a jogszabály:
• meg kell tennie minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődése
érdekében
• rendszeresen kapcsolatot kell tartania a gyermekével foglalkozó
pedagógusokkal
• kötelessége elősegítenie gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási
szabályainak elsajátítását

2. A szülői értekezlet fajtái
2.1 Rendszeres, osztályszintű szülői értekezlet
Ennek feladata, hogy tájékoztassa a szülőket
• gyermekük előmeneteléről,
• az osztály aktuális problémáiról,
• az osztályban és az iskolában jelentkező feladatokról.
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A szülői értekezlet adja a legjobb lehetőséget az osztályfőnök és
a szülők közötti kapcsolat kialakítására.

2
1

A Közoktatási törvényen a továbbiakban az 1993. évi LXXIX. törvény
módosított, hatályos változatát értjük.
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Az értekezletek gyakoriságát (évente legalább kettő) az
iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
a pedagógiai programnak tartalmaznia kell.
A szülők meghívásáról az osztályfőnök gondoskodik, legalább egy
héttel az értekezlet időpontja előtt.
Az értekezleten – a témától függően – részt vehetnek az osztályban
tanító szaktanárok, illetve az osztály tanulói. A pedagógusok,
tanulók meghívása az osztályfőnök jogköre és feladata.
2.2 Rendkívüli szülői értekezlet
Ha az osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló feladatok
azt indokolják, az iskola igazgatója rendkívüli szülői értekezletet
hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének megtalálására.

Önkontroll!
Milyen okok miatt hívjunk össze rendkívüli értekezletet?
❏

az osztályban felgyülemlett magatartási problémák miatt

❏

az osztályban jelentkező tanulmányi problémák, pedagógusokkal való esetleges konfliktus tisztázása és megoldása
érdekében

❏

a tanulók többségének a munkához való helytelen hozzáállása miatt

❏

előre nem tervezhető lehetőségek felmerülése, melyekhez
a szülők támogatására is szükség van (például táborozás,
külföldi kapcsolatok kiépítése céljából)

Fontos, hogy rendkívüli szülői értekezletet
• csak alapos és indokolt esetben hívjunk össze,
• a problémákat próbáljuk meg sokoldalúan tárgyalni, majd
tisztázni,
• nevelési problémák esetén mindig állapítsuk meg a felekre
háruló további feladatokat!
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2.3 Összevont szülői értekezlet
Témája: az egész iskolát, vagy az évfolyamot érintő kérdéskör
Vezeti: az igazgató vagy helyettese, de jelenjenek meg az osztályfőnökök is

Önkontroll!
Milyen alkalmakkor tartsunk összevont szülői értekezletet?
❏

Tartható közvetlenül az osztályértekezletek előtt, aktuális,
vagy az egész iskolát érintő kérdésekről.

❏

Tájékoztató jelleggel a leendő tanulók szülei számára az
iskola pedagógiai programjának, felvételi követelményrendszerének ismertetése céljából.

❏

Olyan feladatok vállalása előtt, amelyek megoldásához
a szülők segítségére is szükség lesz.

3. A szülői értekezletek tartalma, témái
A szülői értekezletek legyenek mindig tartalmasak, hasznosak és
érdekesek. Csak ekkor várhatjuk el, hogy a szülők legközelebb is
eljöjjenek. Ezért nagyon fontos feladat a szülői értekezletek megtervezése. A témákat ajánlatos összhangba hozni a pedagógiai
program főbb célkitűzéseivel. Az első értekezleten kerüljön
sor a kölcsönös bemutatkozásra.

Önkontroll!
Melyek a szülői értekezletek formai követelményei?

I
6.1

❏

A pedagógus mindig időben, pontosan érkezzen!

❏

Megjelenéséből, öltözetéből, stílusából érződjön a tisztelet
a szülők iránt!

❏

Vegye figyelembe, hogy a szülők többsége munka után
fáradtan érkezik, ezért egy-másfél óránál ne tartsa tovább
az értekezletet!

❏

Alaposan készüljön fel, gyűjtse össze mondanivalóját!

❏

Törekedjen arra, hogy elfogadtassa magát a szülővel, mert
csak így tudnak együttműködni!

4
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3.1 A szülői értekezlet a szülők tájékoztatásának legfőbb fóruma
A szülőket az eredményes együttműködés érdekében meg kell
ismertetni
•
•
•
•
•
•

az iskola követelményrendszerével,
házirendjével,
az intézmény pedagógiai programjával,
az osztály tanulmányi helyzetével,
a tanulók magatartásának és szorgalmának alakulásával,
a közösségi szellem alakulásával.

A szülői értekezleten az osztályfőnök ejtsen szót
• az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokról (például előkészítők, szakkörök, sportköri foglalkozások, klubfoglalkozások)
• ezek esetleges anyagi vonzatairól,
• az osztály előtt álló soron következő feladatokról,
• a tanulmányi kirándulásokról és azok várható költségeiről,
• a tanév során várható egyéb kiadásokról,
• a pályaválasztási lehetőségekről.
A szülő írásos beleegyező nyilatkozatát be kell szerezni –
a pedagógiai programban nem szereplő – minden olyan anyagi kiadást igénylő rendezvénnyel kapcsolatban, amelyből
a szülőre fizetési kötelezettség hárul!

3.2 A szülőnek tanácsokat kell adni
A körültekintő pedagógus és osztályfőnök tudja, hogy ami nekünk, pedagógusoknak evidencia, az a szülők számára sok esetben nem az.
Ezért a szülői értekezleten feltétlenül segítséget kell adnunk
• a tanulási módszerek kialakításának segítésében,
• az életkori sajátosságokból eredő nevelési problémák megoldásában,
• a pályaválasztás irányításában.
Az osztályfőnöki munka rendkívül fontos eleme, hogy a tanulót
a szülői-iskolai hatások együttese az egyéniségének, esélyeinek
legmegfelelőbb pályára irányítsa. Sok esetben a szülőt is meg kell
győzni arról, hogy nem mindig a „divatos” pályák választása
a leginkább célravezető. Ezért körültekintően tájékoztatni kell
a szülőket a lehetőségekről, és konkrét javaslatainkkal, a sikeres
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pályaválasztáshoz szükséges módszertani tudnivalókkal elősegíteni a tanulók helyes pályaválasztását.

Önkontroll!
Melyek a szülői értekezletek tartalmi követelményei?
❏

A pedagógus logikus, mindenki számára érthető stílusban
adja elő mondanivalóját

❏

Mondanivalójában haladjon a tágabbtól a szűkebb felé!

❏

Először az eredményeket taglalja, csak azután a problémákat!

❏

Adjon általános értékelést, de ugyanakkor differenciált
képet az osztályról!

❏

Igyekezzen mondanivalóját példákkal alátámasztani, de óvakodjon attól, hogy negatív példákat név szerint kiemeljen!

❏

Emeljen ki pozitív példákat (név szerint is)!

❏

Minden esetben adjon lehetőséget arra, hogy a szülők
elmondhassák véleményüket, kérdéseket tegyenek fel!

❏

Amennyiben a szülők részéről felmerült problémákra az
osztályfőnök nem tud választ adni, továbbítsa a problémát
az iskolavezetéshez, és az eredményekről feltétlenül tájékoztassa a szülőket!

4. Fogadóórák
4.1 A fogadóórák célja és gyakorisága
Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük
előmeneteléről, magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat adhasson a tanuló
nevelésével kapcsolatosan. A fogadóóra akkor éri el a célját, ha
az iskola pedagógusait sok szülő keresi föl!
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Évente 3-4 alkalommal teremtsünk lehetőséget arra, hogy a szülők és pedagógusok találkozhassanak.
Javasoljuk, hogy az egyes pedagógusok fogadóóráikat ne
a korábbiakban hagyományos módszerrel, azaz egyéni órarendjük szerinti más-más időpontban, hanem munkaidőn
kívül, egységes időpontban tartsák.
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E módszerrel lehetővé válik, hogy a szülő saját szabadidejében –
szükség szerint – egyszerre több pedagógust is fölkeressen.

4.2 A fogadóórák szervezésével kapcsolatos tudnivalók
• Az iskola éves munkatervében szerepeljen a fogadóórák időpontja!
• Az osztályfőnök legalább egy héttel az időpont előtt az ellenőrzőn keresztül hívja fel a szülők figyelmét a fogadóórára!
• Az igazgató teremtse meg a feltételeit annak, hogy a szülők és
pedagógusok nyugodt körülmények között, négyszemközt beszélgethessenek!

Önkontroll!
A fogadóórák hatékony lebonyolítása érdekében feltétlenül
ügyeljünk a következőkre:
❏

A fogadóórát az iskolában egységes időpontban, a délutáni-kora esti órákban kell megszervezni, hogy a szülő föl
tudja keresni a pedagógusokat és az iskolát!

❏

A beszélgetés alapja az őszinteség és a bizalomteljes légkör
legyen!

❏

A felek kölcsönösen ismerjék meg egymás nevelési elveit,
igyekezzenek közös álláspontot kialakítani!

❏

A szülő ne csak a tanulmányi eredményről értesüljön,
hanem a tanuló viselkedéséről, magatartásáról, a közösségben elfoglalt helyéről is!

❏

A pedagógus törekedjen arra, hogy a tanulók pozitív és
negatív tulajdonságai egyaránt szóba kerüljenek!

❏

Kerüljön sor a további tennivalók megfogalmazására is! A feladatok megfogalmazását árnyaltan, de megfelelő egyértelműséggel célszerű megtenni.

A szülőkkel a szülői értekezleteken, fogadóórákon és egyéb alkalmakkor úgy kell foglalkoznunk, hogy a szülő érezze, hogy
a pedagógus szereti a gyermekét. Csak így számíthatunk a bizalmukra és a további együttműködésükre!

Iskolavezetés 1998. december

I
6.1
7

Oktatási testületek

Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Módosítás után
Az iskolaszék és a szülői szervezet

Szilágyiné dr. Szemkeő Judit

Az iskolaszékre vonatkozó szabályozás igen sok ponton különbözik az 1993. évi szabályoktól. Az alábbiakban sorra vesszük az
eltéréseket.
Új elemként iktattuk be a szövegbe a szülői szervezetekre vonatkozó részt, amelynek törvényi szabályozása szintén jelentősen
változott.
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1. Az iskolaszék
1.1 Fogalma és tagjai
Az iskolaszék az a szervezet, amely lehetővé teszi, hogy az
iskolák működésében érintett közösségek képviselői érdekeiket szervezett keretek között egyeztethessék, közös
érdekeiket képviselhessék és érvényesíthessék.

Figyelem!
Mely csoportok küldhetnek azonos számú képviselőt az iskolaszékbe?
➟ az iskolába járó tanulók szülei
➟ az iskola tanulói
➟ a nevelőtestület
Kik küldhetnek egy-egy képviselőt az iskolaszékbe?
➟ a fenntartó
➟ nevelőotthon vagy gyermek- és ifjúságvédelmi intézet, ha
tanul az iskolában általuk gondozott tanuló
➟ helyi (térségi feladatot ellátó iskola esetében az országos)
kisebbségi önkormányzat, ha az iskolában nemzeti kisebbséghez illetve etnikai kisebbséghez tartozók oktatása folyik
➟ szakképzést folytató intézmény esetén a területileg és szakmailag illetékes gazdasági kamara
Melyek azok a teendők, amelyek az iskolaszékre vonatkozó szabályozás alapvető változásaiból következnek?
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• A diákok képviseleti aránya megnőtt, ezentúl a szülők képviselőinek számával egyezik meg a diákképviselők száma. Ezért
1996. december 31-ig ki kell egészíteni az iskolaszékeket a
megfelelő számú képviselővel.
• Amennyiben a nemzetiségi, etnikai kisebbséget nem a kisebbségi önkormányzat által delegált személy képviseli, fel kell
venni a kapcsolatot az illetékes kisebbségi önkormányzattal.
Célszerű elérni, hogy a képviselő a kisebbségi önkormányzat
nevében vehessen részt a további munkában.
• Szakképzést folytató iskolákban a munkáltató érdekképviseleti
szervezetének képviselőjével kapcsolatban célszerű egyeztetni
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az illetékes kamarával, célszerű elérni azt, hogy a kamara
képviseletében vegyen részt az iskolaszék működésében.
• A fenntartót a továbbiakban legfeljebb egy fő képviseli az
iskolaszékben.
Ha az iskolaszék működését meghatározó szabályzat másképp
nem rendelkezik, akkor az 1996. szeptember 1. előtt létrehozott
iskolaszék 1999. augusztus 31-ig működhet tovább.

1.2 Létrehozása
A továbbiakban nem kötelező az iskolaszék létrehozása.
A testület életre hívásához az alább felsoroltak közül két oldal
együttes igénye szükséges.
A közösség igényét figyelembe kell venni, ha
• a nevelőtestület tagjainak legalább húsz százaléka,
• az intézménybe járó tanulók szüleinek legalább húsz százaléka
vagy az iskolai szülői szervezet képviselője,
• az intézménybe járó tanulók legalább húsz százaléka vagy az
iskolai diákönkormányzat képviselője
kéri az iskolaszék létrehozását.

Önkontroll!
Ki kerülhet be az iskolaszékbe?
❏

a nevelőtestület a saját tagjai közül delegál

❏

a szülők képviseletét bárki elláthatja, akit a szülők delegálnak (tehát még az sem szükséges, hogy a gyermeke az
iskolában tanuljon)

❏

a diákok képviseletét bárki elláthatja, akit a diákok delegálnak (nem kikötés, hogy a képviselő munkakapcsolatban
legyen az iskolával, továbbá az sem, hogy diákkorú legyen)

Hogyan történik a képviselők választása?
A nevelőtestület képviselete
Az iskola igazgatójának az iskolaszék alapítására vonatkozó kérés
beérkezésétől számított 30 napon belül létre kell hoznia egy
bizottságot abban az esetben, ha a szülők és diákok képviselői a
fentiek szerint jogosultan kérik az iskolaszék magalakítását. Az
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iskolaigazgató által létrehozott bizottságnak annyi tagból
kell állnia, amennyi képviselőt a másik két oldal megjelölt.
A szülők képviselete
A szülők képviseletének biztosításában a szülői szervezetek fontos
szerepet játszanak, ezért érdemes előzetesen a szülői szervezetek
szabályozásával foglalkozni. A szülők képviselőit az iskolai
szülői szervezetek választják. Ha az iskolában nem működnek
szülői szervezetek, a képviselőket a szülők közvetlenül választják.
A tanulók képviselete
A diákok képviselőit az iskolai diákönkormányzat választja, ha
van. Ha ilyen testület nem működik az intézményben, akkor a
tanulók közvetlenül választják az iskolaszéki képviselőket.
1.3 Az iskolaszék működése

Figyelem!
Miről dönt az iskolaszék?
➟ saját szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról
➟ tisztségviselőinek megválasztásáról
➟ azon ügyekben, amelyeket a nevelőtestület, vagy a nem
önkormányzati fenntartó ruház rá1
1

Az iskolaszék részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével,
kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő döntésekben.
Így az iskolaszéknek egyetértési joga van:
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• az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával kapcsolatosan a szülőket és tanulókat érintő kérdésekben
• a házirend elfogadásakor
• az iskola működési rendjével kapcsolatban
• a vállalkozási formában folyó oktatással kapcsolatos kérdésekben

4
1

Az önkormányzatokra a továbbiakban nem vonatkozik, hogy az
iskolaszékre ruházhatják át feladataik egy részét.
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Az iskolaszék a diákönkormányzattal egyetértésben kezdeményezheti a hatnapos tanítási hetek megszervezését, de
csak abban az esetben, ha a tanulók számára a hét végén
biztosítható 42 óra megszakítás nélküli pihenőidő.
Az iskolaszék javaslattevő jogokkal rendelkezik az intézményt
érintő valamennyi kérdésben, különösen
• a nevelési, oktatási intézmény irányítását,
• az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő
kérdésekben.
Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a pedagógiai program elfogadásához.
Ki kell kérni továbbá az iskolaszék véleményét közoktatási megállapodás megkötésekor.

2. A szülői szervezet
Szülői szervezetet az iskolába járó tanulók bármely csoportjához tartozó szülők létrehozhatnak. A szülői szervezetek a
szülők törvényben is megfogalmazott jogainak gyakorlása érdekében jöhetnek létre.

Figyelem!
E jogok közül melyek a legfontosabbak egy-egy iskolát érintően?
➟ A szülő igényelheti, hogy az iskola, a kollégium pedagógiai
programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az
ismereteket tárgyilagosan közvetítse — tehát a szülői szervezetek véleményezhetik e szempontból a pedagógiai programot.
➟ A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről,
tanulmányi előmeneteléről rendszeres és részletes érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. E
joguk alapján például a tehetséggondozást, a felzárkóztatást
igénylő szülők külön-külön szülői szervezeteket hozhatnak
létre, és igényelhetik elképzeléseik figyelembevételét.
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Figyelem! (folytatás)
➟ A szülő a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vehet a tanórákon, foglalkozásokon. A szülők ezen joguk érvényesítésére is létrehozhatnak szülői szervezeteket.
➟ A szülők gyermekük számára az intézményben hit- és
vallásoktatást igényelhetnek — ezen igényük biztosítása
érdekében létrehozhatnak szülői szervezetet.
➟ A szülő joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a
nevelési-oktatási intézmény irányításában. A szülők e jogainak érvényesítését mind az iskola, mind a szülők szempontjából valószínűleg a jól működő iskolaszék oldja meg
szabályozott formában.
Az iskolában az a szülői szervezet járhat el a szülői szervezetek képviseletében, amelyiket az iskolába felvett gyermekek,
tanulók szüleinek több, mint 50%-a választott meg. Ilyen
szervezet önszerveződő módon az iskolákban várhatóan kevés
helyen jön létre.
Arra is kevés helyen lehet számítani, hogy a különböző célokkal
létrejövő szülői szervezetek külső koordináció nélkül megbízzák
valamelyiket maguk közül, hogy képviselje az összes többit az
egész intézményt érintő kérdésekben.
Az a célszerű, ha az iskola vezetése segíti elő az összehangolt,
szabályozott formájú szülői érdekérvényesítés megvalósulását.
A szülői szervezet dönt arról, hogy ki látja el a szülők
képviseletét az iskolaszékben. Ugyancsak a szülői szervezetek hatásköre saját működési rendjük, munkatervük
összeállítása.
A szervezetek választják saját tisztségviselőiket.
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Több olyan szülői szervezet működik évek óta, amelyekhez kapcsolódhatnak helyi szervezetek. Néhány ezek közül:
•
•
•
•

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
a Családszövetség
több vallási alapon szerveződött szülőszövetség (például a Katolikus Szülők Egyesülete, a Piarista Iskolákért Egyesület, a
Református Szülők Egyesülete)
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• a fogyatékos gyermekek szüleinek különböző egyesületei (például látássérültek, nagyothallók, szellemi fogyatékosok szüleinek egyesületei)
Fontos, hogy az intézmények vezetői ismerjék a szülői egyesületeket, esetleg elősegítsék a saját intézményükhöz kapcsolódó szervezetek csatlakozását, vagy újabb országos egyesületek
létrehozását (például a kistelepüléseken lakó szülők számára).
A Közoktatás-politikai Tanácsban, amely a közoktatásért felelős
miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete, részt vesznek a szülői szervezetek képviselői is. A képviselők
választásában azok a szülői szervezetek vehetnek részt, amelyek
alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételük igazolásával
bejelentkeznek az MKM Közoktatás-politikai Tanács Titkárságán.
A Közoktatás-politikai Tanács tagjainak választására legközelebb
1997. elején kerül sor.
A fővárosi, illetve megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési fejlesztési tervek készítésébe — ez a terv tartalmazza
a megyei (fővárosi) beiskolázási tervet is — be kell vonni a megyei
(fővárosi) szülői szervezetet. A megyei (fővárosi) szülői szervezeteket a helyi szülői szervezeteknek kell létrehozniuk.
Igen fontos mind az iskolaszék, mind a szülői szervezetek szempontjából az az előírás, hogy az iskolaszék és a szülői szervezet
térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.
A fenntartó a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében gondoskodik az iskolaszék, valamint a szülői szervezet működéséről.
Ennek érdekében az állami költségvetési normatív támogatást
úgy kell meghatározni, hogy figyelembe kell venni az iskolaszék
és a szülői szervezetek működésének költségeit.
Az iskolaszékre vonatkozó szabályozás érvényes a többi nevelési-oktatási intézmény (például óvoda, kollégium, ÁMK)
esetében is.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!:
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Az iskolaszékek működése
Szervezeti és Működési Szabályzat
Cseh Györgyi

Az új közoktatási törvény szerint az iskolákban létre kell hozni az
iskolaszékeket. Ezzel — a nemzetközi tendenciáknak megfelelően
— Magyarországon is létrejönnek az intézményszintű iskolairányító testületek.
Az egyes intézmények iskolaszékei várhatóan nagy különbséget
fognak mutatni. Differenciáló erő lehet a település mérete, státusza; az iskola mérete, foka, típusa; társadalmi környezetében
kivívott helye; a létrehozók szándéka, a létrejött testületek létszáma, aktivitása, elkötelezettsége.
Az iskolaszékeknek el kell készíteniük működési szabályzatukat
és munkaprogramjukat. A következő néhány oldal ehhez kíván
segítséget, mintát adni.

Tartalom
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1.

Mivel foglalkozzon az iskolaszék?

2

2.

Szervezeti és Működési Szabályzat

6
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16
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1. Mivel foglalkozzon az iskolaszék?
Az intézményi szintű irányító testület, az iskolaszék, olyan
érdekegyeztető fórum, amely segíti a helyi társadalomhoz
sok szállal kötődő iskola céljainak megvalósítását, és jelentős
szerepet játszhat pedagógiai programjának, oktatási szolgáltatásainak elfogadtatásában.
A fentieken túl lehetőséget nyújt az iskolahasználók és a fenntartó törekvéseinek megjelenítésére, a társadalmi kontroll gyakorlására.
Az iskolaszék — a létrehozók szándékától függően — szűkebb vagy szélesebb körű jogosítványokkal rendelkezik az
iskola nevelő-oktató tevékenységének minden lényeges
területére vonatkozóan, érdekeltsége és felelőssége kiterjed az intézmény működésének eredményesebbé, hatékonyabbá tételére.
Az ilyen típusú intézményirányító testületek létrejötte szoros
kapcsolatba hozható az iskolák szakmai önállóságának kialakulásával, növekedésével.
Társadalmi érdek fűződik ugyanis ahhoz, hogy az iskola megfelelő
mozgástérrel rendelkezzen, hiszen csak szakmailag autonóm intézménytől, munkájukat saját szakmai meggyőződésük szerint
végző, felkészült tanároktól várható el az autentikus nevelés,
oktatás; a klientúra (szülők, diákok, munkaerőpiac) igényeihez
való alkalmazkodás. E felismerés eredményeként jöttek létre az
iskolaszékek Európa szinte minden országában.
Az iskolaszékek megalakítása, a magyar közoktatási rendszerbe
való beilleszkedése, feladatainak, hatáskörének meghatározása
sok problémát vet föl, számos nyitott kérdéssel találkozhatunk e
testületek életrehívásával, működésével kapcsolatban:
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• Milyen feladatokkal, témákkal foglalkozzon az iskolaszék az
adott intézményben?
• Milyen jogosítványai legyenek?
• Milyen döntéshozatali rendszer garantálhatja a testületet alkotó érdekcsoportok (szülők, fenntartó, tanárok) eredményes
együttműködését a felmerülő konfliktusok megoldásában
(„győztes-győztes” stratégia)?
Az iskolaszéknek célszerű minden, az iskolát érintő kérdéssel
foglalkoznia, hiszen ettől várhatóan nagyobb felelősséggel,
pozitív tulajdonosi szemlélettel, segítőkészséggel fognak a
tagok dolgozni.

Iskolavezetés 1994. február

Oktatási testületek

Az iskola autonómiája, amennyiben ez szükségesnek látszik, a
feladatokhoz rendelt jogosítványokkal megvédhető. Korlátokat
nem a témák, hanem a jogosítványok szűkítésével célszerű állítani.
Álljon itt egy — gyakorló igazgatók által összeállított — lista
azokról a témákról, amelyekkel az iskolaszék foglalkozhat.
Az egyes témák mellett a döntési szint nincs megjelölve, hiszen
ez iskolánként nagyon különböző lehet.
•

az iskola pedagógiai programja
—
—
—
—
—
—

az iskolában folyó nevelés és oktatás célja
kerettantervek
helyi tantervek
tehetséggondozás
kompenzációs programok
hitoktatás

•

a Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályban meghatározott kérdései

•

éves munkaterv, különös tekintettel a következőkre:
—
—
—
—

ünnepek, megemlékezések
hagyományok, hagyományápolás
iskola és település kapcsolata
a tanév rendje (szünetek, nyári programok, tábor, tanítás
nélküli munkanapok felhasználása)

•

iskolai költségvetés, prioritások megállapítása

•

házirend, házirenden kívüli belső szabályozás

•

a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelése

•

az iskola pályaválasztási, pályaorientációs tevékenysége;
beiskolázás, továbbtanulás

•

szakértői szolgáltatás igénybevétele
(Az iskolaszék kérheti a TOK-tól.)

•

iskolai fakultáció, tagozat

•

iskolai nyelvoktatás

•

az iskola arculatának kialakítása

•

az iskolával kapcsolatos szülői igények felmérése, egyeztetése

•

szerkezetváltás

•

PR (Public Relations) és marketing terv készítése, realizálása

•

az iskola egészét érintő kutatások, kísérletek indítása, értékelése

•

iskolai pályázatok kiírása, díjazása

Iskolavezetés 1994. február

I
7.2
3

Oktatási testületek

•
•

az iskola kapcsolatrendszere,
bel- és külföldi kapcsolatok

a működési feltételek javítása
— szponzorok keresése
— pénzügyi források felkutatása
— pézügyi támogatások elosztása

•

az iskola helyiségeinek hasznosítása
(rendezvények — bevételek megállapítása, felhasználása)

•

vállalkozásból származó bevételek felhasználása
— vállalkozási jelleggel működő sportfoglalkozások
— nyelvoktatás
— szülőknek szervezett foglalkozások

•

a tanulócsoportok számának alakulása

•

gyermek- és ifjúságvédelem; egészségügyi ellátás

•

segélyezések, kedvezmények
—
—
—
—
—
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tanulmányi segély
tanulmányi ösztöndíj
étkezési hozzájárulás
rendkívüli szociális segély
állandó nevelési támogatás

•

tankönyvellátás
(az iskolafenntartó által tankönyvek vásárlására biztosított
támogatás)

•

ENSZ Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény megismerése

•

környezetvédelemmel kapcsolatos, iskolát érintő kérdések

•

a diákönkormányzat tevékenysége, programja
(tanórán kívüli tevékenységek, igények felmérése; finanszírozási problémák)

•

tanulói fegyelmi kérdések

•

tanár-diák viszony

•

a szülői ház és az iskola kapcsolata, a szülőkkel való kapcsolattartás rendje

•

szülőknek szervezett programok

•

alapítvány létesítése

•

iskolai évkönyv gondozása

•

baráti kör szervezése

•

társadalmi munka szervezése
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•

az igazgató kinevezése, felmentése, a vezető személyével
kapcsolatos kérdések

•

pedagógusokkal kapcsolatos személyi kérdések (például kinevezés)

•

pedagógusok fegyelmi ügyei

•

pedagógusok kitüntetése
— kitüntetési szempontok megállapítása
— kitüntetés létesítése, odaítélése

Az iskolaszékekre vonatkozó jogszabályok alapján az iskolaszékeknek szervezeti és működési szabályzatot kell készíteniük.
Ebben rögzíteni kell az iskolaszék szervezeti struktúráját, feladatés hatáskörét, meg kell határozni a döntéshozatal módját. Az
SZMSZ megalkotásában az iskolaszékeknek nagy szabadsága
van. Az alábbiakban közreadunk egy mintát, amely segít az
elindulásban.
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Iratminta

2. Szervezeti és Működési Szabályzat
I. Rész
Általános rendelkezések
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezése alapján a
.....................................................................................................(név)
iskolában iskolaszék alakult.
Az iskolaszék neve:
Székhelye:
II. Rész
Az iskolaszék céljai, feladatai1
1. Az iskolaszék alapvető célja:
• segíteni a hatékony oktató-nevelő munka feltételeinek megteremtését
• segíteni az iskolai önállóság megteremtését
• az iskolát segítő társadalmi erők összefogása
• a nyitott és toleráns iskola megvalósítása
• a pedagógusok és a szülők aktív közreműködése a gyermekek
érdekében
• ..................................................................................................
2. Az iskolaszék alapvető feladatai:
• az oktató-nevelő munkát elősegítő szülők, lakóhelyi közösségek,
gazdasági szervezetek és intézmények tevékenységének összefogása
• a helyi társadalom, elsősorban a szülők, diákok oktatással-neveléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete
• az iskola hatékony gazdálkodásának segítése
• a magas szintű nyelvoktatás lehetőségének megteremtése minden
tanuló részére
• az egészséges életmódra nevelés feltételei megteremtésének elősegítése
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1

Ezen célok és feladatok többsége már működő iskolaszékek működési
szabályzatából származik, így ezek nem alkotnak koherens rendszert. A
célok és feladatok körét a helyi elvárásoknak, igényeknek,
lehetőségeknek megfelelően szűkíteni és/vagy bővíteni kell.

Iskolavezetés 1994. február

Oktatási testületek
• rendszeres tájékoztatás megszervezése és működtetése a pedagógusok és a szülők kapcsolatában
• az oktató-nevelő munkához szükséges gazdasági feltételek megteremtésének elősegítése
• ..................................................................................................
III. Rész
Az iskolaszék szervezete
1. Az iskolaszék szavazattal rendelkező tagjainak száma .......... fő,
közülük ......... a szülők, ............ a pedagógusok, .......... pedig az
önkormányzat képviseletében, valamint .......................................
képviseletében.

Magyarázat:
Az iskolaszék létszámát az előkészítő bizottság határozza
meg.
A törvény szerint ez háromnál kevesebb nem lehet, de még
kis iskolákban sem célszerű csupán 3 taggal működnie az
iskolaszéknek. A létszámnak egy praktikus felső korlátja a
20—21 fő lehet.
Ebben a pontban fel kell sorolni azokat a tagokat, akik a
törvény szerint még tagjai lehetnek egy adott intézmény
iskolaszékének:
iskolai diákönkormányzat képviselője
kollégiumi diákönkormányzat képviselője
nevelőotthon, gyermek- és ifjúságvédő intézet képviselője
nemzeti és etnikai kisebbségi érdekképviseleti szervezet
képviselője
• a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek képviselője

•
•
•
•

Ez utóbbi gyakran félreértésre ad okot. Nem munkavállalói
érdekképviseletről (PSZ, PDSZ) van szó, hanem munkáltatóiról, ami a szakközépiskolákban a tanulókat foglalkoztató
cégek, vállalatok szakszervezetei, érdekképviseletei által közösen megbízott egyetlen képviselőt jelenti.
Célszerű a működési szabályzatban is rögzíteni, hogy az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat képviselőjének szavazati joga csak a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekre
terjed ki.
(A gyermekek, tanulók jogait és kötelességeit a törvény 1012.§ tartalmazza.)
Itt lehet szabályozni, hogy kik kapnak tanácskozási joggal
állandó, illetve ideiglenes meghívást az iskolaszék üléseire.
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Példa:
Állandó vagy ideiglenes meghívást kaphat az SZ.M. elnöke, az
iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, az iskola igazgatója,
ha nem tagja az iskolaszéknek.
A törvényben az igazgató iskolaszéki tagsága nincs szabályozva.
Az iskola igazgatója a tantestület, az önkormányzat,
de akár a szülők képviselőjeként is tagja lehet az
iskolaszéknek, amennyiben őt az érintett csoport
megválasztja erre a feladatra.
Mivel e három csoport érdekei bizonyos kérdésekben nem
feltétlenül esnek egybe, ezért az igazgatóknak jelölésük vállalása előtt érdemes alaposan megfontolni, hogy mely réteg
érdekeivel tudnak a leginkább azonosulni.
A debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Iskolaszékétől származik a „póttag” intézményének ötlete. A választások során mind a szülők, mind a pedagógusok, illetve az
önkormányzat egy-egy póttagot választanak. A póttagok tanácskozási joggal minden ülésen részt vehetnek. Ha az
iskolaszék valamelyik tagja az ülésen nem tud jelen lenni,
helyette jogait a csoportjából jelen lévő póttag gyakorolja. Az
elnök minden ülés kezdetén megállapítja a szavazásra jogosultak körét.
Ez a rendszer két szempontból is nagyon hasznos lehet.
Egyrészt nagy valószínűséggel az iskolaszék minden ülése
magas részvételi aránnyal szavazatképes, másrészt bármely
tag iskolaszéki tagságának megszűnése esetén a hiány azonnal pótolható. („Csak” póttagot kell majd választani.)
A működési szabályzat melléklete lehet a választási bizottság
által elkészített választási szabályzat, valamint az iskolaszék tagjainak névsora.
2. Az iskolaszék tagjai közül (vezetőt) és (vezetőhelyettest) választ, az e
szabályzatban meghatározott időre.
A választás módja:
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Magyarázat:
Az iskolaszéknek vezetőt, például elnököt kell választania. Az
elnök mellett elnökhelyettes, társelnök vagy titkár dolgozik.
Lehet az iskolaszéknek jegyzője is, de a tisztségviselők körét
nem célszerű nagyon kibővíteni, az elnök és helyettese (társelnök, titkár) a felmerülő feladatokat el tudja látni. A tisztségviselők közötti feladatmegosztást is itt kell szabályozni.
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A Működési Szabályzatnak tartalmaznia kell az iskolaszék tisztségviselői megválasztásának módját.
Erre például javaslatot tehet a választási bizottság. El kell
dönteni, hogy a választás titkos vagy nyílt, valamint hogy
mikor tekinthető valaki megválasztottnak:
• a jelen lévők 50%-a plusz 1 fő?
• 2/3-os többség?
• minősített többség?
(A 2/3-os többség a jelenlévők 2/3-át jelenti, a minősített
többség pedig az iskolaszéki tagoknak legalább a felét.)

Figyelem!
➟ Fontos kérdés, hogy ki legyen az iskolaszék elnöke.
Legjobb, ha a szülők képviselői közül kerül ki az elnök,
helyettese pedig lehet például az önkormányzatot az
iskolaszékben képviselő közismert személyiség, de
bármely más megoldás is elfogadható.
A választások eredményéről célszerű az önkormányzatot
tájékoztatni.
Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes (társelnök, titkár)
teljes joggal helyettesíti.
3. Az iskolaszék tagjainak megbízása a választásukat követő ........ évre
szól. A választást ......... évente, (időtartam megadása) között kell
lebonyolítani.

Magyarázat:
El kell dönteni, hogy az iskolaszék újraválasztására milyen
időközönként kerüljön sor. Egy olyan testület esetében mint
az iskolaszék, amely hosszútávú, koncepcionális kérdésekben is elmondhatja a véleményét, fontos, hogy erre legyen
elég „ideje”. Talán a négyéves ciklus tűnik a legideálisabbnak: ez megegyezik a parlamenti és az önkormányzati választási ciklusok hosszával, de összhangban van az iskolai élet
négy éves periodicitásával is.
Célszerű szabályozni azt is, hogy a tanév mely időszakában
kerüljön sor az iskolaszéki választásokra. Egy hónap időtartam alatt a választások lebonyolíthatók, például február 1.
és 28. között vagy május 15. és június 15. között.
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4. Az iskolaszéki tagsági viszony megszűnik
•
•
•
•

a tag halálával,
lemondással,
visszahívással,
a választási idő lejártával.

5. A visszahívás szabályozása
• Az iskolaszék választott tisztségviselőinek visszahívása
• Az iskolaszékből való visszahívás

Magyarázat:
E kétféle visszahívást célszerű különböző módon szabályozni, de mindkét esetben érdemes elkerülni a túlszabályozást.
Első eset
A választott tisztségviselőt hívják vissza tisztségéből, de ezzel
az ő iskolaszéki tagsága nem szűnik meg.
Az iskolaszék tisztségviselőinek visszahívását az iskolaszék
bármely tagja kezdeményezheti.
Az iskolaszékben viselt tisztsége akkor szűnik meg valakinek, ha visszahívását ugyanolyan arányban támogatják
az iskolaszék tagjai, mint amilyen arány a megválasztásához kellett.
Természetesen lehetne azt is szabályozni, hogy a visszahívást ki, kik, milyen arányban kezdeményezhetik, de egy
viszonylag kis létszámú testület esetében, amely tisztségviselőit saját maga választja meg, ez felesleges. Ha a visszahívás kezdeményezése pusztán egyéni vélemény alapján történik, ez a szavazás során úgyis nyilvánvalóvá válik.
Második eset
Az iskolaszékből hívnak vissza tagot.
Az iskolaszékből történő visszahívásnál célszerű az egyes
érdekcsoportokra külön szabályozást alkalmazni.
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A pedagógusok iskolaszéki képviselőjének visszahívását a
tantestület bármely tagja kezdeményezheti, s ehhez a megválasztással azonos szavazatarány szükséges.
A szülők esetében ez a választás módjától is függhet.
Amennyiben a szülőket képviselő tagokat az összes szülő
választotta, csak ők hívhatják vissza, ugyanolyan arányú
szavazattal, mint ami a megválasztáshoz kellett. A visszahívást például a szülők 10%-a kezdeményezheti.
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Amennyiben a választás a szülői munkaközösségen keresztül vagy elektorokkal történt, a visszahívásról ugyanannak
a körnek kell döntenie, akik a megválasztásra jogosultak
voltak. Ebben az esetben a visszahívást kezdeményezheti
bármelyik választó.
(Elképzelhető, hogy a szülők 10%-ának ekkor is érdemes
megadni azt a jogot, hogy az őket képviselő személyek közül
valakit visszahívhasson.)
Az önkormányzat által delegált képviselők visszahívását
az önkormányzat szabályozza.
6. A megüresedett helyekre az a közösség jogosult tagot delegálni,
amely képviselőjének megbízatása a 4. pontban leírtak alapján
megszűnt.

Magyarázat:
A Működési Szabályzatban rögzíteni kell, hogy ennek a
választásnak meddig kell megtörténnie.
(Például adott időtartamon belül vagy a következő iskolaszéki ülésig.)
7. Amennyiben az iskolaszék tagjainak legalább kétharmada egy választási ciklus lejárta előtt kicserélődik, az iskolaszéki választásokat
soron kívül meg kell tartani.
8. Meghívottak

Magyarázat:
Fontos rögzíteni az állandó és az egy-egy téma tárgyalására
meghívottak körét.
Például:
• a Szülői Munkaközösség elnöke, képviselője
• a pedagógus szakszervezetek képviselői
• az igazgató, amennyiben nem tagja az iskolaszéknek
IV. Rész
Az iskolaszék jogosítványai

I
7.2
11

1. Az iskolaszék dönt:
• saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról
• tisztségviselőinek megválasztásáról
• ...............................................................
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Magyarázat:
Az iskolaszék döntési jogosítványai bővíthetők.
Átadhat döntési jogot az önkormányzat, a tantestület és
az igazgató.
Ez az induláskor kevés esetben fordul majd elő, ami teljesen
érthető: az önkormányzatiság elve, a hosszú ideig meg nem
adott iskolai autonómia természetes módon hatnak ez ellen.
Ráadásul a megalakuló iskolaszékek a tanulás, a helykeresés időszakát fogják élni. Mégis előfordulhatnak olyan kérdések, amelyekben az iskolaszék dönthet. Ilyenek lehetnek
a szülőknek szóló programok és a saját maga által megteremtett pénzügyi források felhasználása.
2. Az iskolaszék részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában.
3. Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol
• az intézményi SZMSZ elfogadásakor jogszabályban meghatározott
kérdésekben,
• a házirend elfogadásakor,
• ...............................................................
4. Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
„A fenntartónak ki kell kérnie az iskolaszék véleményét a közoktatási
intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt. (102.§ (3))”
„A fenntartó a foglalkozási, illetve pedagógiai program végrehajtását,
a nevelési-oktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét az iskolaszék véleményezése alapján értékelheti. (104.§ (4) c))”
5. Az iskolaszék javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási
intézmények irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét
vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő valamennyi kérdésben.
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6. Az iskolaszék köteles a tanuló által feltett — jogait érintő (11.§) —
kérdéseket megvizsgálni és arra a megkereséstől számított 30. napot
követő első ülésen választ adni. (11.§ (1) g)
7. Az iskolaszék köteles a szülő írásbeli javaslatát megvizsgálni, és arra
a megkereséstől számított 30. napot követő első ülésen választ adni.
(14.§ (1) c)
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V. Rész
Az iskolaszék működési szabályai
1. Az iskolaszék üléseit (mennyi időnként) tartja. Összehívásáról az
iskolaszék elnöke gondoskodik.

Magyarázat:
Az ülések gyakorisága sokféleképpen szabályozható:
•
•
•
•
•
•

legalább 2 havonta
2 havonta
negyedévente
félévente
évente
tanévente négyszer

Feltehetőleg tanévenként három-négy alkalom szükséges.
Az iskolaszék tervezett üléseit havi pontossággal lehet rögzíteni a Működési Szabályzatban.
2. Az iskolaszék rendkívüli ülései

Magyarázat:
Tisztázni kell, hogy ki kezdeményezheti rendkívüli iskolaszéki ülés összehívását.
Ez lehet
•
•
•
•
•

a tantestület legalább fele
legalább 20 szülő
az önkormányzat képviselőtestülete
az iskolaszék elnöke
az iskola igazgatója

Az ülés összehívásának feltétele lehet még, hogy a kezdeményezőknek napirendi pontot tartalmazó indítványa legyen.
Szabályozni kell azt is, hogy a kezdeményezés megtételétől
számítva mennyi időn belül kell az iskolaszéket összehívni.
Ez lehet 72 óra, de akár két hét is.
3. Az iskolaszék üléseit az elnök távollétében az elnökhelyettes (társelnök, titkár) vezeti.
4. Az iskolaszék üléseire az egyes napirendi pontokról írásos előterjesztést kell készíteni, amelyet a tagoknak az ülés előtt az elnök legalább
két héttel korábban köteles megküldeni.

Iskolavezetés 1994. február

I
7.2
13

Oktatási testületek

Magyarázat:
Célszerű a kiküldött anyagon előre feltüntetni, hogy az adott
kérdésben az iskolaszéknek milyen jogosítványa van.
5. Az iskolaszék üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és az
elnökhelyettes (társelnök, titkár, jegyző) ír alá.
6. Az iskolaszék határozatképes, ha a tagoknak több mint fele jelen
van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Magyarázat:
Egyes fontosnak ítélt kérdésekben megkövetelhető a 2/3-os
szavazati arány. Ezen kérdések körét előre az iskolaszék
maga határozza meg. Személyi kérdésekben elképzelhető a
titkos szavazás is.
7. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
8. Az iskolaszék ülései nyilvánosak. Egyes esetekben az iskolaszék
döntése alapján az elnök elrendelhet zárt ülést.
9. Az iskolaszék működési feltételeiről — a nevelési-oktatási intézmény
költségvetésében — a fenntartó köteles gondoskodni.
10. A működés egyéb feltételeiről — helyiség, irodaszerek, jegyzőkönyvvezető — az intézmény igazgatója köteles gondoskodni. Ezeket az
iskolaszék térítésmentesen használhatja.
11. Az iskolaszék várható működési költségeinek fedezésére az iskolaszék elnöke és az iskola igazgatója éves költségvetést készít.
12. Az iskolaszék határozatait köteles nyilvánosságra hozni.

Magyarázat:
Végig kell gondolni, hogy az iskolaszék ülésein aktuálisan
történtekről az érdekelteket milyen módon lehet tájékoztatni?
A pedagógusokat tantestületi értekezleten, munkaértekezlet keretében, a tanáriban elhelyezett faliújságon keresztül.
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A szülőket szülői értekezleten, szülői fogadóóra előtt, az iskolaújságon keresztül, szülői fórumon, tájékoztató levélben.
Megfontolandó, hogy minden szülői értekezlet, illetve
szülői fogadóóra alkalmával az iskolaszék egy vagy
akár több, szülőket képviselő tagja a szülők számára
elérhetően az iskolában tartózkodjon.
Ez alkalmat ad az iskolaszék tagjainak a szülőkkel
történő közvetlen kapcsolattartásra.
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Az önkormányzat által delegált tagok az önkormányzat megszabta rend szerint tájékoztatják a testületet, illetve az oktatási bizottságot. Az érintetteken túl a szélesebb közvélemény
tájékoztatására is alkalmas a helyi sajtó, a TV, a rádió.
13. A delegált tagok kötelesek delegálóikat (rendszeresen, megadott
időközönként) tájékoztatni.

Magyarázat:
Ha az aktuális tájékoztatás megoldott, akkor évente egyszer
elég az iskolaszék tagjainak választóikat tájékoztatni. Ennek
különösen a szülők esetében van jelentősége.
VI. Rész
Eljárási szabályok
1. A felülvizsgálati kérelmeket az iskolaszék vizsgálja meg (83.§ (2)), és
a vizsgálat eredményeképpen
• a felülvizsgálati kérelmet elutasítja,
• a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
• a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.
Felülvizsgálati kérelem elbírálásakor a pedagógusok közül az ügyben
érintett iskolaszéki tag nem lehet jelen.
2. Az iskolaszék jogainak megsértése esetén 15 napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. A fenntartó döntése ellen
30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással bírósághoz fordulhat. Ha a döntést a nevelési-oktatási intézményt fenntartó önkormányzat képviselőtestülete (Közgyűlés) hozta, a Köztársasági Megbízottnál törvényességi ellenőrzést lehet kezdeményezni. (84.§ (13))
3. Az, aki nevelési-oktatási intézményekben a közoktatással kapcsolatos döntés meghozatalakor az egyetértési jog gyakorlója, nyilatkozatát 30 napon belül teheti meg. Ez a határidő — a határidő lejárta
előtt, a másik félhez intézett nyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal — 30 nappal meghosszabítható. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak nincs helye. (84.§ (5))
4. Ha az egyetértési jog gyakorlása során az érdekeltek közötti vitás
kérdés egymás közötti egyeztetéssel nem oldható meg, a nevelési-oktatási intézményben kilenc tagból álló bizottságot kell létrehozni. A
bizottságba 3-3 tagot delegál a nevelőtestület és az egyetértési jog
gyakorlója. Három tagot pedig a nevelési-oktatási intézmény fenntartója kér fel — a nevelési-oktatási intézmény költségvetése terhére
— az Országos Szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közül. A
bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntés az egyetértést pótolja.
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VII. rész
Záró rendelkezések
1. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az iskolaszék (az elfogadás
dátuma) ülésén elfogadta.
2. A működés kezdeti tapasztalatai alapján az ISZMSZ felülvizsgálatára
(időtartam vagy időpont) sor kell kerüljön.

Az iskola szervezeti és működési szabályzatát az iskolaszékre vonatkozó passzusokkal ki kell egészíteni.

Források:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13.

16
14.
15.
16.

Hogyan?
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Művelődési és Közoktatási Minisztérium,1993.
Iskolaszék A-tól Z-ig
(Segédanyag az iskolavezetők számára)
Humánkultúra Tanulmányi Társaság, Budapest, 1993. október
Díjnyertes iskolaszék-pályamunkák
Köznevelés melléklete, 1993. június 4.
Az iskolaszékek megalakítása
Korszerű iskolavezetés — Közoktatási kézikönyv, 1993. augusztus
Kalauz az iskolaszékek megalakításához, működtetéséhez
Okker Oktatási Iroda, Budapest, 1993.
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Halász Gábor: Az oktatáspolitika társadalmi környezete és a
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A diákönkormányzatról sokan, sokfélét gondolunk. Lehet a tanulók szakszervezete, lehet iskolai jogsegélyszolgálat, lehet programszervezõ csoport, lehet gyakorlóterep a közéletre való felkészülésben, lehet az Úttörõszövetség és a KISZ folytatása, lehet
szemtelen diákok csoportja, lehet magatehetetlen és céltalan diákszövetség, lehet erõs-ütõs érdek-képviseleti szervezet, és a felsorolást folytathatjuk még tovább is. A diák-önkormányzati téma
megközelítése és a diákszervezetrõl alkotott vélemény sokban
függ az iskola szellemiségétõl, a diákok kreativitásától, a pedagógusok hozzáállásától, de függ olyan magasabb rendû eszmékhez
való viszonyulástól is, mint például demokrácia, közösségi élet…
Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy miért jó, ha van diákönkormányzat, miért hasznos ez az iskoláknak és a diákoknak egyaránt, majd megvizsgáljuk a diákönkormányzatokra vonatkozó
törvényi hátteret, számba vesszük jogaikat, elemezzük mûködésüket és végül szervezeti felépítésüket.
Jelen cikk a 2005. február 1-jén hatályos magyar joganyag alapján készült, a jogszabályi hivatkozások és alátámasztások ennek
megfelelõen a február 1-jei helyzetet mutatják.

1. A diákönkormányzat eredete, létrejöttének okai
A diákönkormányzatok mögött megbúvó filozófiák vizsgálata érdekes kutatási területnek bizonyult a 90-es évek elsõ felében.
A szakemberek azt a kérdést tették fel diákoknak, pedagógusoknak és oktatási szakembereknek egyaránt, hogy: „miért jöttek,
jönnek létre diákönkormányzatok az iskolákban?” A válaszok
tematizálása után a következõ lényegi eredmények adódtak:
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· A diákok egyedül kevésbé tudják saját érdekeiket képviselni,
problémáikat összegyûjteni és közvetíteni az iskola vezetésének. Ezért létrejött egy szervezet, amelybe a diákok megválasztják az õket képviselõ megbízottaikat, akik kollektív felhatalmazással a hátuk mögött tudják a diákságot képviselni az
iskola vezetésénél. Létrejön tehát egy diák-érdekartikulációs,
diák-érdekképviseleti szervezet, melyet diákönkormányzatnak
nevezünk.
· A rendszerváltással egy idõben lehetõség nyílt valódi demokráciát építeni, megismerni, gyakorolni, magunkat kipróbálni benne. Iskolán kívül erre nagy lehetõségünk volt, iskolán belül kevésbé. Felismertük azt a tényt, hogy a diákok egy része nem
18 év felett akar választó lenni és mást választani, hanem saját
ügyeikbe bele akarnak szólni, ezzel együtt a maguk szintjén
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érettek már arra, hogy mûködtessenek egy demokratikus elveken mûködõ, iskolán belüli diákszervezetet, amely a diákönkormányzat nevet kapta. Ez lett egy gyakorlóterep, ahol a diákok a közéleti munkát kicsiben, kockázatok nélkül, saját megelégedettségükre végezhették.
· A múlt rendszerben is volt diákközösség és diákszervezet, csak
Úttörõszövetségnek és KISZ-nek nevezték. Akkor azok szervezték a közösségi életet, csináltak programokat, gondoskodtak a
fõbb rendezvényekrõl, és ellátták a diák-érdekvédelmi feladatokat is. Maradt tehát utánuk egy ûr, egy nagy hiányosság,
amely vákuum módjára teremtett szükségletet egy hasonló
szervezet létrehozására az iskolákban. Akkor KISZ volt, ma diákönkormányzat. Ez utóbbi eszmesemleges (?), de a feladatok
és a tevékenységek ugyanazok.
· Valljuk, hogy a diákönkormányzat feladata a közösségi élet
megteremtése és fenntartása az iskolában. Közösségi programokat szervezni kell, ehhez szükségesek lelkes diákok, akik
tanítás után is, hétvégén is a többieknek, a többiekért dolgoznak. Õk tartják össze a diákközösséget, segítenek megismerni
egymást, és megszervezik a szabadidõ hasznosan eltöltését.
Látható, hogy a fenti négy elvi megközelítés – bár valamilyen
szinten rokonsági viszonyban van egymással – önálló indokot,
eszmét képez a diákönkormányzatok megalakulásával kapcsolatban. A valóság ezzel szemben árnyaltabb, a ma mûködõ diákönkormányzatok céljai között a fenti négy tétel mindegyike szerepel. De vizsgáljuk meg, hogy miért is jöttek létre a diákönkormányzatok a jogszabály szerint!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 63. § (1) bekezdése így hangzik:
„A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek
képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintõ valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.”

A törvény indoklásából néhány további apró részlet is kiderül!
„A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat feladata,
hogy eljárjon az érintett tanulók érdekében. Az iskolában, kollégiumban
több diákönkormányzat is tevékenykedhet, jogköre a választó tanulókra, tanulóközösségekre terjed ki. Valamennyi tanuló érdekét az a diákönkormányzat képviselheti, amelyiket az iskola, kollégium valamennyi
tanulójának több mint ötven százaléka választott. (63. §)”
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„A diákönkormányzat megalakulására, létrejöttére és mûködésére a
közoktatásra vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A diákönkormányzat nem jogi személy, nem társadalmi szervezet, az iskola, kollégium része, attól nem válik el, nem különül el. A javaslat azonban önálló,
a diákönkormányzattól el nem vonható jogosítványokat állapít meg,
amelyek többek között lehetõvé teszik, hogy a diákönkormányzatok szövetséget létesítsenek, illetve ilyenhez csatlakozzanak. A diákönkormányzatok szövetségei nem a közoktatási jogszabályok alapján alakulhatnak, hanem a társadalmi szervezetek létrejöttére vonatkozó jogszabályok szerint. A szövetségek már nem kötõdnek az iskolához, illetõleg a
kollégiumhoz, ezért az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat jogait nem
gyakorolhatják. A diákönkormányzatnak nincs szüksége engedélyre
ahhoz, hogy tagja legyen a szövetségnek, illetve annak megalakításában
részt vegyen. Miután azonban önálló jogalanyisággal nem rendelkezik,
nyilvánvaló, hogy csak azokkal az anyagi eszközökkel segítheti a szövetséget, amelyek felett döntési joggal bír. (64. §).”1

Az indoklás szövegében a jogalkotó kizárja azt a lehetõséget,
hogy a diákönkormányzat jogi személy legyen. Ezt a polgári törvénykönyv sem teszi lehetõvé. Ezért a diákönkormányzat nem
jogi személyiségû jogalany, mögötte az iskola húzódik meg,
mely már jogi személy. Ebbõl következik, hogy az iskola adja
a hátteret bizonyos mûködési, adminisztrációs, erõforrási és információs tekintetben. Az indoklás azonban megengedi, hogy a
diákönkormányzatnak saját anyagi eszközei legyenek, melyek felett döntési joggal bír.
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A törvény szövegében olvasható, hogy a diákönkormányzat a
tanulók érdekeinek képviseletére jön létre. A törvény nem
említ gyakorlóterepet, nem említ programszervezést, nem említ
KISZ-szel való jogfolytonosságot. Ez utóbbi nyilvánvalóan butaság lenne. Gyakorlóterepként a DÖK-re pedagógiai szempontból
a Nemzeti alaptanterv2 tekint, amely a 8. évfolyamon a társadalmi ismeretek területén tekint a diákönkormányzatokra mint helyi szervezetekre, melyek felépítését, vezetõjét a tanulók megismerhetik, munkáját, eredményét elemezhetik. Ezt pontosítja a kerettantervrõl szóló rendelet3, mely a 10. évfolyamon a társadalomismeret blokkhoz tartozóan írja elõ követelményként a diákönkormányzat mûködésének megismerését (nemzetiségi és két
tannyelvû iskoláknál ez eltérõ évfolyamokon jelenik meg).

4
1
2
3

Részletes indoklás az 1993. évi LXXIX. törvény 62–64. §-ához
Lásd a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendeletet
Lásd a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl, alkalmazásáról szóló 20/2000.
(IX. 21.) OM-rendeletet
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Szerepel ugyanakkor a célkitûzések között, hogy a diák leendõ
állampolgárként tudjon létezni és dolgozni a helyi önkormányzatokban, civil szervezetekben, értse és tudja a közéleti munka
fogalmát, lényegét, tudjon alkalmazni olyan intézményeket, mint
például
·
·
·
·

választás,
szavazás,
tájékoztatás,
panasz benyújtása.

Mint látható, a diákönkormányzat mûködése egyúttal pedagógiai célokat is szolgál az iskolákban, valóban lehet gyakorlóterep a fiatalok számára. Talán ebbõl is következik, hogy a diákönkormányzati képviselõk elõtt számos lehetõség áll. Általában
belõlük kerülnek ki késõbb a diákparlamenti küldöttek, majd
hallgatói önkormányzatok tisztségviselõi, a szakszervezeti megbízottak, üzemi tanácsok képviselõi, társasházi közös képviselõk, helyi önkormányzati képviselõk, megyei, városi diákönkormányzat képviselõi. De a szerzett tapasztalatok a pályaválasztásban is segítenek: kiderül, kibõl lesz jó vezetõ, programszervezõ,
jogász, szóvivõ, kommunikációs szakember…
Teljesen hiányzik viszont a jogszabályokból a programszervezési tevékenységek (és ebbõl adódó feladatok) megjelölése
a diákönkormányzatoknál. A jogalkotó a törvény megszövegezésénél nem tartotta lényegesnek e tevékenységkör megjelölését,
miközben az a napi tapasztalatunk, hogy a diákönkormányzatok
jelentõs programszervezési feladatokat végeznek el.1
Ebbõl következik, hogy az iskola mûködésében és a jogkörök
gyakorlásában a jogszabály mindvégig úgy tekint a diákönkormányzatokra, mint a diákok érdekképviseletét ellátó testületre. Így például vétó lehetõségét adja a diákönkormányzat kezébe
a házirend elfogadásakor (egy érdek-képviseleti szervnek ez komoly fegyver!), de nem rendelkezik például az iskolai költségvetési források diákönkormányzathoz való átcsoportosításáról (egy
programszervezõ apparátusnak ez komoly hátrány). Halvány
utalás legfeljebb a szabadidõ-szervezõ feladatainak meghatározásakor található, mivel a jogszabály kimondja2: a szabadidõszervezõnek feladata a diákönkormányzat szabadidõs programjainak segítése.
1

2

Megfeledkezett továbbá a programokhoz szükséges erõforrások telepítésének és felhasználásának szabályozásáról és a felelõsségi körök meghatározásáról is.
11/1994. MKM-rendelet 6/b § (1) bekezdés c) pontja
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E ponton fel kell oldanunk a testület és a szervezet közötti ellentétet, különbséget:
A testület

A szervezet

A testület egy meghatározott
jogkörrel felruházott, adott
számú képviselõbõl álló csoport, amely jogköreit úgy
gyakorolja, hogy idõszakról
idõszakra összeül, és a jogkörének megfelelõ döntéseket hoz.

A szervezet önálló célokkal
és erõforrásokkal rendelkezõ
csoport, amelyben részt vevõ
személyek egymással együttmûködnek a közös cél elérése érdekében. A szervezetre
jellemzõ továbbá, hogy meghatározott vezetõkkel bír, és
meghatározott felépítése van,
mûködése pedig folyamatos.

E tekintetben a bizottság és
a tanács hasonló, illetve szinonim kifejezések, mert
mindkettõre igaz, hogy delegált személyek vesznek részt
a munkájukban.

E tekintetben a team hasonló, illetve szinonim kifejezés,
mert arra is igaz, hogy saját
erõforrásokkal rendelkezik,
meghatározott célja van és
annak eléréséig kvázi folyamatosan mûködik.

Egy diákönkormányzat testületként mûködik, amikor
tagjait megválasztják, amikor
ülésezik, és jogköreinél fogva
döntéseket hoz, amikor javaslatot terjeszt a nevelõtestület elé, vagy amikor
szakmai elõterjesztéseket véleményez.

Egy diákönkormányzat szervezetként mûködik, amikor
pénz és emberi munka befektetése révén zenés táncos
mulatságokat, papírgyûjtést,
diáknapot szervez, diákjogi
tanácsot ad, iskolaújságot
szerkeszt.

Mint a táblázatból kiderül, a diákönkormányzat tehát testületi és
szervezeti elemeket is magában hordoz!
Ebbõl kifolyólag mûködését és tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy az alkalmas legyen mindkét forma kielégítésére, azaz
testületi feladatait is és szervezeti feladatait is el tudja látni.
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Szokás, hogy a diákönkormányzatok meghatározzák céljaikat, elképzeléseiket és küldetésüket. Erre példa az alábbi alapító levél.
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AZ I. SAS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALAPÍTÓ LEVELE
Mi, az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium növendékei
attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az iskola mûködését,
megvalósítsuk a diákság akaratát, biztosítsuk a tanulói jogokat,
gondoskodjunk a közös érdekvédelemrõl, elõmozdítsuk az oktatás irányelveit magunk és utódaink számára, megalakítjuk az
I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzatát.
Alapító tagok:
Tanuló1, Tanuló2, Tanuló3, Tanuló4, Tanuló5, Tanuló6
Budapest, 2001. szeptember 18.

2. A diákönkormányzat céljai, feladatai
Bár a fenti gondolatok kijelölnek egy általános keretet, mégis
a helyi viszonyok, az adottságok és a helyben tanulók, a kollégisták igényei határozzák meg pontosan, hogy a diákönkormányzatnak mi a küldetése, feladata.
A kezdetek kezdetén, illetve a tanév elején érdemes tisztázni,
hogy miért, mi célból jött létre a diákönkormányzat az adott iskolában, mi a küldetése, feladata. Ezt a nevelõtestületen belül és
a diák-önkormányzati tagok között is érdemes tisztázni.

Önkontroll!
Konkrétan a következõ kérdésekben kell tisztán látni:
o Milyen céljai vannak, milyen tevékenységet folytat a diákönkormányzat?
o Mik a diákönkormányzat mûködtetéséhez kapcsolódó feladatok (ezek azok, amelyek a diákság elõtt nem feltétlenül
jelennek meg, de a hátteret adják az érdekérvényesítõ és
közösségszervezõ tevékenységek megszervezéséhez, például ülésezés, jegyzõkönyvvezetés)?
o Mik a külsõ körülmények, adottságok, amelyek a diákönkormányzat munkáját befolyásolják?
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Önkontroll! (folytatás)
o Milyen módon kívánjuk vezetni diákönkormányzatunkat
annak érdekében, hogy a diákönkormányzat céljait el lehessen érni?

2.1 Célok és tevékenység
Nem tudunk hatékony szervezetet létrehozni, ha nincs pontosan
megfogalmazott cél, amit el akarunk érni. Ezért elsõ lépésként
céljainkat kell meghatároznunk.
Ezek egyben ki is jelölik, hogy a diákönkormányzathoz kapcsolható két tevékenységi körbõl1 melyiket kell felvállalni. (Általában
mindkettõt!)

2.2 A diákönkormányzat mûködtetéséhez kapcsolódó
feladatok
Meg kell határoznunk azokat a feladatokat, eszközöket, amelyekkel elérhetjük elõzõleg meghatározott céljainkat.
Ezeket alapvetõen négy tárgykörbe lehet csoportosítani:
·
·
·
·

Érdekérvényesítés, szakmai munka
Program- és rendezvényszervezés
Gazdálkodás, pénzügyi tevékenység
Kommunikációs, marketing, PR, kapcsolattartási feladatok

E négy feladatkörnek együtt kell meglennie egy szervezetben ahhoz, hogy a kitûzött célokat maradéktalanul teljesíthessük. Ezek
a feladatkörök a diákönkormányzaton belüli munkát csoportosítják, és ezek adják a hátteret ahhoz, hogy a diákoknak szóló
programok, projektek, rendezvények megvalósulhassanak.
Ezek a feladatkörök is több részbõl, feladatból állnak.
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· A gazdasági, pénzügyi tárgykör alá tartozik
— a pénz- és vagyonkezelés,
— a pályázatírás és a pályázatfigyelés,
— adományszervezés.
· Az érdekérvényesítéshez
— a problémagyûjtés,
1

programszervezés, illetve érdekképviselet
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—
—
—
—
—

a diákönkormányzat képviselete,
a problémafeltárás,
a megoldási javaslatok kidolgozása,
a diákjogi ismeretek, illetve
az aktuális információk terjesztése tartozhat.

A programszervezés értelemszerûen a különbözõ rendezvények
tervezését és lebonyolítását fogja össze. Ide vehetjük minden –
a diákönkormányzat mûködéséhez szükséges – program (ülések,
kirándulás, oktatás) technikai megszervezésének feladatait is.
A kommunikáció és a marketing irányulhat külsõ – az iskola – és
belsõ – a diákönkormányzat tagjai – csoport felé. A diákönkormányzatról szóló információk eljuttatása a diákokhoz, a tagok
közötti kapcsolat biztosítása ide tartozik. Ugyanígy bontható
a többi feladatkör is.
Minden feladatkör ellátására fontos kiképeznünk az embereinket, hogy minél jobb munkát végezhessenek. Ebbe a konkrét ismeretanyagot tartalmazó képzésektõl a különbözõ készségek
(kommunikációs, önismeret…) fejlesztéséig bármi beletartozhat.
A feladatkörökön kívül esik az utánpótlás-nevelés, ami elsõdlegesen fontos a folyamatosság biztosításához.

2.3 Külsõ körülmények, adottságok
Annak, hogy milyen módon szervezzük meg a munkát, kik és hogyan irányítják, vagy egyáltalán kinek kell megcsinálnia bizonyos feladatokat, több módja van. Ezt befolyásolják a diákönkormányzat már meglévõ adottságai, körülményei:
· A választási modell, ami meghatározza a diákönkormányzatunk létszámát és alapvetõ szervezeti struktúráját.
· Humán erõforrás: Azoknak az embereknek a száma, tudása,
motivációja és lelkesedése, akiket valamilyen munkára foghatunk. Fontos felmérnünk azt, hogy ki, mennyi idõt tud és akar
a diák-önkormányzati munkára szánni, milyen eszközei és milyen tudása van hozzá. Ez természetesen fejleszthetõ, új emberek bevonásával, illetve a meglévõk tudásának fejlesztésével
bõvíthetõ. A motiváció is javítható jutalmazással, a munka elismerésével, új feladatok kiosztásával.
· Eszközök: A diákönkormányzat már meglévõ eszközei, vagyontárgyai, illetve azok a termékek, ingatlanok, cikkek, berendezések, amiket az iskolában használni tud.
· Tapasztalatok, kialakult módszerek: Minden iskolában vannak kialakult módszerek a problémák kezelésére, program-
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szervezésre, vannak kialakult viselkedési formák (például: az
igazgatóval való beszéd módja, a hozzá való viszony), megvan a
saját fogalomkészlet. Emellett a múltban felgyülemlett tapasztalatok is rendelkezésre állnak. Ezeket egyrészt nem lehet elvetni, a használhatót be kell építeni a további mûködésbe.
Másrészt egy iskola szóhasználata, viselkedési kultúrája nem
változtatható meg egyik pillanatról a másikra. Mindenhol ehhez kell igazítani saját ténykedésünket, ha eredményesek akarunk lenni, ugyanis a kialakult módszerek egyszerû eldobása
sok konfliktust okozhat azokkal, akik nem támogatják a változtatást. (És általában õk vannak többen a folyamat elején.)
Néhány további külsõ körülmény a következõ:
·
·
·
·

Az iskola mérete, épületeinek száma, elrendezése
Az iskola felszereltsége, anyagi helyzete
A diákok hozzáállása a diákönkormányzat munkájához
A pedagógusok hozzáállása a diákönkormányzat munkájához,
diákjogokhoz
· Az igazgató, az iskolavezetés hozzáállása a diákönkormányzat
munkájához
· A fenntartó hozzáállása, jogszabálykövetõ magatartása
· A kijelölt DMSP személye, céljai
Természetesen a külsõ körülmények és adottságok minden iskolában egyediek. Itt a legáltalánosabb szempontokat szedtük össze,
könnyen lehet, hogy akadnak ebben a felsorolásban nem szereplõ
szempontok is a saját házunk táján. Ugyanígy fontos megjegyezni,
hogy a legtöbb körülményen és adottságon lehet javítani. Ügyes ismeretterjesztõ munkával javítható a tanári kar hozzáállása, jó marketingmunkával és ösztönzéssel a diákok aktivitása is növelhetõ.

2.4 A vezetés és az irányítási munkamódszerek
A vezetés alapvetõen kétféle lehet:
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· központosított (centralizált) és
· nem központosított (decentralizált).
A központosított vezetésnél a hatáskörök egy vagy néhány kézben
összpontosulnak, ez a szûk vezetés dönt az esetek nagy részében, és határozza meg, illetve osztja el a feladatokat.
A decentralizált vezetés esetében a hatáskörök megoszlanak a diákönkormányzat különbözõ szervei között, a vezetõnek inkább
koordináló szerepe van.
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A vezetés módját a diákönkormányzat fejlettsége határozza
meg.1 Kezdetben, egy induló szervezetnél, amely kevesebb feladatot vállal, kisebb tudású emberei vannak, kevés gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, jól jöhet az erõskezû és mindent összefogó vezetés. Késõbb, amikor már kialakult egy csapat, gyakorlatot
szereztek a tagok, a tisztségviselõk, több feladatot lehet vállalni, a
demokráciának is nagyobb teret lehet adni, nagyobb önállóságot
kaphatnak az egyes munkacsoportok, az egyes tisztségviselõk. E
kérdésben azt kell tisztázni, hogy a diákönkormányzat a maga fejlõdési pályáján éppen hol tart.

3. A diákönkormányzat választási elvei és modelljei
A diákönkormányzat szervezeti felépítésén azt értjük, miként
épül fel a diákönkormányzat, milyen tisztségviselõk, munkacsoportok vannak benne. A diákönkormányzat delegálási eljárásán,
választásán azt értjük, miként választódjon ki a jelöltek közül az
az 5, 8, x fõ, akik a diákönkormányzatot alkotják. E mondatból
egy fontos következtetést is le kell vonni: a mi értelmezésünkben
a diákönkormányzat nem egyenlõ az összes tanulóval, csak a választott 8-10-25 fõs csoporttal2.
Általánosságban meg kell jegyezni, hogy a törvény nem ír elõ kötelezõ választási szabályokat a diák-önkormányzati tagok delegálására vonatkozóan. Ezért minden iskola úgy alakíthatja ki
a saját választási rendszerét, ahogyan jónak látja.
Ám a delegálási eljárást két lényeges szabály befolyásolja:
· Egy iskolában több diákönkormányzat is mûködhet.3
Ebben az esetben a tanulók több diákönkormányzat közül választhatnak, de csak egynek lehetnek a tagjai. Ily módon
a több közül az a diákönkormányzat jogosult eljárni valamennyi tanuló nevében, aki a tanulók több mint 50%-ának
a bizalmát élvezi.4
1

2

3
4

Már itt utalnunk kell arra, hogy a segítõ pedagógus beavatkozása és irányítása
által mûködõ diákönkormányzat egyértelmûen egy személyfüggõ, centralizált,
pedagógus vezette közegként mûködõ szervezet kialakulását eredményezi.
Ezért a segítõ pedagógus szerepe nem az irányítás és a vezetés! Részleteket
lásd késõbb!
Bizonyos iskolákban más módszert alkalmaznak: minden tanuló tagja a diákönkormányzatnak, és mint tagok választják meg a diákönkormányzat
csúcsszervét, vezetõségét a tagok közül. E megoldás fontos hátránya, hogy
kizárja a lehetõségét egy másik diákönkormányzat létrejöttének.
Kt. 63. § (2) bekezdése
Kt. 11. § (1) m) és s) pont
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· Minden tanuló választó és választható a diákképviseletbe.1
Ebbõl következik, hogy semelyik tanulót nem lehet kizárni a
választásból csak azért, mert például rossz tanuló, bejárós,
nemzetiségi származású, nem tud írni, vagy félénk. A törvény
ugyanis ilyen korlátozó szabályokat nem enged meg!2
A választási modellek részletes vizsgálata elõtt az alábbi kulcsszavakat kell definiálni:
· Döntés vagy választás: a döntés több kimenetel, azaz alternatívák közötti választást jelent. Dönteni lehet például személyekrõl, javaslatokról, erõforrásokról. A választás (ebben a terminológiában) személyek, jelöltek közüli (ki)választást jelent. Ezért
amikor diák-önkormányzati tagok választásáról beszélünk, akkor jobb a választás szót használni, szemben a döntéssel.
· Közvetlen vagy közvetett: közvetett az a választási módszer,
amikor az általam választott személy közvetlenül abba a pozícióba kerül, amire a választást kiírták (nincs köztes szint). Például az iskola igazgatóját a fenntartó közvetlenül választja meg,
mert a fenntartó döntésével az intézményvezetõ közvetlenül az
igazgatói posztra kerül. Ezzel szemben a közvetett választásnál
az általam megválasztott személy nem közvetlenül a pozícióba
kerül bele. Például az osztályok választanak maguknak képviselõket, és ezek a képviselõk választják meg a saját elnöküket.
Ebben a modellben az elnök közvetett módon, nem rögtön az
osztálytagok szavazatai alapján kerül megválasztásra.
· Egy- vagy többfordulós: egyfordulós a választás, ha egy szavazási esemény révén eredmény születik (ám nem feltétel, hogy
mindenki egy idõben adja le a szavazatát). Például az osztályok
képviselõi írásban szavaznak a delegáltakról, és a szavazatok
összeszámlálása után megszületik a végeredmény. Ezzel szemben a többfordulós választásnál nem születik rögtön végeredmény, mert a döntés valamilyen határhoz, minõsített többséghez van kötve.
· Egyszerû vagy minõsített többség: az általánosságban elfogadott és a szakirodalom által is ajánlott kritérium szerint egyszerû többség alatt kell érteni a jelen lévõ szavazók több mint
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1

12
2

A törvény egyetlen korlátozó intézkedést engedélyez: házirendben lehet felsorolni azokat a tanulói jogokat, melyek nem a beiratkozástól, hanem az
elsõ évfolyamra lépéstõl alkalmazhatók. [Kt. 66. § (3) bekezdés]
Szigorú értelemben a zárt ülés és titkos szavazás nem azonos, hiszen zárt
ülés keretében is lehet nyíltan szavazni, azaz én tudom, hogy a mellettem
ülõ képviselõ mely javaslatra szavaz. Viszont a zárt ülésen csak a szavazattal rendelkezõk vesznek részt, meghívott vendégek, elõadók, újságírók,
igazgatók nem vesznek részt rajta.
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felét. Tehát például adott 100 szavazó. Ebbõl 80 ül bent az
ülésteremben. Egyszerû többség esetén a döntés érvényes, ha
a javaslatot legalább 41 szavazó támogatja. Ezzel szemben léteznek „szigorítások”, amikor a szavazat végeredményét minõsített többséghez kötik. Erre példa, ha kikötjük, hogy minden
szavazattal rendelkezõ tagra vetítjük a döntést, vagy nem egyszerû többséget, hanem kétharmados többséget, négyötödös
többséget követelünk meg. Az elõzõ példát folytatva, a 2/3-os
minõsített többség esetében az a javaslat lesz elfogadott, amelyet legalább 67 szavazó támogat.
· Nyílt vagy zárt (titkos)1: nyílt a döntés, ha a szavazatot gyakorlók szavazatukat a plénum elõtt, azaz nem titkosan gyakorolják. Ezzel szemben a zárt, titkos szavazás lényege, hogy a
szavazatot adó személye nem válik ismertté. Titkos szavazás
általában zárt ülés keretében, vagy csak írásban valósítható
meg.
· Delegálás és visszahívás: a delegálás a választás szinonimájaként elterjed szóhasználat, ugyanakkor kiosztást, ráruházást is jelent (például: feladat delegálása = feladat kiosztása valakinek, jogkör delegálása = jogkör ráruházását jelenti). A
visszahívás a megválasztott személy elmozdítását jelenti az
adott pozícióból. Általános szabály, hogy ugyanannak a testületnek, csoportnak kell visszahívnia azt a személyt, aki korábban megválasztotta õt a pozícióra.2

3.1 A választási, delegálási alapmodellek
Mindezek után ismerjük meg a mai gyakorlatban elterjedt diák-önkormányzati választási modelleket.

1

2

Szigorú értelemben a zárt ülés és titkos szavazás nem azonos, hiszen zárt
ülés keretében is lehet nyíltan szavazni, azaz én tudom, hogy a mellettem
ülõ képviselõ mely javaslatra szavaz. Viszont a zárt ülésen csak a szavazattal rendelkezõk vesznek részt, meghívott vendégek, elõadók, újságírók,
igazgatók nem vesznek részt rajta.
Tipikus jogsértés, amikor a diákönkormányzat elnökét az iskola igazgatója
leváltja, miközben õt a diákönkormányzat választotta meg.
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Delegálási modell

Kulcsjellemzõi

közvetlen választás Közvetlen, egyfordulós, egyszerû
(vagy minõsített
többséghez köthetõ, de ez nem jellemzõ).

közvetett választás Közvetett, egyvagy többfordulós,
egyszerû (vagy minõsített többséghez köthetõ, de ez
nem jellemzõ).

osztályküldött

Hol alkalmazzák
Általában nagy létszámú iskolákban
és kollégiumokban
(létszámtól függetlenül) alkalmazzák
a diákközgyûlésen, ahol minden
diák egy vagy több
jelöltre szavaz, és
a legtöbb szavazatot kapott jelöltek
lesznek a diákönkormányzat tagjai.
Elõre meg kell
mondani, hogy
hány fõt akarunk
megválasztani.

Általában nagy létszámú iskolákban
alkalmazzák, ahol
a diákság egy
40-50 fõs csoportot választ (elektorok), majd õk
döntik el (valahogyan), ki lesz a diákönkormányzat
adott számú tagja.
Közvetlen, idõben Ott alkalmazzák,
eltolódó, általában ahol több csoport,
egyfordulós, álta- osztály van, és
lában egyszerû
mindegyik képvitöbbséghez között. seletét meg kívánják oldani.
Általában közepes
és kis létszámú iskolában alkalmazzák.
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Elõnye és
hátránya
Elõnye, hogy a diákok közvetlenül
szavaznak a jelöltekre, hátránya,
hogy döntõ mértékben az idõsebb
évfolyamok jelöltjei gyõznek, és így
nem az egész iskola lesz közvetlenül
képviselve a diákönkormányzatban.
Másik hátránya,
hogy 1 fõ = 1 szavazat esetén általában egyik
beválasztott sem
élvezi az iskola
egyszerû többségének bizalmát.
Elõnye, hogy az iskola 40-50 legrátermettebb diákja
dönt a tagokról, de
hátránya, hogy a
diákok csak az
elsõ lépcsõben választanak, utána
kikerülnek a közvetlen döntéshozatalból.
Elõnye, hogy alkalmazkodik az
osztálytípusú besoroláshoz, és
minden osztály
képviseltetve van.
Hátránya, hogy a
diákkörök manipulálásával a döntési esély
befolyásolható,
másrészt az 1 tanuló 1 szavazat
elve sérül, mert a
nagyobb létszámú
osztály ugyanúgy
1 fõt delegálhat,
mint a kis létszámú osztály. További hátránya, hogy
1 fõ = 1 szavazat
esetén általában
egyik beválasztott
sem élvezi az iskola egyszerû többségének bizalmát.
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Most pedig vizsgáljuk meg egy konkrét példán keresztül mindhárom modellt. Létezik egy középiskola, ahová 565 tanuló jár az
alábbi felosztásban:
Évfolyam

A

B

C

D

E

9.

35

35

35

35

35

10.

35

33

30

27

30

11.

30

30

20

20

20

12.

30

15

15

15

15

13.

8

10

7

0

0

1. lehetõség: közvetlen választás
Elsõ kérdés: hány fõs legyen a diákönkormányzat? Válasz: bármennyi lehet, nekünk kell eldönteni. Ezzel kapcsolatos egy fontos megjegyzés: 15-18 fõnél nagyobb csoportban döntéseket
megvitatni és érdemben kommunikálni nem lehet, ezért a
javasolt felsõ határ ez a létszám. Másik javaslat: a tagság páratlan számú legyen, hogy szavazategyenlõség még véletlenül se
alakulhasson ki.
Ez a diákönkormányzat most mégis 21 fõs lesz, mert így döntött
az iskola. Nos, megindul a jelöltállítás, kampányolás, korteskedés. Lesz 34 jelölt. Ebben az esetben minden tanuló kap egy szavazócédulát, és jogot arra, hogy egy vagy több szavazatot leadjon.
Ha több szavazatot adhat le, akkor is meg kell határozni, hogy
hányat. A felsõ plafon itt a 21, mert 21 fõs lesz a diákönkormányzat. Ha minden tanuló 21 szavazattal rendelkezik, és 1 jelöltre
csak egyszer szavazhat, akkor végeredményben kiderül, hogy
kire hány szavazat érkezett. A szavazatok mennyisége alapján
csökkenõ sorrendbe állítjuk õket, és adódik, hogy az elsõ 21 fõ
lesz a diákönkormányzat tagja.
Mi várható ilyenkor? A nagyhangú, vicces diákok is elindulnak a
választáson, akik humorosak, de nem feltétlenül jók diák-önkormányzati tisztségre. Másrészt a szavazatok összeszámítása némi
apparátust és odafigyelést igényel.

I
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2. lehetõség: közvetett választás
Elsõ kérdés: hány fõs legyen a diákönkormányzat? Lehetséges
válaszokat lásd fent. Most 15 fõs lesz. Második kérdés: hány fõs
legyen a delegáló testület? Lehetséges válaszok: ahány osztály
van, 15 fõs stb. Az biztos, hogy 15 fõnél nem lehet kevesebb, mert
akkor nem lesz kik közül megválasztani a 15 fõs diák-önkormányzati csúcsszervet. Az egészséges létszám úgy alakul ki,
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hogy minden pozícióra legalább 2 személy közül lehessen választani, így adódik, hogy min. 16 vagy más felfogásban min. 30 fõs
legyen az elektori testület. Most legyen 40 fõs. Az õ megválasztásuk a korábbiaknak megfelelõen közvetlenül történik. A 40 fõs
testület pedig maga közül választja meg azt a 15 fõt közvetlenül,
akik elnyerik a diák-önkormányzati posztokat.
3. lehetõség: osztályok által delegált
A diákönkormányzat létszáma itt magától adódik, megegyezik az
osztályok számával, azaz 23 fõvel. Minden osztály 1 tagot választ,
minden tanulónak 1 szavazata van, és minden tanuló a saját
osztályán belül választja meg a saját osztályából a jelöltek közül
a neki szimpatikusat. Így minden osztályból 1 jelölt nyer képviseleti posztot.
Vizsgáljuk meg ezt a választási modellt alaposabban!
· A 9. évfolyam 5 képviselõvel rendelkezik, a 12. évfolyam is. A
9. évfolyamra 175-en (0,028 képviselõ/fõ), a 12. évfolyamra
90-en járnak (0,055 képviselõ/fõ), a 12. évfolyam tehát igazságtalanul túlreprezentált, tanulói létszám alapján õket csak
2,5 képviselõ illetné meg. A 13. (0,12) és a 9. évfolyam között
a különbség még szembetûnõbb!
· Egy osztályban egy jelöltre maximum 35 fõ szavazhat, ha az illetõ is magára szavaz. Ez a delegált tehát 1 osztály bizalmát
képviseli, de más osztályból nem szavazhatnak rá. Így valójában az össztanulói létszám 6,2%-a szavazott rá, amely messze
elmarad az elvárt 50% + 1 fõtõl.
· És mi a helyzet a diákkörökkel? Az elõzõ modellekben a diákkörök képviseletét nem kellett megoldani, hisz ott minden diákkörös közvetlenül tudott szavazni. De itt meg kell. Tehát a
diákköröknek külön posztot kell felajánlani, legalább egyet,
azaz a diákönkormányzat valójában 24 fõs kell legyen, melybõl
1 fõre a diákkörök választják meg a képviselõjüket. A diákköri
jelölteken keresztül (fõleg ha több mint 1 fõt delegálhatnak)
a diákönkormányzaton belüli erõfölény és pozíciók manipulálhatók.

I
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Láthatjuk, hogy az osztályküldött-módszer választáselméleti oldalról a legtöbb igazságtalanságot, torzítást, manipulációs módszert rejti magában! Mégis az iskolák döntõ többségénél ez a választási eljárás terjedt el.
4. lehetõség: a fentiek keveréke, vegyes megoldások
Erre példa, ha a tagok egy részét közvetlenül, másik részét közvetve választják meg a tanulók, vagy ha az elektorokat az osztá-
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lyok küldik, és abból választják meg közvetlenül a diákönkormányzatot. De más egyéb megoldás is létezik, erre példa a
következõ modell:
Egy Pest megyei középiskolában minden tanuló tagja a diákönkormányzatnak. A hatalmi ágak szerinti megosztást választották
alapul, méghozzá az Amerikai Egyesült Államok mintájára. Náluk létezik:
· Kormány, mely a végrehajtó hatalmat szimbolizálja. A kormány vezetõje a diákönkormányzat elnöke, tagjai az elnök által felkért diákok mint miniszterek (pénzügy, kultúra, sport…)
A kormány feladata a döntések végrehajtása.
· Szenátus, amely az osztályok küldöttjeibõl áll össze, és a törvényhozó és döntéshozó hatalmi ágat jelképezi. A szenátus feladata az alapvetõ döntések meghozatala, kikényszerítése és a
kormány ellenõrzése.
· Bírói kar, amely az igazságszolgáltatási ágat képviseli. Tagjait
a szenátus, a kormány és az osztályok választják meg közvetlen szavazással. A bírók függetlenek a kormánytól és a szenátustól, feladatuk a tanulók által benyújtott panaszok kivizsgálása és elbírálása (iskolai bíróság mintájára).

3.2 A választásokkal kapcsolatos adminisztráció
A választásoknak néhány formai részét is érdemes megismernünk és alkalmaznunk. Mindenekelõtt javaslom, hogy a választás lefolyását, szabályait, határidõit egy külön szabályzatban
fektesse le az iskola, illetve a választó tanulóközösség. Ezt év
elején, vagy diákközgyûlésen a tanulók szavazatukkal el tudják
fogadni. A továbbiakban ez a szabályzat írja le, hogy mi a választás menete, határidõi, kik a választási bizottság tagjai. Mivel
minden iskolában más-más a hagyomány, a szabályzat is eltérõ
lesz iskolánként.

Figyelem!
A szabályzat általános tartalma a következõ pontokban foglalható össze:

I
8.1

ß a választás célja
ß a választás meghirdetésének, a szavazásnak, a szavazatszámlálásnak, a jogorvoslatok benyújtásának, az eredményhirdetésnek a határideje
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Figyelem! (folytatás)
ß a választási bizottság létrehozásának, feladatainak, jogköreinek meghatározása
ß a választással kapcsolatos dokumentumok és tartalmuk
megnevezése
ß a delegálási modell részletes ismertetése
ß a szavazás módjának részletes leírása
ß az eredményhirdetés formája, módja
ß a jogorvoslatra és annak kivizsgálására vonatkozó szabályok
ß a szavazás egyéb feltételei és szabályai

Dokumentálni kell a választással kapcsolatos eredményeket,
ezért érdemes a választásról jegyzõkönyvet készíteni és megõrizni. Mivel pedig választás általában minden tanév elején van,
ezt a feladatot évente kell elvégezni. Az iskolai irattározásra vonatkozó szabályok1 szerint e dokumentumokat 5 évig meg kell
õrizni.
Másik feladat a választás eredményeinek megismertetése a választó tanulókkal. A választás lezárultával a tanulókat tájékoztatni illik az eredményrõl. A felvett jegyzõkönyvbõl kiemelt legfontosabb adatok ismertetésével ennek a feladatnak eleget lehet
tenni.
A kulcsadatok:
·
·
·
·
·
·
·
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diák-önkormányzati képviselõk száma
szavazattal rendelkezõk száma
szavazatot leadók száma
ebbõl érvényes szavazat
a jelöltekre leadott szavazatok felsorolása
az eredmény megállapítása
a jogorvoslatokkal kapcsolatos ügyekben hozott határozatok

Bár felesleges adminisztrációnak tûnik, de volt már rá példa, hogy
pályáztató szervezet a pályázat mellékleteként benyújtott anyagok
között kérte a diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát és a legutolsó választás eredményeit rögzítõ jegyzõkönyvet.
Ugyancsak volt már rá példa, hogy a fenntartó vizsgálta a saját intézményeiben a diákönkormányzat mûködését, és ennek kapcsán
1

11/1994. MKM-rendelet 4. számú melléklet, I. Irattári terv 17. számú irattári tételszám
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kérte a választást megörökítõ dokumentációkat is. Ezért ezeket a
dokumentumokat érdemes elkészíteni, és egy-egy aláírt példányt
az irattárban megõrizni.

4. A diákönkormányzaton belüli szervezeti felépítés
Eddig a diákönkormányzat megválasztásáról beszéltünk, most
a diákönkormányzaton belüli munkaszervezést, a hatásköri és
felelõsségi viszonyokat tekintjük át. Mindezekre azért van szükség, mert a diákönkormányzat mint szervezet állandó mûködésben van, tevékenységeit irányítani, a felelõs személyeket koordinálni kell, a szükséges döntéseket meg kell hozni a diákönkormányzaton belül is.

Önkontroll!
Ennek kapcsán tisztázni kell, hogy
o milyen a diákönkormányzaton belüli elsõdleges munkamegosztás,
o milyen vezetõi tisztségek vannak, és milyen (szak)bizottságok mûködnek a diákönkormányzaton belül,
o kinek milyen hatásköre van,
o mik a koordinációs eszközök.

4.1 Munkamegosztás
Az elsõdleges munkamegosztás alatt értjük azt az elvet, ahogyan a diákönkormányzat megszervezi saját mûködését. Az általános szakirodalom szerint a munkamegosztás lehet funkcionális, divizionális és egyéb1.
Funkcionális a munkamegosztás, ha a tevékenységeket homogén csoportokba rendezzük, és egy tevékenységcsoportot nevezünk egy funkciónak. Például egy diákönkormányzaton belül létrejön a kulturális, a jogi és a szervezési csoport. A kulturális
feladatok számítanak egy funkciónak, idetartozik több tevékenység is, úgymint vetélkedõszervezés, tanulmányi versenyek hirde-

1

Csak felsorolás szintjén: mátrix, tenzor, projectszervezet…
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tése, iskolaújság szerkesztése… Hasonlóképpen funkció a szervezés, ahová csoportosulnak a szüreti bál, a farsang, a gólyabál,
a diákközgyûlés megszervezési feladatai mint tevékenységek.
Divizionális a munkamegosztás, ha annak alapja területi, termékelvû vagy vevõspecifikus. A diákönkormányzatok esetében
igazából a területi és a vevõspecifikus munkamegosztás jöhet
számításba1.
Területi divíziók esetén földrajzilag elkülönült részekre kell gondolni. Tegyük fel, hogy egy iskola 3 különbözõ telephelyen mûködik: (1) elméleti képzés épülete, (2) gyakorlati képzés épülete, (3)
kollégiumi terület. Amennyiben e három telephelyen a diákok
igényei, a munka jellege nagyon különbözõ, érdemes lehet a diákönkormányzatot három csoportra bontani:
· elméleti,
· gyakorlati,
· kollégiumi csoport,
és felruházni a csoportokat azzal a feladattal, hogy a saját régiójuk
(területük) gondjait, problémáit képviseljék, illetve oldják meg.
Ezzel szemben a vevõspecifikus munkamegosztásnál az a megkülönböztetés alapja, hogy milyen típusú személyekkel érintkezik a
szervezet, kiknek nyújt szolgáltatást (õk a kvázi vevõk). Például
egy 12 évfolyamos iskolában van alsó, felsõ és gimnáziumi tagozat. E három korcsoport igényei, problémái eltérõek. A diákönkormányzat ennek megfelelõen 3 vevõspecifikus divíziót hozhat
létre,
· egyet az alsó tagozat,
· egyet a felsõ tagozat,
· egyet a gimnáziumi tanulók ügyeire.

4.2 Tisztségek és bizottságok

I
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Egy diákönkormányzaton belül több bizottság is alakulhat, és
több egyéni felelõs is kijelölhetõ a fentieknek megfelelõen. Csak
a nagyobb diákönkormányzatokra jellemzõ, hogy felelõsöket is
kijelölnek és bizottságokat is létrehoznak a diákönkormányzaton
belül.
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1

A termékelvût nem tárgyaljuk, mivel a diákönkormányzat nem termékeket
állít elõ, hanem szolgáltat az iskolapolgárok irányába.
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Ha létrehoztuk õket, akkor meg kell tudnunk mondani, hogy az
egyes bizottságoknak, illetve felelõsöknek mi a feladata, mivel
foglalkoznak õk.
Ilyen bizottságok tipikusan
·
·
·
·

a
a
a
a

jogi,
kommunikációs,
szervezési és
gazdasági

feladatokra szervezõdõ bizottság.
Ugyancsak jellemzõ, hogy a diákönkormányzatok belsõ felelõsöket választanak egy-egy tevékenység ellátására. (Ilyen például
a jogi, pénzügyi, szervezési, kapcsolattartási, kulturális, sport,
tanulmányi felelõs.)

4.3 Hatáskörök és felelõsségi viszonyok
E bizottságok, illetve felelõsök különbözõ jogkörökkel, hatáskörökkel bírnak a diákönkormányzaton belül. Ezek általánosságban a következõk:
· Javaslattétel valamilyen döntési ügyben, intézkedés megtételére vonatkozóan, cselekmény elvégzésére. (Például a gazdasági felelõs javasolja a befolyt ruhatári készpénz befizetését a diák-önkormányzati alszámlára.)
· Véleményezési jogkör, amikor egy döntés meghozatalához
a bizottság/felelõs véleményét kikérik a döntéshozók. [Például
a kulturális felelõs véleményezi az iskola éves programtervét
(tanév helyi rendjét) a diákönkormányzat döntése elõtt.]
· Döntési jogkör, amikor valaki valamilyen kérdésben dönthet.
(Például a szervezési bizottság dönt a farsangi bál helyszínének
kiválasztásáról). A döntési jogkörhöz általában utasítási jogkör
is kapcsolódik, mely lehetõvé teszi a döntés végrehajtását.
Ugyanezt másképp végrehajtási jognak nevezzük, vagyis arra
való felruházás, hogy egy döntést bármi áron végrehajtsanak,
végrehajtassanak a szervezeten belül.
· Egyetértési, más néven vétójog, amikor valaki a megszületett döntést vagy határozatot megtámadja, és emiatt annak
végrehajtása nem lehetséges. (Például a gazdasági felelõs vétót
emel a diákönkormányzat költségvetésének elfogadása során.)
· Ellenõrzési jog, amikor valaki egy döntés eredményét, annak
végrehajtását, megvalósítását jogosult ellenõrizni. Általában
az gyakorolja, akinek döntési joga van egy kérdésben, de e feladatát harmadik személyre delegálhatja. [Például a diákön-
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kormányzat elnöke ellenõrzi a sportfelelõs munkáját. De e jogát delegálhatja a belsõ ellenõrre is, aki az elnöktõl kapott
felhatalmazás alapján (az elnök nevében és megbízásából) ellenõrzi a sportfelelõs munkáját.]

J

V

DÖK éves programterv

D

V

DÖK jogköreinek
gyakorlása

E

J

Iskolaszéki képviselõk megválasztása

E

D

Diákközgyûlés napirendi pontjai

J, C

D:
J:
V:
C:
E:

Döntés
Javaslattétel
Véleményezés (kötelezõ véleménykikérés)
Ellenõrzés
Egyetértés (vétó)
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Diákönkormányzat maga

Házirendfelelõs

Érdek-képviseleti felelõs

DÖK költségvetése

Jelmagyarázat:
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Sportfelelõs

Iskolaújság szerkesztõje

Elnök

Gazdasági felelõs

Azt, hogy melyik felelõsnek, illetve melyik bizottságnak milyen
döntésekben van javaslattételi, döntési vagy egyéb joga, a diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatában szokás
részletesen kifejteni, vagy lehet táblázatos formában is ábrázolni. Erre példa a következõ kiragadott kis táblázat egy nagy döntési mátrixból:

D, C

J

D
E, C

J

D

Oktatási testületek

5. A diákönkormányzat jogszabályban garantált jogai
A bevezetõ részben említettük, hogy a törvény csak a diákönkormányzat érdek-képviseleti feladatairól szól konkrétan. Ugyancsak leírtuk, hogy a diákönkormányzatok integrálják a diákok
ügyeit, és képviselik érdekeiket. Ennek megfelelõen a diákönkormányzatok szélesebb körû jogok birtokában vannak, azaz több
jogosítvánnyal rendelkeznek, mint az iskolai tanulók külön-külön. A kérdés pusztán az lehet, hogy mennyire tudja a DÖK
(ki)használni ezeket a jogszabály alkotta lehetõségeket.
Ebben a részben a diákönkormányzat jogait találjuk meg, mely
jogokat a lentebb említett jogszabályok adják a diákönkormányzatoknak.
A diákönkormányzat jogait az alábbi jogforrások tartalmazzák:
· a közoktatási törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény, Kt.)
· a miniszteri végrehajtási rendelet [a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 08.) MKM-rendelet Vhr.]
· egyéb jogszabályok, például a kétszintû érettségi vizsgaszabályzatról szóló kormányrendelet [az érettségi vizsga szabályairól szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet]
A jogszabályban külön nem említett egyéb jogokat is szerezhet a diákönkormányzat, amelyet az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában, a diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatában kell rögzíteni.
Az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában kell rögzíteni
azokat az átruházott jogköröket is, melyeket a nevelõtestület, iskolaszék, esetleg egyéb testületek ruháznak át a diákönkormányzatra. Például a házirend elfogadása a nevelõtestület joga
és feladata. A nevelõtestület ezt a jogot, feladatot átadhatja a diákönkormányzatnak, de ezt a tényt az iskolai SZMSZ-ben rögzíteni kell.

5.1 Döntési jogok
A döntési jog azt jelenti, hogy a kérdésrõl a diákönkormányzat
önállóan dönt azután, hogy megkérdezte a nevelõtestületet a véleményérõl.
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Figyelem!
A diákönkormányzatot döntési jog illeti meg az alábbi esetekben, a nevelõtestület véleményének kikérésével (a zárójelben
egy-egy utaló példát találhatunk):
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ß saját mûködésérõl (munkacsoportok, szervezeti felépítés,
szervezeti és mûködési szabályzat, amit a választó tanulóközösség fogad el, és a nevelõtestület hagy jóvá) [Kt. 63. §
(3) bekezdés]
ß tisztségviselõi, képviselõi megválasztásáról (ki lesz a DÖK
elnöke, ki lesz a gazdasági vezetõ, kulturális miniszter, iskolaszékbe delegált személy, ki kezeli a pályázati pénzeket…) [Kt. 63. § (3) bekezdés]
ß hatáskörei gyakorlásáról (képviselet a nevelõtestületi ülésen, egyetértés házirend ügyében…) [Kt. 63. § (3) bekezdés]
ß mûködéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
(saját készpénz felhasználása, mûködésre szánt költségvetési támogatás felhasználása) [Kt. 63. § (3) bekezdés]
ß egy tanítás nélküli munkanap programjáról (diáknap, diákközgyûlés, igazlátó nap megszervezése) [Kt. 63. § (3) bekezdés]
ß diák-önkormányzati tájékoztatási rendszer mûködtetésérõl (iskolaújság diák-önkormányzati rovatainak tartalma,
iskolai diákrádió diákfõszerkesztõjének megbízatása) [Kt.
63. § (3) bekezdés]
ß szövetség létesítésérõl, illetve ilyenhez való csatlakozásról
(például csatlakozzon-e a diákönkormányzat a Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesületéhez, létrehozzon-e
kistérségi diák-önkormányzati társulást) [Kt. 64. § (1) bekezdés]
ß iskolaszék hiányában korlátozásokat állapíthat meg a ruházati és más felszerelések beszereztetésére vonatkozóan
(például megakadályozhatja, hogy az iskola méregdrága
mókusszõr ecset beszerzését követelje meg a diákoktól,
szüleiktõl) [Kt. 19. § (4) bekezdés]
ß iskolaszék hiányában korlátozásokat állapíthat meg a
nem kötelezõ iskolai feladatok ellátása során az iskola által kért térítési díj mértéke ügyében (például megakadályozhatja, hogy a fakultatív múzeumlátogatások, kirándulások térítési díját az iskola túl magasan állapítsa meg)
[Kt. 114. § (4) bekezdés]
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5.2 Egyetértési jogok

Figyelem!
A diákönkormányzatot egyetértési (vétó-) jog illeti meg az alábbi
esetekben:
ß Az iskolai szervezeti és mûködési szabályzat esetében jogszabályban meghatározott (a tanulókra vonatkozó valamennyi) kérdésben. (Például: mikor kezdõdjön a tanítás,
hogyan tartja az iskola igazgatója a kapcsolatot a DÖKkel.) [Kt. 40. § (2) bekezdés, 64. § (2) bekezdés a) pont,
Vhr. 4. § (3) bekezdés c) pont]
ß A szociális juttatások elveinek meghatározásakor. (Például: milyen elvek szerint osszák szét a nem normatív alapú
tankönyvtámogatást.) [Kt. 64. § (2) bekezdés b) pont]
ß Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról. (Ez nem a mûködésre szánt támogatás!!!
Például: milyen értékben vegyen az iskola új tornafelszerelést a sportkör részére, mennyi pénzt költsön az iskola a
költségvetésérõl a diákújságra, múzeumlátogatásra.) [Kt.
64. § (2) bekezdés c) pont]
ß Az iskolai házirend valamennyi pontjában. (Például: mik
legyenek a hetesek kötelességei, hány késés után kapjon
az illetõ osztályfõnöki intõt.) [Kt. 64. § (3) bekezdés]
ß Iskolaszék hiányában az Oktatási Minisztérium jegyzékében nem szereplõ tanulmányi versenyre történõ felkészítés iskolai munkatervbe építése kérdésében. (Például: egy
megyei pedagógiai intézet által hirdetett verseny lehet
fontos egy iskolában, s ezért az erre történõ felkészítés az
iskolai munkaterv részét képezheti. A diákönkormányzat
pedig megítélheti, hogy ez valóban fontos-e.) [11/2004.
(III. 24.) OM-rendelet a 2004/2005. tanév rendjérõl, 7. §
(3) bekezdés]
ß Az elsõ tanítási órának legfeljebb negyvenöt perccel korábban történõ megkezdése. (A diákönkormányzat egyetértése esetén a szokásosan reggel 8 óra 00 perckor induló
tanítás megkezdhetõ legkorábban 7 óra 15 perckor is, ha
minden egyéb más feltételt is teljesít az iskola.) [Vhr. 9. §
(1) bekezdés.]
ß Az adatkezelési szabályzat elfogadásakor. (Abban az esetben, ha az intézménynek nem kötelezõ iratkezelési szabályzat megalkotása.) [Kt. 2. számú melléklet, 6. pont]
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Figyelem! (folytatás)
ß A jogszabályban meghatározott létszám 20%-kal, illetve
10%-kal történõ emelését oktatásszervezési gondok miatt. (Például lehessen-e nagyobb méretû osztálylétszámokban dolgozni.) [Kt. 95/A § (8) bekezdés]
ß Ha iskolaszék nem mûködik az intézményben, akkor annak
meghatározásakor, hogy hol, ki, mikor tartson tájékoztatást,
felvilágosítást a minõségirányítási program, SZMSZ, házirend, pedagógiai program tartalmáról. (Például: iskolai tanítási idõben, vagy inkább délután.) [Vhr. 8. § (5) bekezdés]

Az egyetértési jog azt jelenti, hogy ha a diákönkormányzat
nem ért egyet a döntéssel, akkor vétót emelhet a fent említett kérdésekben. Vétójog alkalmazása esetén a döntés nem
hajtható végre. A diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlásáról a közoktatási törvény 84. § (6) bekezdése, illetve a miniszteri rendelet 31. § (9) bekezdése szól. Ennek megfelelõen
a DÖK egyetértését minden esetben az iskolának kell megszereznie, méghozzá a 15 napos határidõ figyelembe vételével. Ha ezt
a DÖK nemlegesen gyakorolja, vagyis vétót emel, és az álláspontok nem közelíthetõk, akkor egy 9 tagú bizottságot kell felállítani, amely egyszerû többséggel meghozza a végsõ döntést.
A 9 tagú bizottságba
· 3 fõt delegál a diákönkormányzat,
· 3 fõt a nevelõtestület,
· 3 fõt a fenntartó az Országos szakértõi névjegyzékbõl.
(A névjegyzék olvasható a Magyar Közlönyben, és hozzáférhetõ az
Oktatási Minisztériumban, valamint az interneten is.)

5.3 Véleményezési jogok
A diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg az alábbi esetekben:
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A diákönkormányzat véleményt mondhat a tanulókat érintõ
valamennyi kérdésben, így az iskolában felmerülõ bármilyen
kérdésben a diákönkormányzat véleményt alkothat, és azt nyilvánosságra hozhatja.1 A benyújtott véleményre, javaslatra a di-

1

Kt. 63. § (5) bekezdés
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ákönkormányzatnak a döntéshozótól 30 napon belül érdemi választ1 kell kapnia.
Van olyan eset is, amikor nem a diákönkormányzat maga kezdeményezi a véleménynyilvánítást, hanem a döntéshozó a döntéséhez keresi fel a diákönkormányzatot. Ez a kötelezõ véleménykikérés esete. Ebben az esetben az iskolának 15 nappal a döntés
elõtt meg kell keresnie a diákönkormányzatot, és felkérni, hogy
adjon véleményt az adott ügyben.

Figyelem!
Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét a következõ kérdésekben:
ß A tanulók nagyobb közösségét érintõ ügyekben. (A házirendben kell meghatározni, hogy a tanulók mekkora létszáma minõsül a tanulók nagyobb közösségének. Ez tetszõleges arány vagy szám lehet. Például 5 fõ, a tanulók
51%-a.) [Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pont, 31. § (2) bekezdés]
ß A tanulók helyzetét elemzõ, értékelõ beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához. (Például: a fenntartó által kért évi
átfogó elemzés elkészítése esetén.) [Vhr. 31. § (1) bekezdés
b) pont]
ß A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez. [Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pont]
ß Az iskolai sportkör mûködési rendjének megállapításához. (Például: melyik nap, hány órán át legyen a sportkör.)
[Vhr. 31. § (1) bekezdés d) pont]
ß Tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához. (Például: erdei iskola szervezése.) [Vhr. 31. § (1) bekezdés f) pont]
ß Könyvtár, sportlétesítmények mûködési rendjének kialakításához. (Például: hány órán át legyen a konditerem
nyitva.) [Vhr. 31. § (1) bekezdés g) pont]
ß Az iskolai, kollégiumi munkaterv tartalmának meghatározásakor. (Például: mikor legyen a síszünet, és hány napos legyen.) [Vhr. 2. § (1) bekezdés]
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1

Érdemi válasz az, amelybõl megállapítható a megkérdezett, illetve intézkedésre jogosult személy vagy szervezet véleménye, döntése, valamint annak
indoklása [Kt. 121. § (1) bekezdés 8. pont]. Nem érdemi válasz tehát a
„Csak!”, „Mert mi mondtuk!”, „Ez akkor is így lesz!”, „Ezt már megbeszéltük!” tõszavakra korlátozódó válasz.
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Figyelem! (folytatás)
ß Azon legalább kettõ nem kötelezõ tantárgy kiválasztásához, melyekbõl a tanulók emelt szintû vizsgát tehetnek.
[100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 4. § (3) bekezdés]
ß Az intézményi minõségirányítási program elfogadásakor.
[Kt. 40. § (10) bekezdés]
ß A tanuló ellen indított fegyelmi tárgyalás lefolytatásakor.
[Kt. 76. § (6) bekezdés]
ß A fenntartói irányítással összefüggõ kérdésekben. (Például: iskola, kollégium megszüntetése, átszervezése, vezetõi
megbízás adása és visszavonása.) [Kt. 102. § (3) bekezdés]
ß Iskolai költségvetés meghatározásához és módosításához. [Kt. 102. § (3) bekezdés]
ß Az iskola nevének meghatározásához és módosításához.
[Kt. 102. § (3) bekezdés]
ß Iskolaszék hiányában a hitoktatás helyének és idejének
meghatározásához. [Vhr. 2. § (6) bekezdés]
ß Iskolaszék hiányában a tankönyvjegyzékben nem szereplõ
tankönyvek, segédkönyvek megrendelésekor. (Például: annak eldöntésekor, hogy az iskola 9. évfolyama melyik matematika-segédkönyvet használja.) [A tankönyvpiac rendjérõl
szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (3) bekezdés]
ß Iskolaszék hiányában a tankönyvtámogatás megállapításának módjához és az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez. [2001. évi XXXVII. törvény 29. § (3) bekezdés]
ß Az állam által nyújtott évi rendszeres tankönyvtámogatás
és a tartós tankönyv adományozásának módjáról. (Milyen
eljárás alapján, ki, milyen összegû támogatást kapjon.)
[2001. évi XXXVII. törvény 7. § (2) bekezdés és 8. § (2) bekezdés]
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A véleményezési jog (vagyis a vélemény kötelezõ kikérésének kötelessége) azt jelenti, hogy a diákönkormányzat véleményének
kikérése nélkül nem hozható érvényesen döntés, viszont a véleményt a címzettnek nem kell elfogadnia, figyelembe vennie. A miniszteri rendelet elõírásai alapján a diákönkormányzat véleményét a fent felsorolt esetekben ki kell kérni, illetve adott esetben
a döntés helyszínére meg kell hívni. Ebben az esetben az iskola
kötelessége a diákönkormányzatot 15 nappal hamarabb értesíteni. (Mivel sok kérdésben az iskola, illetve a fenntartó a nyári szünet végén dönt, ezért érdemes a nyári szünetben is belátogatni az
iskolába és informálódni, vagy a DÖK-elnök elérhetõségét, címét
az iskola, iskolaszék, fenntartó részére megadni.)
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Ezeken a kötelezõ véleményezési jogokon kívül a diákönkormányzatot minden iskolai, kollégiumi kérdésben megilleti a véleményezés joga, tehát szabadon kifejthetik bármirõl a véleményüket.

5.4 Javaslattételi jog
A javaslattétel, illetve a kezdeményezés azt jelenti, hogy a diákönkormányzat valamely ügyben javaslatot terjeszt elõ a döntéshozó elé. E javaslatára érdemi választ kell kapnia.
· A diákönkormányzatot a tanulókat érintõ valamennyi kérdésben javaslattételi jog illeti meg. [Kt. 63. § (5) bekezdés]
· A diákönkormányzat és az iskolaszék kezdeményezheti a hatnapos tanítási hét bevezetését [Kt. 52. § (16) bekezdés]
· A diákönkormányzat kezdeményezheti a nevelõtestület összehívását. A kezdeményezésrõl a nevelõtestület dönt. [Vhr. 29. §
(1) bekezdés]

5.5 Szerzett jogok
A diákönkormányzat egyéb, a jogszabályokban biztosított jogokkal is rendelkezik, ezek nem eljárási jogok, hanem biztosított,
szerzett jogok.

Figyelem!
A szerzett jogok a következõk:
ß az iskolaszékbe adott számú egyenrangú képviselõt delegálni [Kt. 60. § (2) bekezdés]
ß a DÖK képviseletére nagykorú személyt, segítõt (DMSP)
felkérni [Kt. 63. § (1) bekezdés]
ß évi rendes diákközgyûlést összehívni, az éves munkatervben meghatározott idõpontban [Vhr. 31. § (4) bekezdés]
ß az érettségi vizsga lebonyolításában közremûködni, a vizsgabizottság munkájában tanácskozási joggal részt venni
[100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 17. § (1) és (3) bekezdés]
ß iskolaszék hiányában a tanulói balesetek kivizsgálásában
részt venni [Vhr. 4. számú melléklet, 8. pont]
ß térítésmentesen használni az iskola termeit és berendezéseit, ha ezzel a tanítást-oktatást nem zavarja [Kt. 63. §
(6) bekezdés]
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Figyelem! (folytatás)
ß jogai gyakorlásához információkat kapjon (például: igazgatótól, fenntartó önkormányzat jegyzõjétõl, megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatótól) [Kt. 55. § (2) bekezdés, 36. §
(2) bekezdés g) pont, Vhr. 6/B § (1) bekezdés c) pont]

5.6 Jogorvoslati lehetõségek a diákönkormányzat jogainak
megsértése esetén
Ha az itt felsorolt jogszabályok közül valamelyik, vagy netán több
is sérül, vagy nem kerül teljesítésre, akkor elõször érdemes
egyeztetni a diákönkormányzat munkáját segítõ pedagógussal (DMSP), illetve az intézmény vezetõjével.
Tisztázni kell, hogy
·
·
·
·

a döntési folyamat milyen szakaszban van,
miért történhetett jogsértés,
ki a felelõs ezért,
hogyan orvosolható a probléma.

Szükség esetén a megállapodásról jegyzõkönyvet, emlékeztetõt kell kell felvenni.
Ha ez nem vezet eredményre, akkor a jogsértés tudomásra jutásától számított 15 napon belül – a közoktatási törvény 83–84. §-ának
megfelelõen – törvényességi kérelmet lehet benyújtani a fenntartó képviselõjéhez.
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· Ebben röviden le kell írni a tényeket, az eset elõzményét, a történteket.
· Ezt követõen meg kell indokolni a fent leírt állapot jogtalanságát,
tételesen kell hivatkozni a hatályos jogszabályok elõírásaira.
· Kérni kell a jegyzõt (eljáró személyt), hogy semmisítse meg az
iskola által hozott döntést, vagy – ha az iskola tétlenkedik –
utasítsa az iskolát a döntés meghozatalára.
· A levélhez érdemes csatolni az írásos bizonyítékokat (házirend,
SZMSZ), fénymásolatokat, régebbi levelek másolatát.
A fenntartó képviselõje (az eljáró személy) a beterjesztést követõ
30 napon belül köteles az ügyet kivizsgálni, és döntésérõl írásban
értesíteni fogja a diákönkormányzatot. Ezt az eljárást az államigazgatási eljárásról szóló törvény szabályozza. A határozatot
a diákönkormányzat a bíróság elõtt 15 napon belül megtámadhatja, ha eljárásjogi hibát észlel.
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6. A diákönkormányzat mûködésének biztosítása
A közoktatási törvény személyi és anyagi garanciát kíván támasztani ahhoz, hogy a diákönkormányzat mûködni tudjon az
iskolában, kollégiumban, és jogait gyakorolni tudja. Ehhez a jog
a következõképpen rendelkezik:
· A közoktatási törvény 55. § (2) bekezdése elõírja, hogy az intézmény vezetõjének feladata, kötelessége együttmûködni a diákönkormányzattal. Bár a törvény nem definiálja, hogy mit kell
együttmûködés alatt érteni, ezen elõírás mégis egy garancia a
diákönkormányzat számára. Értelmezése amúgy a fenntartó,
illetve a bíróság jogkörébe tartozik konkrét konfliktus tárgyalása esetén.
· A közoktatási törvény 102. § (8) bekezdése kimondja, hogy a
fenntartó a nevelési-oktatási intézmény költségvetésén keresztül gondoskodik a diákönkormányzat mûködési feltételeirõl.
Lényeges szempont, hogy a mûködési feltétel ugyancsak nincs
definiálva a törvényben. Ezért történhet meg, hogy egyes iskolák pénzt adnak a diákönkormányzatnak, míg más iskolák
csak fûtött és kivilágított szobát, fénymásolási lehetõséget és
segítõ, patronáló pedagógust biztosítanak, de készpénzt nem.
· A közoktatási törvény 1. számú melléklet, 3. rész II. alrész 7.
pontja elõírja, hogy a diákönkormányzat munkáját segítõ pedagógus részére írásbeli megállapodás keretében órakedvezmény adható.1 Ezzel biztosítható, hogy a segítõ pedagógus
munkáját ne a kötelezõ óráin felül, hanem annak terhére végezhesse, azaz legyen ideje megbízatásának eleget tenni.
· A végrehajtási rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja elõírja, hogy
az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában kell a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselõk, valamint az iskolai
vezetõk közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, valamint a
diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás) biztosítását részletesen szabályozni,
· A végrehajtási rendelet 7. § (1) bekezdése elõírja, hogy a diákönkormányzat részére érkezõ postai küldeményeket, iratokat
az iskola vezetõje vagy megbízottja veszi át, majd bontatlanul
továbbítja az érdekelteknek.
Különösen a 2. pontban kifejtettekhez kapcsolódóan kell jeleznünk, hogy a diákönkormányzatok gazdálkodására, pénzkezelésére, erõforrásainak felhasználására vonatkozó jogszabály hiányában
1

A részletes szabályokat lásd a következõ oldalakon!
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az anyagi támogatás elszámolása, nyilvántartása, átadása igencsak nehézkes. Ezért is jellemzõ, hogy a diákönkormányzatok
ma inkább saját bevételeket szereznek, rendezvények belépõibõl,
ruhatárból, büfébõl teremtik elõ bevételeiket. E bevételek kezelése sajnos sem a számviteli, sem az adójogi, sem az államháztartási törvény elõírásainak nem felel meg.

7. A segítõ pedagógus státusa, feladata
A diákönkormányzat munkáját segítõ pedagógus státusa és feladata, jogköre körül sok bizonytalanság, illetve tudatlanság terjeng. Ezért a diákönkormányzatok mûködése kapcsán a segítõ
pedagógusra vonatkozó elemeket is tárgyaljuk.

7.1 A segítõ pedagógusra vonatkozó definíciók
A Diákönkormányzat Munkáját Segítõ Pedagógus (DMSP) rövidítés a következõ elemekbõl tevõdik össze:
·
·
·
·

D = Diákönkormányzat, Diákbizottság, IDB
M = Munka, tevékenység, fáradozás
S = Segítés, patronálás, pártfogás, támogatás
P = Pedagógus, tanár

Itt kell megkülönböztetni a diákönkormányzatot segítõ tanárt a
képviselõ, illetve segítõ nagykorú személytõl (DMSNK). A különbségeket az alábbi táblázat mutatja:
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Ismérvek

Segítõ pedagógus

Ki a munkáltatója?

Az intézmény

Mi a státusa,
munkaköre?

Pedagógus az adott
intézményben

Ki lehet õ?

Pedagógus az intézménybõl

Ki választja meg, ki
jelöli ki erre a munkára?

Intézményvezetõ
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Segítõ nagykorú
személy
Bárki lehet, a munkajogviszony nem
feltétel
Bármilyen foglalkozása lehet, nem lényeges
Volt diák, másik pedagógus, szülõ, polgármester, alapítványi kuratóriumi elnök, felkért szakértõ…
Diákönkormányzat
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Ismérvek

Segítõ pedagógus

Jár-e neki valamilyen kedvezmény,
költségtérítés
Feladata

Órakedvezmény, illetménypótlék, költségtérítés
Kapcsolattartás, segítés, támogatás

Segítõ nagykorú
személy
Diákönkormányzat
döntése alapján bármi
Képviselet

A hatályos jogszabályok azonban ezt a munkakört nem definiálják
– szemben a szabadidõ-szervezõvel és az ifjúságvédelmi felelõssel
– ezért az érdekelt felekre (igazgató, nevelõtestület, diákönkormányzat…) van bízva a státusz értelmezése, jogokkal, feladatokkal és lehetõségekkel való megtöltése.
A DMSP-re vonatkozó egyik lehetséges definíció következõ: Az a pedagógus, aki a diákönkormányzatok munkáját,
tagjainak tevékenységét saját lelkiismerete és belátása
szerint, de a szabályokat megtartva segíti.
Vizsgáljuk meg, mit tud adni egy DMSP a diákönkormányzatnak? Tud nyújtani tanácsot egy nehéz ügyben, tapasztalatot
a korábbi évek alapján, energiát és munkaerõt a munkához, támogatást egy rosszul elsült vita után, motivációt a diákönkormányzat tagjainak, mintát – követendõ példát, közvetítõi tevékenységet.
Látható, hogy a segítõ pedagógus támogató, patronáló feladatokat lát el. Ebbõl következik, hogy egy segítõ pedagógus nem csinálja a következõket:
· Nem mondja azt, hogy Õ a diákönkormányzat vezetõje (mert Õ
segítõ és nem vezetõ)
· Nem mondja meg önkényesen a diákoknak, hogy mit kell tenniük mint diák-önkormányzati tagoknak (mert Õ segítõ és nem
irányító)
· Nem jár el megbízás nélkül a diákönkormányzat képviseletében (mert Õ segítõ és nem képviselõ)
· Nem szavaz a diákönkormányzat ülésein (mert Õ egy segítõ és
nem tagja a diákönkormányzatnak)
· Nem köt alkut az iskola igazgatójával a diákönkormányzat
háta mögött, annak rovására (mert õ segítõ és nem beépített
ember).
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7.2 A segítõ pedagógusok kedvezményei, pótlékai
A hatályos jogszabályok alapján a segítõ pedagógusnak illetménypótlék jár, illetve órakedvezmény adható. Ennek módját, mértékét, feltételeit a jogszabály a következõképpen határozza meg:
· Illetménypótlék: A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a közalkalmazotti törvényben és a munka törvénykönyvében meghatározottak mellett a
jogszabályban foglaltak szerint illetménypótlék jár, mely a diákönkormányzatot segítõ pedagóguspótlék esetében annak folyósítandó, aki a nevelési-oktatási intézményben mûködõ iskolai, kollégiumi diákönkormányzat munkáját segíti.1 Ennek
kifizetése kötelezõ, nem alku tárgya. Egyéb feltétel az erre vonatkozó kinevezési okirat, felkérés megléte.
A pótlék mértékét ugyancsak jogszabály határozza meg.2 Eszerint a közalkalmazotti pótlékalap minimum 12%-a, maximum
30%-a lehet, de a kifizetésre vonatkozóan érvényes, hogy az
összevont pótlékok a pótlékalap 75%-át nem haladhatják meg.3
· Órakedvezmény: Órakedvezmény adható annak a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottnak, aki a diákönkormányzatok munkáját segítõi feladatokat írásbeli megállapodás keretében, határozott idõszakra vonatkozóan látja el.4
Az órakedvezmény tehát adható, de azt adni nem kötelezõ. Az
órakedvezményrõl – egyéb szabályokat is figyelembe véve – az
intézmény vezetõje határoz.

7.3 A segítõ pedagógus munkaköri leírása
A segítõ pedagógusi feladatok teljesítésének és a teljesítmények
értékelésének egyik elemi feltétele az írásos megbízás, megállapodás, munkaszerzõdést kiegészítõ munkaköri leírás. Ennek
pontjai megegyeznek egy tipikus munkaköri leírással, megbízási
szerzõdéssel. Legfontosabb lényegi pontjait itt összefoglaljuk:
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· A felek, azaz az iskola neve, címe, képviselõjének neve és a segítõ pedagógus neve, egyéb azonosítói.
· A munkakör (ez itt egyértelmû: diákönkormányzat munkáját
segítõ pedagógus) és a feladatok pontos megnevezése (például:

1
2
3
4

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 15. § (2) bekezdés b) pont
A 2005-ös naptári évben a közalkalmazotti illetményalap 18 900 Ft.
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 15. § (3) bekezdés a) pont és (10) bekezdés
Kt. 1. számú melléklet, 3. rész, II. alrész, 7. pont, b) alpont, második francia
bekezdés
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·

·
·
·
·

részt vesz a diákönkormányzat ülésein, havonta beszámol
a nevelõtestületnek a diákönkormányzat munkájáról, tartja a
kapcsolatot a diákönkormányzat és az iskola vezetése között,
gyakorolja a nevelõtestület véleményezési jogkörét a diákönkormányzat döntései során, részt vesz és felügyeletet biztosít a
diákönkormányzat rendezvényein…).
A DMSP közvetlen felettesének neve és a neki való beszámolási
kötelezettség megvalósításának módja és idõszaka, a teljesítmény mérésének és értékelésének módja.
A munkakör ellátásáért járó kötelezõ illetménypótlék és adható órakedvezmény mértéke konkrétan meghatározva.
A megbízás idõtartama, a munkavégzés helye(i).
Egyéb szükséges utalások az iskola más belsõ szabályzataira
(iskolai SZMSZ, DÖK SZMSZ, kollektív szerzõdés…).
Elfogadás, aláírás, dátum…

8. A diákönkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzata
Azt a dokumentumot, amelyben leírjuk a diákönkormányzat mûködési elvét, felépítését, munkamegosztási, hatáskör-megosztási elvét, összességében szervezeti és mûködési szabályzatnak
(SZMSZ) hívjuk. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a diákönkormányzatot választó tanulóközösség fogadja el (tehát nem
a diákönkormányzat tagjai!), ami azt jelenti, hogy a diákönkormányzat elõterjesztését diákközgyûlésen vagy az osztályok szintjén meg kell tárgyalni, és azt a választó tanulóközösségnek el kell
fogadnia.
A diák-önkormányzati SZMSZ-t, miután a diákok elfogadták,
a nevelõtestület hagyja jóvá. Jóváhagyását azonban csak egyetlen esetben tagadhatja meg: ha az jogszabálysértõ, azaz ütközik az
iskola valamely más belsõ szabályzatával1, vagy valamilyen jogszabállyal.
Lényeges, hogy minden érintett tisztában legyen azzal, ha nincs
érvényes SZMSZ, akkor nincs legitim diákönkormányzat sem,
hiszen nincs vezetõsége, nincs szabályozva a döntési folyamata,
nincsenek szabályozva a döntést tükrözõ dokumentumok elkészítésének és hitelesítésének szabályai. Hiába van tehát megválasztva a diákönkormányzat tagsága, a munkát mégsem tudják
1

Például: házirend, iskolai SZMSZ
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végezni, a döntéseket mégsem tudják meghozni. Ezt az állapotot
tehát a leggyorsabban fel kell számolni.
A diák-önkormányzati SZMSZ-szel kapcsolatos feladatokat a közoktatási törvény a következõképpen szabályozza:
„A diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát a választó
tanulóközösség fogadja el, és a nevelõtestület hagyja jóvá. A szervezeti
és mûködési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az
jogszabálysértõ, vagy ellentétes az iskola szervezeti és mûködési szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezeti és mûködési szabályzat
jóváhagyásáról a nevelõtestületnek a beterjesztést követõ harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és mûködési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelõtestület harminc napon belül nem nyilatkozik.”1

Miért fontos az SZMSZ?
Attól, hogy van diák-önkormányzati SZMSZ-ünk, még nem fog
mûködni a diákönkormányzat. Azonban nagyban megkönnyíti
a mûködését, ugyanis minden egyes adminisztrációs eljárás, feladat szabályait lefektethetjük benne, megelõzve ezzel a vitákat
(például, hogy szabályosan választották-e az elnököt, vagy jól kezelte-e a pénzünket a gazdasági felelõs, az hívta-e össze az ülést,
akinek kellett…), másrészt segítséget nyújt az újonnan jövõknek
ahhoz, hogy beletanuljanak feladatukba, és ezeket a folyamatokat leírva is lássák maguk elõtt.
Másik elõnye az, hogy jogokat biztosít, és védelmet nyújt. Ugyanis amit a diákönkormányzat leírt az SZMSZ-ben, és a nevelõtestület jóváhagyott, azt a diákönkormányzat megteheti, feltéve, ha
az nem jogszabálysértõ. Így beleírhatjuk azt, hogy röplapokon tájékoztatjuk a diákságot, vagy hogy minden évben rendezünk gólyabált. Beleírhatjuk az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó munkafolyamatokat, vagy akár az érdekérvényesítés rendszerét is.
Ha ez nem jogszabálysértõ, késõbb senki nem akadályozhatja
meg a röplaposztást, a gólyabál megszervezését, vagy kritizáló
cikk megjelentetését a diákönkormányzat honlapján.
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Másfelõl az SZMSZ-t a diákönkormányzat alapdokumentumának is szokták nevezni. Az SZMSZ-t a korábbiakhoz hasonlóan
5 évig meg kell õrizni az iskola irattárában.
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Kt. 63. § (4) bekezdés
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9. Mellékletek
9.1 Diák-önkormányzati SZMSZ-minta
Az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium
Diákönkormányzatának
szervezeti és mûködési szabályzata
(Továbbiakban: SZMSZ)
I. A diákönkormányzat adatai:
· Neve: I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzata (továbbiakban DÖK)
· Címe: 1241 Budapest, Papagáj u. 8.
· Alakulásának idõpontja: 2001. 09. 18.
II. A DÖK céljai:
· Olyan állapotot teremteni és fenntartani az iskolában, melyben a diákok jogai és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek.
· Jó hangulatot és közösséget teremteni az iskolában.
· Tájékoztatni a diákokat az õket érintõ, számukra vélhetõen
fontos információkról, lehetõségekrõl
III. A DÖK tevékenysége és feladatai
A DÖK céljait az alábbi tevékenységekkel (dõlt betûs sorok) és a
hozzájuk kapcsolódó feladatokon keresztül kívánja megvalósítani.
III/a Jog- és érdekérvényesítési feladatok
· A diákok érdekeinek és jogainak képviselete a tantestület és az
iskola vezetése elõtt
· Részvétel az iskolaszék munkájában
· A diákok problémáinak gyûjtése anonim módon, panaszláda
mûködtetésével
· Szakmai képzések, tájékoztatók nyújtása a tanulóknak jogaikról, lehetõségeikrõl
III/b Program- és rendezvényszervezési feladatok
· Programszervezési feladatok felvállalása (kulturális programok, kirándulások, bulik…)
· Az iskolai diáknap elõkészítése és lebonyolítása
· Közösségszervezéshez kapcsolódó jogainak érvényesítése
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III/c Kommunikáció és tájékoztatási feladatok
· A diák-önkormányzati portál mûködtetése az iskola szerverén
· Iskolarádió mûködtetése napi 3 szünetben
· Havi rendszerességû híroldal szerkesztése az iskolaújságban
IV. A DÖK jogai
A diákönkormányzat a jogszabályokban, az iskola belsõ szabályzataiban és jelen szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott jogokkal rendelkezik, melyekkel e szabályzatban foglalt
döntési mechanizmus révén, képviselõi útján él.
V. A diák-önkormányzati tagok választása
A DÖK az osztályok által delegált egy-egy osztályképviselõbõl áll,
összesen 25 fõbõl.
· Az osztályképviselõk választása és visszahívása:
— Az osztályképviselõk választásának módját az osztályok
maguk határozzák meg.
— A DÖK tagjait minden tanév szeptember 15-ig az osztályok
egy tanévre választják.
— A képviselõ visszahívásáról az osztályközösség dönt, visszahívás esetén 15 napon belül új képviselõt kell választania az
osztálynak.
— A választásról és a visszahívásról jegyzõkönyvet kell felvenni az osztályban, mely tartalmazza az osztály számát, a
választás módját, a jelöltek nevét, a szavazás eredményét
és két hitelesítõ osztálytag aláírását.
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· Az osztályképviselõk feladata:
— Képviselni osztályuk érdekeit a diákönkormányzatban, közvetett módon az iskola vezetése elõtt.
— Összegyûjteni az osztályukban felvetõdõ igényeket, problémákat, ötleteket, és azt továbbítani a DÖK illetékesének.
— Legalább havonta egyszer tájékoztatniuk kell osztályukat
a DÖK munkájáról, döntéseirõl, eredményeirõl.
— Részt venni a DÖK ülésein. Ha ez nem lehetséges, errõl a
DÖK elnökét elõzetesen tájékoztatniuk kell.
— Legjobb tudásuknak megfelelõen meghozni a döntéseket,
a vállalt feladatokat határidõre végrehajtani.
· A DÖK-tagok jogai:
— Részt venni a DÖK-üléseken
— Napirendi pontra javaslatot tenni, napirendhez hozzászólni
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— Kérdést, javaslatot feltenni a DÖK vezetõségének, illetve
tagjainak
— Beszámolni saját, elvégzett munkájáról, megbízatásáról
— Értékelni a diákönkormányzat tevékenységét
· A DÖK-tagok mandátuma megszûnik:
— A mandátum lejártával, de legkésõbb a tanév utolsó napján
— Elhalálozással
— A tanulói jogviszony megszûntével
— Visszahívással
VI. A diákönkormányzaton belüli munkamegosztás
· A DÖK alapvetõen funkcionális munkamegosztási elv szerint szervezi feladatait. A DÖK a következõ tevékenységcsoportokat látja el:
— Jogi tanácsadás és jogi képviselet
— Programszervezési feladatok
— Kommunikációs tevékenységek
— Gazdasági és vagyonkezelési feladatok
— Vezetési és irányítási feladatok
· A diákönkormányzat tisztségviselõi az egyes tevékenységcsoportoknak megfelelõen
— Diákjogi felelõs
— Programszervezési felelõs
— Szóvivõ és reklámmenedzser
— Gazdasági felelõs
— Elnök
· Választásuk és visszahívásuk módja:
— A tisztségviselõket az elnök javaslata alapján a diákönkormányzat teljes ülése választja meg titkos szavazással, egyszerû többséggel.
— Megbízásuk egy évre szól.
— Megbízásuk megszûnik:
Ø Mandátumuk lejártával
Ø A tanulói jogviszony megszûnésével
Ø Elhalálozással
Ø Lemondással
Ø Visszahívással
— A tisztségviselõk visszahívását az elnök, illetve a diákönkormányzat tagjainak legalább 20%-a kezdeményezheti indoklással együtt a diák-önkormányzati tagoknak. A visszahívásról a diákönkormányzat titkos szavazással, egyszerû
többséggel dönt.
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VII. A tisztségviselõk feladatai
· Az elnök feladatai
— Koordinálni a DÖK munkáját
— Összehívni a diákönkormányzat és a Vezetõség üléseit
— Elõterjesztéseket készíteni az ülésekre
— Ellátni a levezetõ elnöki feladatot az üléseken
— 2 havonként beszámoltatni a tisztségviselõket munkájukról
— Képviselni a diákönkormányzatot a nevelõtestület, az igazgatóság, az iskolaszék, más diákönkormányzatok és szervezetek felé. Az elnök hivatalba lépésével automatikusan
az iskolaszék tagjává válik
— Nyilatkozatot kiadni a diákönkormányzat nevében
· A diákjogi felelõs feladatai
— Létrehozni és mûködtetni a diákjogi tanácsadó szolgálatot
— Tájékoztatni az elnököt, a vezetõséget, szükség esetén a diákönkormányzat tagjait az iskolában felmerülõ problémákról, igényekrõl
— Szakmai tájékoztatókat, továbbképzéseket szervezni a DÖK
tagjainak és az iskola polgárainak
· A programszervezõ feladatai
— Megszervezni a diákönkormányzat programjait, akcióit
— Létrehozni és irányítani a programszervezésben részt vevõ
tagok munkáját
— A programok lezárásával írásos tájékoztatót készíteni, mely
a következõ adatokat tartalmazza: rendezvény neve, helye,
ideje, fajtája, lényege, résztvevõk száma, rendkívüli esemény történt-e
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· A marketing- és reklámfelelõs feladatai
— Megszervezi a tanulók tájékoztatási és információs rendszerét
— Intézi a diákönkormányzat tevékenységével kapcsolatos
reklámozást
— Tartja a kapcsolatot a diákönkormányzat és külsõ személyek, szervezetek között
— Felkészíti az elnököt nyilatkozattételre
— Szervezi az iskolarádió adásait
— Szervezi az iskolaújság rovatának szerkesztését
— Szervezi a diák-önkormányzati honlap szerkesztését, fejlesztését
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· A gazdasági felelõs feladatai
— vezetni a DÖK könyvelését, pénztárát, gyûjteni bizonylatait
— kezelni vagyonát jelen SZMSZ 1. számú mellékletében foglaltak alapján
— elkészíteni a DÖK költségvetési tervezetét és az elmúlt évrõl szóló beszámolót
— figyelni a pályázati kiírásokat és megírni a pályázatok
pénzügyi részét

DÖK költségvetése
DÖK éves programterve
DÖK jogköreinek gyakorlása
Elnökön kívüli iskolaszéki
képviselõk megválasztása
Diákközgyûlés egyéb
napirendi pontjai
DÖK által szervezett rendezvények programja, forgatókönyve
DÖK által szervezett rendezvények költségvetése
Pályázatok beadása
Felelõsök megválasztása

J
J
V
J

J
J
J

J,
C
J

V

C
E
J,
C
E

V

D
D
D
D

V

V

E

V

D

J
D

J

DMSP

J

D,
C
J,
D,
C

D

V
V
V
V
V

Elnök beszámoltatása

DÖK mûködésérõl szóló
tájékoztató
Szakmai programok, képzések szervezése, tematika
összeállítása

Diákönkormányzat maga

Vezetõség

C

D

C
J

Kommunikációs felelõs

C

D

D

Programfelelõs

Diákjogi felelõs

Gazdasági felelõs

Elnök

VIII. A tisztségviselõk hatáskörének és felelõsségi körének
meghatározása

C

V
V
V
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Iskolarádió mûsorának
összeállítása
Az iskolarádió diákszerkesztõjének megválasztása
Az iskolaújság diákszerkesztõjének megválasztása
Kapcsolattartás konkrét
módjának meghatározása
DÖK honlapjának elkészítése,
tartalmának meghatározása
DÖK-rõl szóló cikk
megjelentetése
Nagykorú képviselõ
megválasztása

J

D

J

E

J

E

D

J

C

V

J

D

C

V

V

D

C

V

C

C

DMSP

Diákönkormányzat maga

Vezetõség

Kommunikációs felelõs

Programfelelõs

Diákjogi felelõs

Gazdasági felelõs

Elnök
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V
D,
C
D,
C

J

D

V
V

V

Jelmagyarázat:
D: Döntés
J: Javaslattétel
V: Véleményezés (kötelezõ véleménykikérés)
C: Ellenõrzés
E: Egyetértés (vétó)
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IX. A diákönkormányzaton belüli szervezetek, bizottságok
· A diákönkormányzat egyetlen bizottságot mûködtet, ez a vezetõség.
· A vezetõségnek tagja az elnök és a 4 megbízott szakterületi felelõs, összesen 5 fõ.
· A vezetõség feladata:
— Biztosítani az egyeztetést, a kommunikációt a tisztségviselõk között.
— Döntéseket hozni azokban a kérdésekben, melyekben a diákönkormányzat és az elnök nem határozott, és egyik tisztségviselõ feladatai közé vagy felelõsségi körébe sem tartoznak.
— Ellenõrizni a tisztségviselõk munkáját.
— Folyamatosan értékelni a diákönkormányzat munkáját,
cél szerinti tevékenységét
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· A vezetõség üléseit az elnök hívja össze, ennek szabályai azonban kötetlenek.
· Az ülés zártkörû, azon csak a meghívót kapott személyek vehetnek részt.
· A vezetõség döntéseit egyszerû többség elvével, nyílt szavazással hozza meg.
· A vezetõség döntéseit jegyzõkönyvbe kell foglalni.
X. A diák-önkormányzati ülésre vonatkozó szabályok
· A diákönkormányzat legalább havonként egyszer ülésezik.
· Üléseit az elnök hívja össze. Az elnök a meghívókat e-mailen
küldi ki a tagoknak az ülés elõtt legalább 3 tanítási nappal.
A meghívó tartalmazza az ülés idejét, helyét, a tervezett napirendi pontokat és a szükséges mellékleteket. A diákönkormányzat tagjai 20%-ának kérésére az elnök köteles összehívni
az ülést.
· Ülései nyíltak, kivéve, ha a diákönkormányzat zárt ülést rendel el. Erre vonatkozóan a tagok közül bárki javaslatot tehet.
· A diák-önkormányzati ülés határozatképes, ha az osztályképviselõk legalább 50%-a és még egy fõ megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnöknek ugyanazon napirendi pontok tekintetében új ülést kell összehívnia 8 tanítási napon belül,
mely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
· Döntéseit a megjelentek egyszerû szavazattöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha jelen SZMSZ másképp rendelkezik.
· Ülésein jegyzõkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell
az ülés idõpontját és helyét, a megjelentek nevét és azok saját
kezû aláírását (jelenléti íven), a napirendi pontokat, a döntéseket és azok elfogadásának arányát, a napirendi pontokhoz
nem kapcsolódó, de az ülésen egyébként felmerült javaslatokat, problémákat és ötleteket, valamint két hitelesítõ aláírását.
XI. Diákközgyûlés
A diákközgyûlés az a szerv, ahol a választó tanulóközösség megjelenik.
· Minden tanévben egyszer évi rendes diákközgyûlést kell tartani a tanév helyi rendjében meghatározott idõpontban.
· A diákközgyûlést a DÖK elnöke hívja össze.
· Napirendi pontjait legalább 15 nappal elõtte ki kell hirdetni,
errõl a kommunikációs felelõs gondoskodik.
· A diákközgyûlés nyílt, azon tanácskozási joggal bárki részt vehet.
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· A diákközgyûlés határozatképes, ha az iskola létszámának legalább a fele és még egy fõ megjelent rajta.
· A diákközgyûlés egyszerû szavazattöbbséggel, nyílt szavazással dönt a felmerült kérdésekben.
· A diákközgyûlés állandó napirendi pontjai a következõk:
— Az igazgató beszámolása az iskola életérõl, különös tekintettel a tanulói jogok érvényesülésére, a tanulói jogok helyzetére.
— A DÖK elnökének beszámolója a diákönkormányzat munkájáról, eredményeirõl és terveirõl.
— A házirendben foglaltak konkrét érvényesülése tapasztalatainak megvitatása.
· A diákok kérdéseket intézhetnek az igazgatóhoz, a DÖK-elnökhöz, illetve a tanárokhoz. Ha a kérdést azonnal nem tudják
megválaszolni, egy héten belül írásban válaszolni kell a kérdést feltevõ diák részére. Amennyiben a választ a kérdésfeltevõ
nem tudja elfogadni, a kérdés tárgyköre a diákönkormányzathoz kerül további vizsgálatra, intézkedés céljából.
· A diákközgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
— A közgyûlés helyét, idõpontját.
— A megjelentek nevét osztályonkénti tagolásban.
— A napirendi pontokat.
— A beszámolók lényegi pontjait.
— A meghozott döntéseket és a döntési arányokat.
— A feltett kérdések közül azokat, melyek nem kerültek elfogadásra.
— A megválaszolatlanul maradt kérdéseket.
— A jegyzõkönyvvezetõ és két hitelesítõ aláírását.
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XII. A diákönkormányzatot segítõ pedagógus (DMSP)
· A segítõ pedagógus nem tagja a diákönkormányzatnak, hanem
az iskola nevelõtestületének, valamint az intézmény vezetõjének megbízása alapján közremûködik a diákönkormányzat
munkájában.
· A DMSP szavazati joggal nem rendelkezik, az üléseken tanácskozási joggal vesz részt. Véleményét, javaslatait szóban és írásban adhatja elõ a diákönkormányzatnak, illetve annak vezetõségének.
· A DMSP feladata a kapcsolat biztosítása a nevelõtestület és a
diákönkormányzat között, valamint a nevelõtestület véleményezési jogának gyakorlása a diák-önkormányzati üléseken.
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· A DÖK elnöke és a DMSP rendszeresen konzultálnak az iskola,
illetve a diákönkormányzat ügyeirõl, a felmerülõ problémákról, javaslatokról.
XIII. Záró rendelkezések
· A diákönkormányzat minden tanév elején éves programtervet,
minden naptári év elején éves költségvetést készít. Ezek teljesülését a szorgalmi idõszak, illetve a naptári év utolsó ülésén
értékeli.
· Jelen SZMSZ-t a diákönkormányzat készítette, és a választó
tanulóközösség fogadta el.
· Jelen SZMSZ-t a nevelõtestület hagyta jóvá.
· Jelen SZMSZ módosítására bárki javaslatot tehet a diákönkormányzat elnökének címzett írásos elõterjesztés csatolásával.
· Jelen SZMSZ a kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.

Budapest, 2004. szeptember 20.

A diákönkormányzat nevében a javaslattevõ:

Mérges András
a DÖK elnöke
A választó tanulóközösség nevében igazoljuk, hogy a 2004. szeptember 21. és 28. között tartott elfogadási idõszakban az osztályunk tagjai az SZMSZ tartalmával egyetértettek:
Tanuló1, tanuló2, tanuló3, tanuló4, …

Záradék:
Az I. Sas Király Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzatának szervezeti és mûködési szabályzatát a nevelõtestület
2004. szeptember 29-én elfogadta.

Kiss Anita
a nevelõtestület
képviseletében
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9.2 SZMSZ I. számú melléklet
A diákönkormányzat gazdálkodási szabályzata
Általános rendelkezések:
· A diákönkormányzat a hatályos jogszabályok figyelembevételével döntési jogot gyakorol saját vagyona és vagyoni értékû
dolgai felett.
· Az elsõ pontnak megfelelõen a diákönkormányzat jogi személyiséggel nem rendelkezõ érdek-képviseleti szervezet, mely az iskolán belül, illetve iskolai rendezvényen fejti ki tevékenységét.
· A diákönkormányzat gazdálkodásának mindig összhangban
kell lennie a szervezeti és mûködési szabályzatban megfogalmazott célok elérésével.
· A gazdasági ügyek intézésére a diákönkormányzat gazdasági
felelõst választ.
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Az éves költségvetés:
· A diákönkormányzat gazdasági felelõse a naptári év vége elõtt
2 hónappal (november elején) megkezdi a következõ év költségtervezetének elkészítését. Ehhez a diákönkormányzat éves programtervét és a vezetõség egyéb dokumentációit, valamint a korábbi költségvetéseket és beszámolókat használja fel.
· A gazdasági felelõs számba veszi a programokat, ezek alapján
elõirányzatokat nevez meg, majd megbecsüli a következõ év
várható kiadásait és bevételeit, valamint áttekinti a diákönkormányzat jelenlegi vagyonát (eszközök, készpénz…).
· A diákönkormányzat fõbb bevételi forrásai:
— iskolai támogatás
— állami és nem állami szervektõl elnyert támogatás
— sikeres pályázatok útján szerzett bevétel
— diákok befizetései
— a diákönkormányzat által szervezett rendezvények bevételei
— egyéb bevételek
· A diákönkormányzat kiadásai:
— üzemeltetési, mûködtetési, fenntartási költségek
— eszközök beszerzése, javítása
— szakkönyvek, folyóiratok
— rendezvények szervezésének költségei
— bérjellegû költségek és ezek terhei
— oktatási díjak, valamint ezekhez kapcsolódó szállás és étkeztetés, utazás

Iskolavezetés 2005. szeptember

Oktatási testületek

— tagsági díjak
— egyéb kiadások
· A gazdasági felelõs a bevételeket és a kiadásokat az elõirányzatokhoz hozzárendeli, majd táblázatos formában döntésre
elõkészítve beterjeszti a diákönkormányzatnak a tervezetet
legkésõbb november 25-ig.
· A diákönkormányzat december 5-ig fogadja el a saját költségvetését.
Pénztár- és pénzkezelés:
· A diákönkormányzat pénztárát a gazdasági felelõs kezeli.
· A diákönkormányzat kiadásait készpénzfizetési számlával kell
igazolni, melyeket a kiadási pénztárbizonylatokhoz kell csatolni.
· A diákönkormányzat bevételeit a bevételi pénztárbizonylatokon kell feltüntetni, és ha van egyéb bizonylat, dokumentum,
azt ugyancsak csatolni kell.
· A bevételeket és a kiadásokat e célra rendszeresített összesítõ
pénztárkönyvben kell vezetni.
· Amennyiben a diákönkormányzat pénzének egy részét értékpapírokba fekteti be, akkor az errõl szóló mindenféle irat és okmány eredeti példányát a pénztárkönyv mellett kell tartani.
· Amennyiben a diákönkormányzatnak kintlevõségei vannak,
akkor az errõl szóló mindenféle okmány és irat eredeti példányát a pénztárkönyv mellett kell tárolni.
· A diákönkormányzat tárgyi eszközeirõl éves leltárt és nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az eszköz nevét, a
vásárlás idejét, darabszámát, típusát, és – ha van – gyári számát.
· A diákönkormányzat saját pénzét megosztva kezeli. Hirtelen
felmerülõ költségek, illetve beszámítható idõn belül várható állandó kiadások fedezésére a diákönkormányzat 30 000 forintot meg nem haladó készpénzt tartalékol a pénztárkönyv mellett. A diákönkormányzat 30 000 forintot meghaladó pénzét
folyószámlára helyezi el.
· Amennyiben a készpénztartalék nem haladja meg a 5000 forintot, úgy azt más forrásokból, elsõsorban a diákönkormányzat folyószámlájáról 5000 forintra ki kell egészíteni.
Utalványozás, kifizetés:
· A készpénztartalékból a gazdasági felelõs és a diákönkormányzat elnöke együtt, felhatalmazás nélkül, késõbbi felelõsségre
vonás terhe mellett, 30 000 forintig szabadon gazdálkodhatnak. 30 000 forint feletti kifizetésekrõl a diákönkormányzat
dönt, a döntést az elnök és a gazdasági felelõs hajtja végre.
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· Amennyiben a diákönkormányzat vagyonát a felelõsök nem
a célszerûség elvének megfelelõen kezelik vagy kezelték, akkor
felelõsségre vonhatók, tisztségükbõl visszahívhatók.
· A készpénztartalékból a gazdasági felelõs, valamint a diákönkormányzat elnöke külön-külön, felhatalmazás nélkül, késõbbi felelõsségre vonás terhe mellett, 10 000 forintig szabadon
gazdálkodhatnak.
· A diákönkormányzat folyószámlájáról a gazdasági felelõs és a
diákönkormányzat elnöke vehet fel pénzt (akár külön-külön),
amit kötelesek haladéktalanul a pénztárba befizetni.
Zárszámadás, mérlegkészítés:
· A diákönkormányzat gazdasági felelõse a tárgyévet követõ január 31-ig elkészíti az elmúlt évrõl szóló beszámolót.
· A beszámoló tartalmazza:
— az év során felmerült bevételeket elõirányzatonként,
— az év során felmerült kiadásokat elõirányzatonként,
— a diákönkormányzat vagyonát mérlegszemléletben,
— az egyéb vagyoni eseményeket, különleges eseményeket
kiegészítõ mellékletben,
— az év végén meglévõ eszközök állományát, követelések,
tartozások összegét.
· A beszámolóból ki kell derülnie, hogy az év elején, valamint az
év végén a diákönkormányzatnak mennyi készpénze volt, és
mekkora összeget tartott a folyószámláján.
· A beszámolót a diákönkormányzat fogadja el egyszerû többséggel, melynek egyszerûsített változatát a diákönkormányzat
nyilvánosságra hozza.

9.3 SZMSZ II. számú melléklet:
A diákönkormányzat tájékoztatási rendszere
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A diákönkormányzat mind a diákokat, mind az iskola dolgozóit
tájékoztatni kívánja tájékoztatási rendszerén keresztül az iskola
és a diákönkormányzat híreirõl, történéseirõl.
A tájékoztatási rendszer elemei (a tájékoztatáshoz igénybe vett
eszközök)
· iskolarádió
· iskolaújság diák-önkormányzati rovata
· az iskola faliújságaira kihelyezett plakátok
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·
·
·
·
·

szórólapok
molinók
szóbeli beszámolók
írásbeli beszámolók, értesítés, levél
osztályképviselõk

Iskolarádió
Az iskolarádió mindennap a nagyszünetben mûködik. Zenét, riportokat és szórakoztató mûsorokat sugároz. A diákönkormányzat minden héten hétfõn ismerteti a heti programokat és a múlt
héten történteket, született döntéseket. Az iskolarádió szerkesztõjét a DÖK nevezi ki és hívja vissza posztjáról. A szerkesztõ megbízása 1 évre szól, leváltani abban az esetben lehet, ha nem biztosít helyet a diákönkormányzat híreinek, valamint ha mások
jogait sértõ mûsorokat sugároz.
Az iskolaújság
A diákönkormányzat a Diák Hírmondó nevû iskolaújság minden
számában megjelenteti híreit a Diákönkormányzat rovatban, egy
A/4-es oldal terjedelemben. A Diák Hírmondó havonta egyszer
jelenik meg fekete-fehér színekben, és hat darab A/4-es oldal
terjedelemben.
A szerkesztõjét a DÖK nevezi ki, megbízása 1 évre szól. Leváltani
abban az esetben lehet, ha nem biztosít helyet a diákönkormányzat híreinek, valamint ha mások jogait sértõ cikkeket közöl.
A programokról
A programokról a diákönkormányzat plakátokon, az iskola jól
látható részein kihelyezett molinókon (lepedõ) és szórólapokon
értesíti a diákokat. Ezek nem tartalmazhatnak jogszabálysértõ,
tiltott jelképeket, szimbólumokat.
Egyéb
A diákönkormányzat éves programtervét és költségvetését az annak elfogadása utáni héten írásban ismerteti az igazgatóval. Minden program elõtt írásbeli vagy szóbeli emlékeztetõt küld az iskola
igazgatójának. Egyéb kérdésekben írásban és szóban konzultál az
iskolavezetéssel, illetve a tanárokkal, a tantestülettel.
Amennyiben a nevelõtestület napirendre veszi, a diákönkormányzat kéthavonként tantestületi ülésen számol be a munkájáról.
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Osztályképviselõk
A diákönkormányzat minden döntését az osztályképviselõkön
keresztül ismerteti az osztályokkal. Ehhez az osztályképviselõk
írásbeli segédanyagot kérhetnek, amit a diákönkormányzat az
iskola fénymásolóján sokszorosít kellõ példányszámban.
Külsõ kapcsolatok
A diákönkormányzat kapcsolatot tart az iskola fenntartójával, az
iskolaszékkel, a szülõi munkaközösséggel, a diák-önkormányzati szövetségekkel, diákjogi szakemberekkel, pályázati elbírálóival
és támogatóival. A kapcsolattartás alapvetõ formája levél, illetve
szóbeli értesítés ülésekrõl, eseményekrõl. A diákönkormányzat
meghatározott körben meghívókat, köszönõleveleket és felhívásokat tesz közzé.

9.4 Egy kérdõív a munka értékeléséhez
Kérdõív
AZ I. SAS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TANULÓIHOZ

2005.
1.

Hány éve jársz ebbe az iskolába?
1

2.
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3

4

Értékeld a diákönkormányzat mûködését 1 és 5 között
számmal (5 a legjobb)!
1

3.

2

2

3

4

Véleményed szerint mi a diákönkormányzat feladata, tevékenységi köre? (Húzd alá!)

· sport- és kulturális programok szervezése
· információnyújtás (továbbtanulás, színház, pályázat, tanulói
jogok, …)
· segítségnyújtás tanulmányi téren
· érdekképviselet, diákképviselet (nevelõtestület elõtt, fegyelmi
tárgyalásnál)
· egyéb: ...................................................................................
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4.

Milyen problémákat tárnál a diákönkormányzat elé megoldás céljából?

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5.

Véleményed szerint kellõ hangsúlyt fektet-e a diákönkormányzat az információátadásra?
Igen

6.

Véleményed szerint kellõ hangsúlyt fektet-e a diákönkormányzat az általános diákjólét megteremtésére?
Igen

7.

Nem

Ismered-e érdemben az iskola házirendjét?
Igen

11.

Nem

Ismered-e érdemben a gimnázium szervezeti és mûködési
szabályzatát?
Igen

10.

Nem

Ismered-e érdemben az iskolai diákönkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát?
Igen

9.

Nem

Véleményed szerint kellõ hangsúlyt fektet-e a diákönkormányzat a diákok érdekképviseletére?
Igen

8.

Nem

Nem

Ismered-e érdemben a közoktatási törvény diákokra vonatkozó részeit?
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Igen

Nem
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12.

Ismered-e érdemben a közoktatási törvény végrehajtására
kiadott rendelet diákokra vonatkozó részeit?
Igen

13.

Szükségesnek látod-e, hogy a diákönkormányzat a jövõben
erõteljesebben lépjen fel a tanulóknak és a diákönkormányzatnak biztosított jogok gyakorlása terén?
Igen

14.

I
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Nem

Tudtad-e, hogy az iskolai könyvtárban több diákjogokkal is
foglalkozó könyv, kiadvány is megtalálható?
Igen

18.

Nem

Véleményed szerint szükség van-e az egész iskolát megmozgató problémakezelõ fórumra, igazlátó napra?
Igen

17.

Nem

Szükségesnek érzed-e, hogy az iskolai diákönkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzatát évente felülvizsgálják,
és pontjait megfelelõen módosítsák?
Igen

16.

Nem

Szükségesnek érzed-e, hogy az iskola házirendjét évente felülvizsgálják és pontjait megfelelõen módosítsák?
Igen

15.

Nem

Nem

Tudod-e, hogy mi az a Pest Megyei Diákönkormányzatok
Hálózata, mit csinál, és az iskolai diákönkormányzat milyen kapcsolatban van vele?
Igen

Nem

52
19.

Tudtad-e, hogy a PMDH évente több képzést szervez diákok
részére, amin bárki részt vehet?
Igen
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20.

Véleményed szerint az iskola újságja kellõen informálja a
tanulókat?
Igen

21.

Nem

Milyen rovatokat indítanál, szüntetnél meg az iskolaújságban?

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
22.

Tudod-e, hogy kik az iskolaszék tagjai, kik delegálták õket?

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
23.

Véleményed szerint mi az iskolaszék feladata?

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
24.

Milyen problémákat tárnál az iskolaszék elé megoldás céljából?

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
25.

Egyéb véleményed errõl a kérdõívrõl, vagy másról:

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

Köszönjük válaszaidat!
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A pedagógiai program
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Palotás Zoltán

Ennek a fejezetnek az eredetije még 1994 decemberében született, amikor az iskoláknak elõször kellett felkészülniük arra,
hogy megfogalmazzák pedagógiai hitvallásukat. A törvényalkotó
azóta több módosítást írt elõ a pedagógiai program tartalmában.
Most újra átdolgozás elõtt állunk.
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1. A pedagógiai program helye és szerepe
a közoktatási rendszerben
A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve,
amely hosszú, illetve középtávra – az intézményben mûködõ évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési
ciklusra – határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit.
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A pedagógiai program ebbõl következõen az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai program az iskola fenntartói finanszírozásának alapja, az abban foglalt, meghirdetett programok,
tevékenységek a tanulók számára ingyenesek1.
A pedagógiai programban mint stratégiai tervben foglaltak akkor
valósíthatók meg, a kitûzött célok akkor érhetõk el, ha ahhoz
kapcsolódva
· évente meghatározzák az aktuális részcélokat, és
· elvégzik az ehhez kapcsolódó feladatokat.
A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele tehát az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat
és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és
végrehajtása.
A közoktatási rendszer tartalmi szabályozása többszintû, a megosztott felelõsség alapján felépített.
A közoktatási törvény szabályozása szerint a központi szint, az
állam feladata és felelõssége az iskolai nevelés-oktatás alapjait és
kereteit meghatározó, továbbá az átjárhatóságot biztosító központi szabályozó eszközök – Nemzeti alaptanterv, irányelvek, kerettantervek és oktatási programok, állami vizsgák követelményei – kidolgozása és kiadása. Az iskolában a nevelõ-oktató
munka a pedagógiai program alapján folyik2. A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyása után válik érvényessé.3
A helyi, iskolafenntartói (önkormányzati) és intézményi szint
feladata és felelõssége az, hogy az iskolák kötelezõen elkészítsék és
elfogadják, a fenntartók pedig jóváhagyják a pedagógiai programot.

1
2
3

Kt. 114. §
Kt. 8/A § (2) bekezdés
Kt. 102. § (1) bekezdés f) pont
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· Az iskola a fentiek értelmében felelõs a pedagógiai program
szakmai megalapozottságáért és minõségéért.
· A fenntartó felelõs a program törvényességéért és – finanszírozási kötelezettsége miatt – megvalósíthatóságáért.
Mind a fenntartó, mind az intézmény döntésének meghozatala
során – jogszabályban meghatározott keretek között – széles
körû autonómiával rendelkezik, azonban ezek az autonómiák
kölcsönösen korlátozzák egymást.
A fenntartó csak olyan pedagógiai programot hagyhat jóvá,
amelyet azt megelõzõen a nevelõtestület (iskola) elfogadott, míg az iskola csak olyan pedagógiai programot valósíthat meg, amelyet a fenntartó jóváhagyott.
Arról van tehát szó, hogy a fenntartó nem erõltetheti rá az iskolára saját elképzelését, ugyanakkor az iskola sem teheti meg, hogy
ne vegye figyelembe a fenntartó által meghatározott szempontokat, elvárásokat. A törvényben elõírt egyeztetési kötelezettségen
túl ez a helyzet mind az iskolát, mind a fenntartót arra inspirálja,
hogy a pedagógiai program elkészítése és/vagy felülvizsgálata folyamatában még a döntést megelõzõen körültekintõ érdekegyeztetést folytasson, szorosan együttmûködjön.

2. A pedagógiai program tartalmának változása
a jogi szabályozásban
A pedagógiai programhoz hasonló fogalmat, illetve kifejezést elõször
a mai értelmezéséhez hasonló tartalommal az 1985. évi oktatási
törvény használt1. A törvény kimondta, hogy a nevelési-oktatási intézmény a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklõdésének figyelembevételével kialakítja helyi nevelési rendszerét2.
Arról azonban nem rendelkezett, hogy mi a helyi nevelési rendszer
tartalma, és rögzíteni kell-e azt valamilyen dokumentumban. A helyi nevelési rendszer a centralizált irányítási rendszerben az egységes központi tantervektõl, elõírásoktól való kisebb-nagyobb eltérést
tett lehetõvé az iskolák számára.
Magát a pedagógiai program kifejezést a törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendelet használta elõször, amely a nevelõtestület feladatává tette az iskola pedagógiai programjának kidolgo1
2

1985. évi I. törvény az oktatásról (továbbiakban OT)
OT 14. § (4) bekezdés
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zását és elfogadását1. Arról azonban e rendeletben sem találhatunk szabályozást, hogy a kialakított és elfogadott pedagógiai
programnak pontosan mi a tartalma és a szerepe az iskola mûködésében.
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Az 1993. évi közoktatási törvény2 a decentralizáció jegyében
a közoktatási rendszer tartalmi szabályozását kétszintûvé alakította át. A keretjellegû központi szabályozást helyi, intézményi szinten kellett pontos tartalmakkal kitölteni. A nevelés
és oktatás tantervi alapjai fejezetben a törvény kimondja, hogy
a közös tartalmi követelményeket a Nemzeti alaptanterv határozza meg, az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedig a kerettantervre épülõ helyi tanterv alapján folyik3.
E törvényben írták le elõször, hogy a nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak,4 és ennek az önállóságnak egyik alapfeltétele, hogy nevelési-oktatási intézményben a
nevelõ és oktató munka foglalkozási, illetve pedagógiai program
szerint folyik. Ezzel a szabályozással vált jog szerint a pedagógiai
program az intézmény szakmai tevékenységének alapjává, stratégiai tervévé.
A fenti helyen azt is szabályozták, hogy a pedagógiai programot
a nevelõtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé, kialakítva a ma is érvényes helyzetet.
A pedagógiai program tartalmának meghatározása az elmúlt idõszakban folyamatosan változott. A változások irányát egyrészt az
egyes összetevõk tartalmának pontosítása, másrészt a programban kötelezõen szabályozandó területek bõvülése jellemezte. Az
ekkor hatályos törvény szerint5 a pedagógiai program három,
szakközép-, illetve szakiskola esetében négy összetevõbõl áll:
· az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai és a NAT-ban, valamint a kerettantervben meghatározottak megvalósításának
módozatai
· az iskola helyi tanterve
· az iskolai életet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a
szociális hátrányok, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítõ tevékenységek
· szakközép-, illetve szakiskola esetén a szakmai program
1
2
3
4
5

13/1986. (VIII. 1.) MM számú rendelet az alapfokú nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl.
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Ekkor hatályos közoktatási törvény 9. §
Ekkor hatályos közoktatási törvény 39. §, 44. §
Ekkor hatályos közoktatási törvény 48. §
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Az elsõ pont tartalmából a célok kitûzése – ma már – könnyen értelmezhetõ, azonban a kerettantervekben meghatározottak „megvalósításának módozatai” kifejezés igen átfogó, értelmezhetõsége
és különösen kiterjedése komoly problémát jelentett (volna) az iskolák számára. A helyi tanterv tartalmát ugyanakkor tételesen felsorolta a jogszabály, amelybe beletartozott:
· az iskola tantárgyi rendszere, a kötelezõ és választható foglalkozások, azok óraszámai, tananyaga és követelményei
· a magasabb évfolyamra lépés feltételei
· a beszámoltatás és számonkérés formái és követelményei,
a tanuló tudása értékelésének, minõsítésének módja
· a kisebbséghez tartozók számára a magyar, a magyarok számára a kisebbségi kultúra megismertetése
Az „iskolai életet segítõ tevékenység” szintén igen átfogó, többféle
értelmezést lehetõvé tevõ kategória, ugyanakkor kiemelt jelentõségû az, hogy önálló területként bekerült a pedagógiai programba a tehetségfejlesztéssel és a hátránykompenzálással kapcsolatos iskolai feladatok meghatározása is.
A pedagógiai program jogi szabályozása lényegében meghatározta
azt az összefüggésrendszert, hogy a nevelés és oktatás céljainak
meghatározását követi – annak alárendelve – a helyi tanterv elkészítése, majd ehhez kapcsolódva, illetve ennek részeként a tehetséggondozás és felzárkóztatás feladatainak meghatározása. Így lényegében egy olyan világos és koherens struktúra jöhet létre,
amelyben a célokhoz kapcsolódva határozzák meg a feladatokat.
A fenti rendszer szerint nem készültek pedagógiai programok,
mivel 1996-ban módosították a közoktatási törvény pedagógiai
programra vonatkozó szabályozását.
A közoktatási törvény 1996. évi átfogó módosítása1 a pedagógiai
program tartalma szempontjából is jelentõs változásokat hozott.
A módosítás szerint az iskolában a nevelõ-oktató munka nem
csupán a helyi tanterv, hanem „az iskolai pedagógiai program részét alkotó” helyi tanterv alapján folyik. A korábbi ellentmondó
szabályozást megszüntetve tehát nem csupán a helyi tanterv,
hanem a pedagógiai program egésze az iskolai nevelõ-oktató
munka alapja. Ebben a szellemben bõvült a pedagógiai program
nem helyi tantervre vonatkozó tartalma, és több új elemmel egészült ki a helyi tanterv tartalmát felsoroló szakasz is.

1

1996. évi LXII. törvény
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Pedagógiai program tartalma 19961
· Az iskolában folyó nevelés
és oktatás céljai
· Az iskolai életet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési,
magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítõ
tevékenységek
· A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ pedagógiai tevékenységet, továbbá a tanulási kudarcnak
kitett tanulók felzárkóztatását segítõ programok
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Helyi tanterv:
· Egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelezõ
és választható tanórai foglalkozások, azok óraszámai, az elõírt tananyag és
követelmények
· Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
· Az iskolai magasabb évfolyamra lépés feltételei
· beszámoltatás, ismeretek
számonkérésének követelményei és formái, a magatartás, szorgalom értékelésének és minõsítésének
követelményei, a tanuló
teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének, minõsítésének formái
· nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és
oktatásban részt vevõk
számára a magyar, a kisebbséghez nem tartozók
részére a kisebbségi kultúra megismerését szolgáló tananyag

Az új szabályozás alapján a pedagógiai program a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységgel bõvült, a helyi tantervbe bekerült a tankönyvek és taneszközök kiválasztása elveinek meghatározása is.
Lényeges változás, hogy a helyi tantervbe be kellett illeszteni a magatartás és szorgalom értékelésének és minõsítésének módját is. Az
elsõ, 1998-ban jóváhagyott pedagógiai programok a fenti szabályozás szerint készültek el.

1

A változások dõlt betûvel
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A közoktatási törvény 1999. évi módosítása1 a korábbiaknál is
jelentõsebb változásokat eredményezett a pedagógiai program
tartalmában. A korábbiakhoz képest megváltozott a pedagógiai
program szerkezete. Mindazokat az elemeket, amelyek nem tartoznak a helyi tantervbe és a szakképzõ iskolák esetében a szakmai programba, a nevelési programba sorolták be. Az új szabályozás szerint tehát a pedagógiai program három részbõl áll:

7

· nevelési program
· helyi tanterv
· szakmai program
Az új szabályozás formailag tehát három belsõ egységre bontja
a pedagógiai programot, amelyek egymáshoz való viszonyát az
alábbi ábra szemlélteti.

Pedagógiai program

Nevelési
program

+

Helyi
tanterv

+

Szakképzési
szakmai
program

A jogszabály szövegének felépítésébõl és elrendezõdésébõl arra lehetne következtetni, hogy a program három alkotóeleme egymással mellérendelt viszonyban van. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy
a helyi tanterv nem önmagában létezik, hanem a nevelési programban meghatározott nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai megvalósítását szolgálja, így annak alárendelve kapcsolódik
hozzá. Ez azt jelenti, hogy a helyi tantervnek összhangban kell
lennie az iskola által kitûzött hosszú és középtávú célokkal.
A törvénymódosítás a korábbi szabályozás minden elemét megtartotta, és számos új elemmel kiegészítette a pedagógiai programot, illetve ezen belül a nevelési programot. A következõ táblázatban a módosítás elõtti és utáni tartalmak összehasonlítását
tekinthetjük át.

1
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1996. évi LXII. törvénnyel
módosított
1993. évi LXXIX. törvény

1999. évi LXVIII. törvénnyel
módosított
1993. évi LXXIX. törvény

48. §
Az iskola pedagógiai programja
meghatározza:
a) az iskolában folyó nevelés és
oktatás céljait,
b) az iskolai életet, a tehetség,
a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok,
a beilleszkedési, magatartási,
tanulási nehézségek enyhítését segítõ tevékenységeket,
c) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ pedagógiai
tevékenységet, továbbá a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítõ
programot.

48. §
Az iskola pedagógiai programja
meghatározza:
a) az iskola nevelési programját,
ennek keretén belül

· az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,

· a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos pedagógiai feladatokat,

· a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,

· a beilleszkedési, magatartási
nehézségekkel összefüggõ pedagógiai tevékenységet,

· a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységet,

· a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

· a tanulási kudarcnak kitett
tanulók felzárkózását segítõ
programot,

· a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységet,

· az iskolában folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét,

· a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések
jegyzékét,

· a szülõ, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit.
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A nevelési programba bekerülõ új tartalmak pontosabban határozzák meg az iskola neveléssel összefüggõ feladatait. Figyelmet
érdemel, hogy a korábban csupán a célok meghatározását elõíró
szakasz kibõvült a nevelõ-oktató munka alapelveivel, valamint
a célok megvalósításához kapcsolódó feladatokkal, eszközökkel
és eljárásokkal is. Az alapelvek a neveléssel összefüggõ értékek
alapján az oktatásról, nevelésrõl vallott pedagógiai nézetek rendszereként értelmezhetõk, az iskola küldetésének meghatározását
jelenthetik, míg a célokhoz kapcsolódó feladatok biztosíthatják, hogy az iskolában folyó pedagógiai tevékenység valóban a kitûzött célok irányába mutasson.
Fontos változás, hogy a nevelési programban meg kell határozni
a személyiségfejlesztéssel és a közösségfejlesztéssel összefüggõ
feladatokat, továbbá a pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök jegyzékét is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a nevelési
programba kerülhettek bele azok az eszközök is, amelyek a helyi
tanterv megvalósítását szolgálták.
A szülõkkel való együttmûködés javítását célozta az a változás,
hogy a nevelési programban meg kellett határozni nemcsak
a szülõk és az intézmények közötti kapcsolatok formáit, hanem
azok továbbfejlesztésének lehetõségeit is. A talán legjelentõsebb
tartalmi bõvülés az volt, hogy ki kellett dolgozni az iskolában folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét.
Ez azt jelentette, hogy az iskolai önértékelés, továbbá
a szervezetfejlesztéshez is kapcsolódó minõségbiztosítás
(tartalmát tekintve inkább minõségfejlesztés) a pedagógiai
program eleme lett.
Jelentõsen átalakult az oktatás tartalmát reguláló központi tartalmi szabályozó eszközök struktúrája és tartalma. Meghatározó
eszköz az intézménytípusonként szabályozó, a „Nemzeti alaptantervben szereplõ mûveltségi területekre épülõ” kerettanterv lett.
A törvénymódosítás fontos eleme volt a helyi tantervek vonatkozásában, hogy a középiskolának a helyi tanterv elkészítésekor
a kerettanterv mellett az érettségi vizsga vizsgatantárgyainak
vizsgakövetelményeit is figyelembe kell vennie.
Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy a helyi tanterv elemeinek
meghatározása és száma nem változott 1999-ben. A változás inkább a kerettantervek tartalmában következett be, amely
alapvetõen a központilag elõírt, illetve az intézmény által szabadon választható tantárgyak tartalmát, idõkereteit és követelményeit szabályozta újra.
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1996. évi LXII. törvénnyel
módosított
1993. évi LXXIX. törvény
Az iskola helyi tanterve, ennek
keretén belül

1999. évi LXVIII. törvénnyel
módosított
1993. évi LXXIX. törvény
Az iskola helyi tanterve, ennek
keretén belül

· az iskola egyes évfolyamain

· az iskola egyes évfolyamain

tanított tantárgyakat, a kötelezõ és választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az elõírt tananyagot
és követelményeit,

tanított tantárgyakat, a kötelezõ és választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az elõírt tananyagot
és követelményeit,

· az alkalmazható tankönyvek,

· az alkalmazható tankönyvek,

tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának
elveit,

tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának
elveit,

· az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,

· az iskolai beszámoltatás, az
ismeretek számonkérésének
követelményeit és formáit,
a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei
között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minõsítésének formáját,

· nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai nevelés és oktatás
esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagát,

· nemzeti, etnikai kisebbségi

· az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,

· az iskolai beszámoltatás, az
ismeretek számonkérésének
követelményeit és formáit,
a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei
között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minõsítésének formáját,

· nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai nevelés és oktatás
esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagát,

· nemzeti, etnikai kisebbségi

iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra
elsajátítását biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai
kisebbség kultúrájának megismertetését szolgáló tananyagot,

iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra
elsajátítását biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai
kisebbség kultúrájának megismertetését szolgáló tananyagot,

szakközépiskola és szakiskola esetén a szakmai programot.

szakközépiskola és szakiskola esetén a szakmai programot.

Az iskolák 1998-ban jóváhagyott pedagógiai programjukat a fentiek alapján 2001. szeptember 1-jéig felülvizsgálták és módosították.
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A közoktatási törvény 2003. évi módosítása1 ismét érintette a pedagógiai program tartalmát. A jelenleg hatályos törvény megtartotta a pedagógiai program belsõ fõ részegységeit, az továbbra is
három összetevõbõl áll, amelyek a nevelési program, a helyi
tanterv, a szakközép-, illetve szakiskolák esetében a szakmai
program.
A korábbiaktól eltérõen azonban a közoktatási törvény egyrészt
nem csak a 48. § (1) bekezdésében sorolja fel a pedagógiai programok tartalmi elemeit, másrészt több esetben nem jelöli meg,
hogy az adott szabályozást a nevelési programba vagy a helyi tantervbe kell-e beilleszteni.
Ez azt jelenti, hogy az iskola eldöntheti, hogy ebben az
esetben hol jeleníti meg az így meghatározott tartalmakat.
A módosítás érintette a nevelési program tartalmának felsorolását, amelybõl kikerült az iskolában folyó nevelõ-oktató munka
ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszere. Ezt
az indokolhatja, hogy a közoktatási intézmények, ezen belül az
iskolák a pedagógiai program mellett elkészítik intézményi minõségirányítási programjukat (MIP), és így a korábban a pedagógiai
programban szabályozott terület az új dokumentumba kerül át.
Egyes vélemények szerint érdemes átgondolni az iskoláknak azt, hogy az ellenõrzési, mérési, értékelési rendszernek
a pedagógiai célok megvalósítását nyomon követõ elemei
továbbra is a pedagógiai programban maradjanak (ezt nem
tiltja a jogszabály), míg a szervezeti célokkal kapcsolatos
elemek kerüljenek át a minõségirányítási programba.
Bõvült a nevelési program az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési programmal2. A törvény az egészségnevelési program
tartalmi elemeként határozza meg az egészségfejlesztéssel összefüggõ iskolai feladatokat és a mindennapos testedzés feladatainak
végrehajtását biztosító programot, azonban a környezeti nevelési
program tartalmára vonatkozóan nem ír elõ kötelezõ elemeket.
Jelentõsebb változás következett be a helyi tanterv tartalmának
felsorolását illetõen. A korábbi elemek változatlanul hagyása
mellett több új elemmel bõvült a helyi tanterv tartalma. Az alábbi
táblázat a helyi tanterv elemeinek összevetését teszi lehetõvé.

1
2

2003. évi LXI. törvény
Hatályos 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 48. § (3) bekezdés
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1999. évi LXVIII. törvénnyel
módosított
1993. évi LXXIX. törvény
Az iskola helyi tanterve, ennek
keretén belül
· az iskola egyes évfolyamain
tanított tantárgyakat, a kötelezõ és választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az elõírt tananyagot
és követelményeit,
· az alkalmazható tankönyvek,
tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának
elveit,
· az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
· az iskolai beszámoltatás, az
ismeretek számonkérésének
követelményeit és formáit,
a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei
között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minõsítésének formáját,
· nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai nevelés és oktatás
esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagát,
· nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra
elsajátítását biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai
kisebbség kultúrájának megismertetését szolgáló tananyagot.
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2003. évi LXI. törvénnyel
módosított
1993. évi LXXIX. törvény
Az iskola helyi tanterve, ennek
keretén belül
· az iskola egyes évfolyamain
tanított tantárgyakat, a kötelezõ és választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az elõírt tananyagot
és követelményeit,
· az alkalmazható tankönyvek,
tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának
elveit,
· a magasabb évfolyamra lépés
feltételeit,
· az iskolai beszámoltatás, az
ismeretek számonkérésének
követelményeit és formáit,
a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei
között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minõsítésének formáját,
· moduláris oktatás esetén az
egyes modulok értékelését és
minõsítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe
· a középszintû érettségi vizsga
témaköreit
· a tanulók fizikai állapota méréséhez szükséges módszereket
· nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai nevelés és oktatás
esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagát,
· nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra
elsajátítását biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai
kisebbség kultúrájának megismertetését szolgáló tananyagot.
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A kiegészítések tehát
· a moduláris oktatás eredményeinek iskolai beszámítását –
amennyiben végez ilyet az iskola – és
· a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
meghatározását valamennyi iskola számára elõírják, míg
· a középszintû érettségi témaköreit természetesen csak a középiskoláknak kell meghatározniuk.
Ez utóbbi kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az emelt
szintû érettségi vizsga az iskolán kívüli vizsgaközpontokban, központi témakörök alapján kerül majd lebonyolításra, így ezek témaköreinek kijelölésére az iskoláknak nincs
hatáskörük.
A következõkben felsoroljuk a törvénymódosítás azon új elemeit,
amelyeket a helyi tantervbe javasolunk beilleszteni:
· a projektoktatásra vonatkozó iskolai eljárások1
· az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai,
a tanulók értékelésében betöltött szerepe, súlya2
· az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai3
A fenti elemek közvetlenül kapcsolódnak egyrészt a helyi tanterv
tananyagot és idõkereteket meghatározó részéhez (projektoktatás), másrészt pedig az iskolai beszámoltatások rendjéhez (írásbeli beszámoltatás, otthoni felkészülés), így célszerû az új elõírásokat a korábbi fejezetekhez illeszteni.
Ugyancsak a helyi tantervben célszerû szabályozni a középiskolákban a 9. évfolyamon megszervezhetõ nyelvi elõkészítõ évfolyamok4 tantárgyait, a követelményeket és idõkereteket, amennyiben
ennek indítására az iskolának engedélye van a fenntartótól.
A jelenleg érvényes tartalmak szerint az iskolák 2004. június 30-ig
felülvizsgálják és módosítják pedagógiai programjukat.

1
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3
4
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28.

§
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3. Új elemek a pedagógiai programban és a szakképzõ intézmények szakmai programjában
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Az elõzõ fejezetben áttekintettük a pedagógiai program törvényben elõírt tartalmának, kötelezõ elemeinek kialakulását. Vizsgáljuk meg a jelenleg hatályos szabályozás szerint bekerült új elemek tartalmát.
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3.1 Nevelési program
Noha az alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások fejezet
1999-ben került be a nevelési programba ebben a formában,
azonban ezek tartalma és egymáshoz való viszonya sok vitát és
félreértést okozott; ezért mégis tegyünk vele kivételt, és vizsgáljuk meg a tartalmát.
Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások
Az alapelvek az iskola nevelõ-oktató munkáját tartósan meghatározó, lényeges értékeket kifejezõ, a célok megfogalmazását segítõ elemei a pedagógiai programnak.
A célokat az alapelvek alapján a képzési ciklus egészére kell
meghatározni a pedagógiai programban. A cél mindig az elérendõ
állapot meghatározását tartalmazza, azaz milyen lesz, mi jellemzi
azt a valamit, amit meghatározott idõ múlva elér az iskola. Ebbõl
következõen a célt akkor tekinthetjük jónak, ha meg lehet állapítani azt, hogy mikor érte el az intézmény. Ezt akkor lehet
megállapítani, ha konkrét, mérhetõ követelményeket (sikerkritériumokat) lehet hozzárendelni, azaz mikor, milyen feltételek teljesülése esetén érte el az iskola.
A feladatok a nevelõtestület által elvégzett tevékenységek, amelyek révén el lehet érni a célokat. A feladatokat akkor határozza
meg jól a nevelési program, ha azok elvégzése elvezet a célokhoz. Nyilván a nevelési program keretei között azokat a fõ feladatokat kell kijelölni, amelyek a legfontosabbak, hiszen valamennyi
feladat meghatározására nincs mód egy ilyen dokumentum esetében. A cél és a feladat összefüggése az, hogy a cél a kívánt állapot
rögzítése, a feladat pedig a célhoz vezetõ út (tevékenységsorozat).
Az eszközök a feladatok megvalósítását segítõ erõforrások (ezek
lehetnek tárgyi, de lehetnek tudás-, készségbeli eszközök is). Az
eszközök meghatározásánál érdemes számításba venni mindazokat, amelyek elengedhetetlenek a mindennapi munkavégzéshez.
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Az eljárások a nevelõ-oktató munka céljainak megvalósulását
szolgáló, az alapelvek figyelembevételével megfogalmazott, általánosan és széles körben alkalmazott módszerek és szervezési
módok (például tanulásszervezési eljárások, a tanulók csoportba, illetve osztályba sorolásának szempontjai).
Az egészségnevelési program
Az iskolai egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggõ iskolai feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. Az
iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az
iskola-egészségügyi szolgálat véleményét.
A program elkészítéséhez segítséget adhatnak a NAT követelményei és a 2000-ben kiadott kerettanterv, amely ajánlást tartalmaz
az iskolai egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel összefüggõ feladatok végrehajtására.1
Ennek megfelelõen kiemelt területként kezeli
· a test és a lélek harmonikus fejlesztését,
· az egészséges életmód alapvetõ ismereteinek közvetítését,
· az azt elõsegítõ szokások és tudatosság kialakítását.
A kerettantervben a környezeti nevelés és az egészséges életre
nevelés is kereszttantervi elemként van jelen, tehát nem önálló
tantárgyat képez, hanem az egyes tantárgyak vagy modulok belépõ tevékenységei vagy fejlesztési követelményei között szerepel.
Az egészségneveléssel kapcsolatos programban feltétlenül helye
van az alábbi tartalmaknak is:
· az egészségfejlesztés, -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai
· a legégetõbb, társadalmi méreteket öltõ népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjai
· az egészség-magatartás befolyásolásának lehetõségei
· az egészséges életmód jellemzõi
Az egészségnevelési programnak része a mindennapos testedzés programjának kialakítása is.

1

Kt. 8/A § (1) bekezdés
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Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani – ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak
keretén belül évfolyamonként legalább egy-egy osztály mûködik – az iskolai sportkör mûködését.
A mindennapi testedzéshez szükséges idõkeretet a kötelezõ és
nem kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre
álló idõkeret terhére kell megteremteni. Bár a mindennapos testedzés programját a nevelési programban kell meghatározni, annak lényegi elemeit a helyi tanterv tartalmazza az alábbiak szerint:
Testnevelés a helyi tantervben
Az elsõ–negyedik évfolyamon heti három, az ötödik-nyolcadik évfolyamon heti kettõ és fél testnevelésórát kell a tanulók kötelezõ
óraszámába beépíteni. A tanulók kötelezõ óraszáma megemelhetõ a beépített többlet testnevelés órák számával. Ha az iskolában
iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a helyi tantervbe minden tanítási napra – a délelõtti vagy a délutáni tanítási idõszakra
– be kell építeni a testnevelési órát. A többlet testnevelési órákat
az elsõ–negyedik évfolyamon – az e törvény 17. §-a (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ – testnevelõ végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ tanár is taníthatja.
Diáksport
Az iskola a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezéséhez
rendelkezésre álló idõkeret terhére szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait. A mindennapi testedzés megszervezésébe az
iskolai sportkör foglalkozásait be kell számítani. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában mûködõ diák-sportegyesület is elláthatja.
Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak
és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként –
(a továbbiakban: sportcsoport) hetente legalább kétszer negyvenöt
percet biztosítani kell a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló idõkeretbõl.1 Az iskolai sportkör
kezdeményezésére az egész iskolára számított nem kötelezõ tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló idõkeret legalább húsz
százalékát (a továbbiakban: minimális idõkeret) az iskolai sportkör foglalkozásainak a megszervezéséhez kell biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri az egész iskolára számított

1

Kt. 52. § (7) bekezdés
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nem kötelezõ tanórai foglalkozások számának a tíz százalékát.
A minimális idõkeret arányosan csökkenthetõ, ha a sportcsoportok száma kevesebb a nem kötelezõ tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló idõkeret tíz százalékánál.
A sportköri foglalkozásokat testnevelõ végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ tanár vezeti.
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Mindennapos testnevelés, testmozgás
Az általános iskola elsõ–negyedik évfolyamán biztosítani kell
a mindennapos testmozgást, amely helyi tantervben meghatározott legalább heti három testnevelésóra és a játékos testmozgás
keretében valósul meg.
Az általános iskola elsõ–negyedik évfolyamán minden olyan
tanítási napon, az iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan délelõtti tanítási idõszakban, amelyben
nincs testnevelési óra, meg kell szervezni – a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó – játékos, egészségfejlesztõ testmozgást.
A játékos, egészségfejlesztõ testmozgás ideje naponként legalább
harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás
keretében is meg lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztõ testmozgást a tanítási órák részeként és szükség szerint legfeljebb
egy óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának felhasználásával lehet megszervezni.
Napközire vonatkozó elõírások
Az összefüggõ, napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai és a kollégiumi foglalkozások között, iskolaotthonos nevelés
és oktatás esetén minden olyan délutáni tanítási idõszakban,
amelyben nincs testnevelésóra, biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztõ testmozgást. A játékos testmozgást, ha az idõjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni. A játékos testmozgás ideje
legalább napi negyvenöt perc.
Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy
szakorvosi szûrõvizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre
utalja. Tizenhat tanulónként heti 3 óra áll rendelkezésre. Az iskola a kötelezõ tanórai foglalkozások keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés szervezésérõl.
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Környezeti nevelési program
A helyi környezeti nevelési célok megfogalmazásához a Nemzeti
alaptanterv „Környezeti nevelés” közös követelményében megfogalmazott elvárások nyújtanak segítséget. Ezek a következõk:
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Rendszerszemléletre nevelés
A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket
· össze tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel,
· hogy önmaguk lássák meg a problémákat és azok összefüggéseit, valamint
· önmaguk keressék az arra adható válaszokat.
Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók képesek legyenek
megérteni a fejlõdés és környezet kérdéseinek összefüggõ rendszerét.
Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
Nem elegendõ az egyes problémák, sõt a problémák összefüggéseinek felfedeztetése sem, ha nem alakul ki az a képesség, hogy
a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. Fontos, hogy
az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását
igényeljék, s az alternatívák értékelése, ellenõrzése után képesek
legyenek a helyes, megfelelõ válasz kiválasztására.
A globális összefüggések megértése
A létezõ környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek globális problémákká szövõdnek össze.
Nagyon fontos, hogy ne csak egyenként lássák ezeket a gondokat
a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék.
Legyenek képesek ezeket az okokat azonosítani saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg ezeket szem
elõtt tartva cselekedni.
A létminõség választásához szükséges értékek megmutatása
Környezetünk minõsége, gazdagsága létminõségünknek egyik
alapvetõ meghatározója, mégsem tükrözõdik vissza gondolkodásunkban automatikusan. Még ennél is nehezebb megértetni
a létminõséghez szükséges nem anyagi jellegû dolgok szerepét az
életünkben.
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A létminõséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása
Nem elegendõ a szemléleti alapok megteremtése, arra is szükség
van, hogy közösen fedezzük fel, mit is tehetünk egyéni életünkben.
A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentõségének megértése
Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttmûködik környezetével, és nem uralkodni akar felette. Ez a természet törvényeinek megértését, az élet minden formájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetni, hogy biológiai
sokféleség nélkül nincs emberi létezés sem.
A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése
a fenntartható fejlõdésben
Alapvetõ annak a belátása, hogy az ember történelme során
nemcsak szembefordult környezetével, hanem számos esetben
tudott azzal harmóniában is élni. E harmonikus együttélés eredményeként alakult ki a szerves (organikus) kultúra.

Figyelem!
A program tartalmi elemeinek kidolgozására az alábbi szempontokat, lehetõségeket célszerû figyelembe venni:
ß a tantervi tartalmak kiegészítése a környezetre vonatkozó
helyi tananyaggal
ß az osztályfõnöki órák témái között az ember és környezete
kapcsolatára vonatkozók megtervezése
ß az egészségtan, a hon- és népismeret, az ember- és társadalomismeret, etika, a mozgókép- és médiaismeret tantervi modulok környezeti szemléletû megvalósítása,
ß a hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérõ, környezethez illeszkedõ tanulásszervezési módok kialakítása (például: erdei iskola, témanap, múzeumi, állatkerti órák)
ß önálló, környezeti nevelési szemléletû tantárgyi tanterv,
iskolai program szerinti tanítás

3.2 Helyi tanterv
A mindennapos testedzés helyi tantervvel összefüggõ elemeit
a fentiekben már kifejtettük.
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Projektoktatás
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A projektoktatás megszervezését lehetõvé teszi a közoktatási törvény1, ezért ha valamelyik iskola ezt a formát is alkalmazza, akkor
az erre vonatkozó szabályokat be kell építenie helyi tantervébe.
A jogszabály szerint a projektoktatás azt jelenti, hogy a tananyagot vagy annak egy részét az iskola felbonthatja olyan témaegységekre, amelyeknek középpontjában a mindennapi élet valamely,
a tanulók által megtervezhetõ és kivitelezhetõ feladata áll. A témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklõdésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttmûködésére épül, a probléma megoldása és az összefüggések feltárása
útján.
A projektoktatás bevezetésekor a tanulói foglalkozások megszervezésére vonatkozó rendelkezésektõl – az iskolai idõkeretek meghatározására vonatkozó elõírások megtartásával – el lehet térni.
A projektoktatás tehát nem a hagyományos oktatás-nevelés
keretei között valósul meg. Nyilván az így elsajátítandó tananyaghoz kapcsolódóan a tanulók értékelését is át kell gondolni.
Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése,
minõsítése, beszámítása
Az egyes rész-mûveltségterületekhez kapcsolódó, illetve a kerettantervekben meghatározott modulok oktatása esetén szabályozni szükséges azt, hogy a modulok tanulói teljesítését milyen
módon kívánja értékelni az iskola, és annak milyen szerepe van
az iskolai évfolyam sikeres befejezése tekintetében. Ez egyrészt
azt jelenti, meg kell határozni, hogy az egyes modulokat külön-külön értékeli, vagy valamely tantárgy részeként, másrészt
a külön értékelt modul megakadályozza-e a magasabb évfolyamra lépést vagy sem.
Középszintû érettségi vizsga témaköreinek meghatározása
A középszintû érettségi vizsgát a jelenlegihez hasonló módon az iskola szervezi meg és bonyolítja le. A vizsga témaköreinek a helyi
tantervben való meghatározása megkönnyíti a tanulók felkészülését a vizsgára, mert tanulmányuk kezdetétõl ismert számukra,
milyen tananyagot kell elsajátítaniuk a vizsgára történõ felkészülés során. A témakörök alapján jelölik majd ki azokat a tételeket,
amelyekbõl a tényleges vizsgát leteszi a tanuló. Tehát nagy körültekintéssel célszerû eljárni a témakörök kijelölése során annak ér-

1

Kt. 45. § (5) bekezdés
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dekében, hogy ne legyenek túlságosan általánosak (mert akkor a
tananyag egészéhez képest nem jelentenek viszonyítási alapot),
ugyanakkor ne legyenek túl konkrétak sem (mert akkor lényegében tételszintre szûkítik le a tananyagot, ezáltal mintegy a tételsorra kondicionálják a tanulókat).
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A korábbi években is el kellett végezni a tanulók fizikai állapotának felmérését. Lényegében a helyi tantervben az eddig kialakult
jó gyakorlat rögzítésével határozható meg ez a tartalom.
Nyelvi elõkészítõ évfolyam tanterve a középiskolákban
Bár a helyi tanterv tartalmának meghatározásakor az egyes évfolyamok tantárgyait, tananyagát, idõkereteit és követelményeit általában meg kell határozni, azonban a törvény nem tér ki részletesen arra, hogy ez a nyelvi elõkészítõ évfolyamokra is érvényes.
Meghatározza ugyanakkor az ezen az évfolyamon felhasználható
egyes tématerületeket és idõkereteket (idegen nyelv 40%, informatikai ismeretek 25%, képességfejlesztés 35%), amelyek a többi évfolyamtól eltérõ sajátos tantárgyi rendszert és idõfelhasználást jelentenek. A helyi tanterv a kitûzött célokhoz kapcsolódó, koherens
rendszert alkot, ezért a nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén – és persze minden tantervi módosítás esetén – arra is figyelemmel kell
lenni, hogy az évfolyamon folyó nevelõ-oktató tevékenység szervesen illeszkedjen a magasabb évfolyamok, illetve a helyi tanterv
egész rendszeréhez.
Az iskolai írásbeli beszámoltatás
Az e területen kialakult gyakorlatot a hagyományok, a szokásjog
irányítják. Arra célszerû törekedni, hogy a túlzottan általános,
vagy a gyakorlatban úgyis megvalósíthatatlan túlszabályozás
egyaránt ellentétes a törvénymódosításban kitûzött céllal.
Az iskolai gyakorlat feltérképezéséhez néhány szempontot ajánlunk:
· Milyen írásbeli beszámoltatási formák léteznek jelenleg az
adott iskolában (például kézírással, rajzzal készülõk; leíró vagy
teszt jellegûek; technikai eszközzel készülõk)?
· Hogyan oszlanak ezek meg tantárgycsoportonként?
· Létezik-e egyeztetés az írásbeli számonkérés területén a munkaközösségeken, tantárgycsoportokon belül? Ha igen, akkor
ez mire terjed ki: a formára, a tartalomra, az értékelésre,
a megíratás idõpontjára?
· Az értékelések szempontjait ismerik-e a tanulók a megírás
elõtt?
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· Az értékelés melyik tantárgyakban történik pontozással, egyértelmû átváltókulccsal, és melyekben „globálisan”?
· A javítás és értékelés, vagy csak az értékelés az általánosabb
gyakorlat, van-e ebben eltérés tanáronként, munkaközösségenként?
· Minden írásbeli produktum értékelése bekerül a naplóba?
· Mi a szerepe, milyen a súlya a házi (de beszámoltatási céllal készült) dolgozatok értékelésének, milyen a témazáró dolgozatoknak vagy a „kisdolgozatoknak” (cetli, röpdolgozat) a félévi
és év végi osztályzatok kialakításában?
· Van-e javítási lehetõség?
· A tervezett írásbeli beszámolók közül melyek megíratásának
idejét (formáját) kell a tanmenetben rögzíteni?
· Az iskola vezetõi vagy a munkaközösségek vezetõi alkalmanként „ellenõrzik-e” vagy összehasonlításra felhasználják-e ezeket, például a pedagógiai munka értékelése során? Ha igen,
akkor ezt a követelményt hol rögzítik (munkaterv, minõségirányítás)?
· Egyéb szempontok
Az intézményi gyakorlat feltérképezése után a szabályozás szempontjait érdemes rögzíteni, például:
· Az összes, az adott iskolában létezõ formára terjedjen-e ki
a szabályozás, vagy csak néhány, de a továbbhaladás, az értékelés szempontjából kiemelten fontosra?
· Hogyan szabályozzák a megíratás rendjét, összehangoltságát,
kitõl várnák el ezt a munkát?
· Az értékelés formájára vonatkozóan (pontozás, átváltás) mennyire lenne egységes a követelmény, illetve mi jelentene választóvonalakat?
· Változtatnának-e az egyes produktumok értékelésének, az ezzel járó érdemjegyeknek és a félévi, év végi osztályzatok eddig
kialakult gyakorlatának viszonyán?
· Mit nem szabályoznának semmilyen körülmények között?
A fenti kérdések megválaszolása alapján elkészíthetõ az írásbeli
beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepét szabályozó része a pedagógiai
programnak.
Otthoni felkészüléshez elõírt feladatok meghatározása
Az otthoni felkészüléshez elõírt szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait, az iskolai és otthoni tanulás
arányait elõíró szabályok a tanulók optimális terhelésének mértéIskolavezetés 2004. május
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két hivatottak szabályozni. Az intézményi gyakorlat feltérképezése után itt is azt kell eldönteni, hogy egy átlagos felkészültségû
és képességû tanuló milyen otthoni terhelés mellett képes
megfelelni az iskolai elvárásoknak oly módon, hogy két tanítási nap között a pihenésre és szórakozásra is legyen módja.
Fontos feladat, hogy a tantárgyanként esetleg jelentõsen eltérõ
gyakorlatot egységes szempontoknak rendelje alá a pedagógiai
program.

3.3 Szakmai program
Az általános képzés alatt folyó szakmai elõkészítés keretében elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása folyik. A gyakorlati oktatás
tanítási óra keretében történhet, ami nem azonos a gyakorlati képzéssel. Utóbbi nem az általános képzésben, hanem a szakképzés
keretében lehetséges.
A szakmai elõkészítésben folytatott tanulmányok beszámításáról
a beszámítás iránti kérelem benyújtása után a szakképzést folytató intézmény vezetõje dönt.1 Továbbra sincs tehát lehetõség
az említett tanulmányok beszámításának „intézményesítésére”, azaz a pedagógiai programban rögzített módon az
OKJ-ben megadott képzési idõ csökkentésére.
Ha a központi szakmai programban megadotthoz képest az annak kiadása után született jogszabályok eltérõ óraszámokat írnak elõ, illetve eltérõk következnek belõlük, a központi szakmai
programtól el lehet térni a jogszabályi keretek között.
A pedagógiai program részeként szereplõ szakmai program akkor
lesz helyi („iskolai”), ha a központi szakmai programban (az említett jogszabályi keretek közötti esetleges eltérésekkel) biztosított
szabad sávok, szabad órakeretek felhasználásáról konkrétan
rendelkeznek.
Meg kell nevezni az általános képzés keretében folyó szakmai elõkészítés tantárgyi struktúráját, és dönteni kell arról, hogy osztályozással értékelnek-e.
Köztes vizsgák szervezésére nyílik lehetõség2 a szakmai elmélet
és a gyakorlat eredményessége mérésének céljából. Ezek tényét,
körülményeit a szükséges mértékben rögzíteni kell a pedagógiai
programban.

1
2

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrõl (továbbiakban Szt.) 11. § (1) bekezdés
Szt. 13. § (2) bekezdés
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Szintvizsgákat lehet szervezni a szakmai gyakorlat eredményességének mérésére, ha azokat a szakmai és vizsgakövetelmények
elõírják.1 A vizsgák lebonyolításában a gazdasági kamarák eltérõ
jogosítvánnyal rendelkeznek attól függõen, hogy õk állították-e
össze a szakmai és vizsgakövetelményeket, vagy sem.

4. A pedagógiai program felülvizsgálata, az új
szabályozás hatása a program tartalmára
A közoktatási törvény szabályozásából következõen2 minden jelenleg mûködõ iskola rendelkezik pedagógiai programmal. Új intézménynek a mûködés megkezdéséhez szintén rendelkeznie kell
pedagógiai programmal, ebben az esetben tehát új program készül. Amennyiben azonban már mûködõ iskola pedagógiai programjának módosításáról van szó, akkor a kiindulópont minden
esetben a már létezõ program, azaz a módosításra a hatályban
lévõ pedagógiai program felülvizsgálatát követõen, annak eredményeképpen kerül sor.
A felülvizsgálatra az alábbi okokból kerülhet sor:
·
·
·
·

jogszabályváltozásokból következõ felülvizsgálat
fenntartói döntésbõl következõ felülvizsgálat
iskolai kezdeményezésre történõ felülvizsgálat
az érvényességi idõ lejártából következõ felülvizsgálat

Jogszabályváltozásból következõ felülvizsgálatra akkor kerül
sor, ha a pedagógiai program kötelezõ elemeinek felsorolása vagy
egyes elemeinek tartalma módosul a közoktatási törvény és/vagy
más jogszabályok – kormány- és miniszteri rendeletek, esetleg helyi önkormányzati rendelet – megváltozása következtében. A jogszabályváltozásból következõ felülvizsgálat egyfelõl a pedagógiai
program kiegészítését jelentheti, amennyiben annak tartalma új
elemekkel bõvül, másrészt azoknak a területeknek a felülvizsgálatát is, amelyeket a jogszabályi változások tartalmi szempontból
érintettek.

1
2

Szt. 15. § (4)–(5) bekezdés
Kt. 8/A § (2) bekezdés
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A jogszabályváltozásból következõ felülvizsgálat valamennyi
intézmény számára kötelezõ akkor is, ha a jogszabály külön
nem írja elõ a pedagógiai program módosítását, hiszen az érvényes pedagógiai programnak mindig összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal.
A pedagógiai program felülvizsgálata következhet a fenntartó
olyan döntésébõl is, amelynek következtében
· megváltozik az iskola pedagógiai feladata,
· az intézmény számára új szakmai feladatok ellátását írják elõ,
· vagy korábbi feladatait csökkentik, átszervezik.
A fenntartó új feladatot határozhat meg az iskola alapító okiratának módosításával, de enélkül is új elvárásokat fogalmazhat meg
az oktatási intézmény számára az önkormányzati minõségirányítási program.
Olyan esetben is felül kell vizsgálni a pedagógiai programot, ha
nem bõvül, hanem éppen ellenkezõleg, csökken az intézmény feladatrendszere, megszûnik egyes feladatok ellátása. Az ilyen változások – a helyi tanterv értelemszerû változásain kívül – érinthetik a célrendszert, a hozzá kapcsolódó feladatokat, vagy akár
a szülõkkel való kapcsolattartás formáit is.
A fenntartói döntésbõl következõ felülvizsgálat kötelezõ
a saját intézmények számára.
A pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerülhet az iskola
kezdeményezésébõl is. Ez általában akkor következhet be, ha az
önértékelés során a pedagógiai program beválásának vizsgálata
azt eredményezte, hogy tévesek, esetleg megvalósíthatatlanok
voltak a pedagógiai programban kitûzött célok és/vagy a célok
megvalósításához kapcsolódó feladatok a nevelési programban
és/vagy a helyi tantervben, illetve ha nem sikerült a kitûzött
eredményeket elérni.
Olyan esetben is sor kerülhet a pedagógiai program módosítására,
ha az intézmény olyan újabb célok kitûzését tartja indokoltnak, amelyekkel megváltozik az iskola tevékenységrendszere, nevelõ-oktató tevékenysége. Iskolai kezdeményezés esetén
természetesen egyeztetni szükséges a fenntartóval a programmódosítás célját, tartalmát és erõforrás-szükségletét illetõen, hiszen
a módosított pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásával válik
csak érvényessé.
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A pedagógiai program felülvizsgálatát kötelezõ elvégezni
akkor, ha annak a programban meghatározott érvényességi ideje lejárt.
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Mivel az érvényességi idõ ismert az iskola számára, ezért ezt a felülvizsgálatot részben folyamatosan is végezheti, részben a határidõhöz közelítve külön is megszervezheti. A pedagógiai program felülvizsgálatát célszerû az iskola minõségirányítási programjában
a belsõ értékelés (önértékelés) rendszerébe illeszteni.
Bármilyen okból kerül sor felülvizsgálatra, amennyiben az módosítást eredményez, egyrészt nagy körültekintéssel célszerû eljárni, másrészt a változásoknak a program egészére történõ
hatását, következményeit is vizsgálni kell. A módosítás a legtöbb esetben természetesen nem csak kiegészítéseket, hanem az
új szabályozásnak, az intézmény által kitûzött új céloknak való
tartalmi megfeleltetést is jelent. A pedagógiai program egyes elemeinek módosítása ebbõl következõen hatással lehet azokra az
elemekre is, amelyeket látszólag nem érintett a felülvizsgálat,
ezért minden esetben vizsgálni kell a módosított pedagógiai program egyes elemeinek egymással való összefüggését, megfeleltetését, azaz tartalmának belsõ koherenciáját.
A pedagógiai program felülvizsgálatára 2004-ben alapvetõen a közoktatási törvény, illetve a hozzákapcsolódó jogszabályok változása
következtében kerül sor, de az új tartalmak kialakítását befolyásolhatják más, a fentiekben felsorolt indíttatások is:
· Az iskolai pedagógiai programok módosításának megkezdése
elõtt fogadták el az önkormányzatok minõségirányítási programjaikat, amelyekben az intézményeik számára határoztak
meg feladatokat.
· Sok fenntartó a demográfiai és finanszírozási helyzetbõl következõen intézményei átszervezésére kényszerült.
· Természetesen az 1998 óta elmúlt öt év számos iskolai tapasztalatot is hozott az eddigi pedagógiai programok megvalósítása
területén.
Azt mondhatjuk tehát, hogy 2004-ben a felsorolt valamennyi tényezõ szerepet játszik a pedagógiai programok felülvizsgálata és
módosítása folyamatában.
A felülvizsgált pedagógiai program a nevelõtestület elfogadásával, valamint a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A jóváhagyás feltétele a törvényben elõírt vélemények beszerzése
(iskolaszék, diákönkormányzat), továbbá etnikai, nemzetiségi kisebbségi nevelés-oktatás esetében a kisebbségi önkormányzat
egyetértése. A pedagógiai programról jóváhagyása elõtt az Orszá-
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gos szakértõi névjegyzéken szereplõ közoktatási szakértõtõl szakvéleményt kell beszerezni.

5. A pedagógiai program tartalmát érintõ
jogszabályváltozások
Az elõzõ fejezetben azokat az elemeket tekintettük át, amelyeket
a közoktatási törvény új szabályozásából következõen új elemként be kell illeszteni a pedagógiai programba. A következõkben
azokat a jogszabályi – elsõsorban a közoktatási törvényben meghatározott – változásokat vesszük számba, amelyek a pedagógiai
programok egyes elemeinek tartalmára gyakorolnak hatást.
A pedagógiai program tartalmát a következõ jogszabályok és dokumentumok határozzák meg:
· Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.)
· A NAT kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló
243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet, továbbiakban R.
· A kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet, továbbiakban KR.
· A 26/1997. (VII. 10.) MKM-rendelet a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
· A 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség
óvodai nevelésének irányelve és a nemzeti etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
· A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl
· Az önkormányzat minõségirányítási programja (ÖMIP)
· Az önkormányzat intézkedési terve
· A fenntartó által meghatározott keretek a törvényben elõírtakon túl (például többletóraszám, helyi tartalom)
· Az intézmény alapító okirata
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A közoktatási törvény módosításának fõbb alapelvei
Hosszabb lesz az alapozó szakasz1
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Az iskolai
nevelésoktatás
általános
mûveltséget megalapozó
szakasza

Az alapfokú nevelésoktatás
szakasza

1–2.
évfolyam:
3–4.
évfolyam:

Bevezetõ
szakasz
Kezdõ
szakasz

Nem szakrendszerû
oktatás

5–6.
évfolyam:

Alapozó
szakasz

25–40% (*)
60–75% (*)

7–8.
évfolyam:

Fejlesztõ
szakasz
Általános
9–10.
mûveltsévagy 11.
get megsziévfolyam
lárdító
SzakrendA középfoszakasz
szerû
kú nevelésoktatás
Általános
oktatás
mûveltséget
szakasza
11., 11–12.
elmélyítõ,
vagy 13.
pályaváévfolyam
lasztást segítõ szakasz
(*): A 2008/2009–2010/2011. tanítási években az ötödik–hatodik évfolyamon a nem szakrendszerû oktatás megszervezhetõ oly módon is,
hogy az e célra felhasznált idõ csak az összes kötelezõ óra húsz százalékát éri el.

A cél, hogy az elsõ hat évfolyamon elsõsorban az alapvetõ
készségeket kell megfelelõ szinten elsajátíttatni. Ennek biztosítékaként az 5–6. évfolyamon a kötelezõ óraszám 25–40%-át
a „nem szakrendszerû oktatás” keretei között kell megszervezni.
Az 1–4. és az 5–6. évfolyamon a nem szakrendszerû oktatásban valamennyi tantárgyhoz tanítói végzettség szükséges, illetve tanár csak akkor taníthat, ha legalább 120 órás pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította a 6–12 éves korosztály
életkori sajátosságaihoz illeszkedõ pedagógiai módszereket.
Évismétlés tilalma az elsõ három évfolyamon
Ha a tanuló az elsõ három évfolyamon nem teljesítette a tanulmányi követelményeket, csak abban az esetben utasítható évismétlésre, ha erre a mulasztásai miatt került sor.

1

Kt. 8. §
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Az elsõ–negyedik évfolyamon a szülõ kérésére engedélyezni kell
az évfolyam megismétlését.
2004. szeptember 1-jétõl megváltoznak az elsõ–harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyam félévkor alkalmazható minõsítési kategóriák:
·
·
·
·

kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelõen teljesített
felzárkóztatásra szorul

29

Továbbra is megmaradt az a lehetõsége az intézmény vezetõjének, hogy az elsõ évfolyamon a tanulót mentesítheti – szakértõi
vélemény alapján – az osztályozás, értékelés alól. Ebben az esetben a tanuló az elsõ évfolyamot elõkészítõ évfolyamként végzi és
fejezi be.
Új elem, hogy elõkészítõ évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az esetben, ha tanulmányait legkésõbb a hetedik életévében megkezdte.
Az elõkészítõ évfolyam helyett egyéni továbbhaladás is engedélyezhetõ.
Továbbhaladás

Évismétlés

Évfo- Csúsztatott iskolakezdés
lyam (6–8 éves korig)
1.

2.

3.

Elõkészítõ évfolyam
(6–7
éves korig, egyszer)

Egyéni
továbbhaladás
(legfeljebb
a 4. év
végéig)

Fejlesztésre
szorul

Szülõ
Hiánykérésére zás miatt

Mentesítés
egyes
tantárgyak értékelése
alól

Fejlesztésre
szorul

Szülõ
Hiánykérésére zás miatt

Mentesítés
egyes
tantárgyak értékelése
alól

Fejlesztésre
szorul

Szülõ
Hiánykérésére zás miatt

*
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Továbbhaladás

Évismétlés

Évfo- Csúsztatott iskolakezdés
lyam (6–8 éves korig)
Mentesítés
egyes
tantárgyak értékelése
alól
*
A Kt. 70. § (7) bekezdésében
4.
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Fejlesztésre
szorul

Ha nem
teljesítette
a követelményeket

Szülõ
Hiánykérésére zás miatt

foglalt szakértõi vélemény alapján

A törvény szigorú elõírásokat tartalmaz az utolsó kategória esetén a tanuló felzárkóztatásának megszervezésére.
A NAT, a kerettanterv és a helyi tanterv kapcsolata megváltozott
A helyi tantervekre vonatkozóan a kerettanterv elvesztette kötelezõ szabályozó jellegét. Ennek megfelelõen a helyi tanterv felülvizsgálata kapcsán az iskolák az alábbi lehetõségek közül választhatnak:
· a NAT alapján maga készíti el a helyi tantervét
· a kiválasztott kerettanterv alapján maga készíti el a helyi tantervét
· az elkészült helyi tantervek közül választ, és azt építi be a pedagógiai programjába
· közvetlenül a választott kerettantervet építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába
A közoktatási törvény megerõsíti, hogy a NAT tartalmazza kötelezõ jelleggel azokat a követelményeket, amelyekre az oktató-nevelõ munka épül, míg a kerettantervek ajánlásokat tartalmaznak.
Csökken a tanulók terhelése
Fokozatosan életbe lépnek a csökkentett kötelezõ óraszámok az
egyes évfolyamokon:
1.
2003/
2004.
2004/
2005.
2005/
2006.
2006/
2007.
2007/
2008.
2008/
2009.

2.

3.

4.

20

5.

6.

7.

8.

9.

10.

22,5

20

20

22,5

22,5

20

20

20

22,5

22,5

25

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

27,5

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

27,5
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Gyermekek védelme, felzárkóztatás
A hátrányos megkülönböztetés tilalmát1 a módosított törvény
részletesen tárgyalja, tiltva minden különbségtételt, kizárást,
korlátozást vagy kedvezést, amelynek célja vagy következménye az egyenlõ bánásmód megszüntetése.
Nem tagadható meg az elsõ–negyedik évfolyamra járó tanuló
napközis foglalkozásra, iskolaotthonos osztályba történõ felvétele, illetõleg egyéni foglalkozások biztosítása a felzárkóztatáshoz,
ha eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi. Ha a tanuló
„felzárkóztatásra szorul” minõsítést kap, a szülõ bevonásával fel
kell tárni a tanuló fejlõdését, haladását gátló tényezõket, és javaslatot kell tenni annak megszüntetésére.
A helyi tantervekkel kapcsolatos egyes szabályok módosulása
Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveiben új lehetõségeket, de korlátokat is
épített be a törvény2. A pedagógus joga kibõvült: a munkaközösség véleményének kikérésével meghatározhatja nemcsak a tankönyveket, taneszközöket és segédleteket, hanem a ruházati és
egyéb felszereléseket is.
Ugyanakkor csak olyat választhat ezek közül, amely minden tanuló számára biztosítható és nélkülözhetetlen. Nem lehet
a tanév közben megváltoztatni ezeket a döntéseket, azaz újabb
eszközök beszerzését elõírni. Rögzíteni kell az iskola által biztosított felszerelések körét, az iskola által nyújtható segítség lehetõségeit. Az elvek között célszerû meghatározni a beszerzendõ eszközök értékére vonatkozó esetleges szülõi korlátokat.
Az iskolaszék – annak hiányában az iskolai szülõi szervezet (közösség) – és az iskolai diákönkormányzat ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülõkre háruló kiadások
tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem
járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a ruházati és más
felszerelések megvételét.
Fontos a közoktatási törvény módosításának az a szabályozása,
hogy „az iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakaszán belül az egyes iskolai évfolyamok tananyaga
és követelményei egymásra épülnek”.3 Ez lényegében azt jelenti, hogy az új helyi tantervekben a tananyag lineáris elrendezése az 1–12. (13.) évfolyamok vonatkozásában kötelezõvé válik.
1
2
3

Kt. 4. § (8)–(15) bekezdés
Kt. 19. § (1) bekezdés c) pont, (2)–(4) bekezdés
Kt. 8. § (5) bekezdés
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Bár ez is – mint ahogy a helyi tanterv egésze – 2004-ben az elsõ
évfolyamtól kezdve felmenõ rendszerben lép hatályba, mégis kiemelkedõ jelentõségû, hiszen megszünteti azt a jelenlegi gyakorlatot, miszerint a középiskolák újra kezdik tanítani a teljes mûveltséganyagot.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló kormányrendelet szabályokat fogalmaz meg a helyi tanterv tartalmára vonatkozóan is.1
A helyi tantervnek összességében biztosítania kell a tanulók
életkorához és az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva
a következõket:
·
·
·
·
·
·

az egészségfejlesztéssel,
a fogyasztóvédelemmel,
a közlekedésre neveléssel,
a társadalmi bûnmegelõzéssel,
az áldozattá válással,
az erõszakmentes konfliktuskezelõ technikákkal

összefüggõ ismereteket, és azt, hogy felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására az IKT-technológiák bevonásával.2
Ezek az elemek nyilvánvalóan megjelennek mind a nevelési programban meghatározott célokban, mind a helyi tanterv céljaiban
és az egyes tantárgyak tartalmában.
Az egészségfejlesztéssel összefüggõ elemek a egészségfejlesztési programban határozhatók meg, míg a többi felsorolt
elem a tantárgyi rendszer egészében, azon belül azonban különbözõ tantárgyakban kaphatnak helyet.
Ez azt is jelenti, hogy a fentiek nem önálló tantárgyakban jelennek meg, azonban beépíthetõk azokba. Jó lehetõséget kínálnak
egyes modulok is a kifejtésükre, és különösen alkalmas lehet
a projektoktatás a közvetítésükre, hiszen valamennyi elem átfogó, több mûveltségterületet érintõ ismeretkör.
A beszámoltatás, a számonkérés követelményei és formái
Korábban a tanulók teljesítményének, magatartásának és szorgalmának a hagyományostól eltérõ módon történõ értékelésére
az 1–6. évfolyamig volt lehetõsége az iskolának.
1
2

243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet (továbbiakban K.) 2. § (10) bekezdés
K. 2. § (10)
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A jelenlegi szabályozás – a 2004/2005. tanévtõl felmenõ
rendszerben – az elsõ–harmadik évfolyam végén, továbbá
a negyedik évfolyamon félévkor kötelezõvé teszi a szöveges minõsítést.
A további évfolyamokra vonatkozóan is elõírhat a pedagógiai
program a hagyományostól eltérõ jelölést, illetve szöveges értékelést, így ha a program a hatodik évfolyamig már alkalmaz sajátos
értékelési formákat, azok továbbra is érvényben maradhatnak.
Összességében a beszámoltatás, a számonkérés követelményeit
és formáit tekintve az érdemjegyekre, osztályzatokra vonatkozóan az alábbi kivételeket fogalmazza meg a közoktatási törvény1:
· az elsõ–harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá
a negyedik évfolyamon félévkor szöveges minõsítést kell alkalmazni
· a teljesítmény, a szorgalom, a magatartás minõsítése a hagyományostól eltérõ módszerekkel, formákkal, illetve szöveges értékeléssel is elvégezhetõ
· a szöveges értékelés érdemjegyekre történõ átváltásának szabályait a helyi tantervben meg kell határozni
· az egyes anyagrészek, tantárgyak minõsítésétõl el lehet tekinteni, kivéve azokat a tantárgyakat, amelyekbõl állami vizsgát
kell, illetve lehet tenni
· szakiskolában az orientációs és szakmacsoportos oktatás esetén meg kell határozni, hogy hány tantárgyként minõsítik az
ismereteket
· a moduláris oktatásban az egyes modulok értékelését is szabályozni kell
Új elemként „az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekbõl a tanuló teljesítményét, elõmenetelét nem kell értékelni, illetve minõsíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétõl és minõsítésétõl”.
Ez esetben azonban ügyelni kell arra, hogy mindenképpen értékelni
kell azokat a tantárgyakat, amelyekbõl állami vizsgát lehet (kell) tenni. Ez a lehetõség tehát gyakorlatilag – a magatartás és szorgalom
mellett – az iskola saját speciális tantárgyaira korlátozódik.
A magasabb évfolyamra lépés feltétele
A magasabb évfolyamra lépés feltétele általában az elõírt követelmények sikeres teljesítése. Néhány esetben azonban ettõl el lehet
1

Kt. 70. § (1) és (3) bekezdés
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térni – azaz magasabb évfolyamra léphet a tanuló – a következõk
szerint:
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· elsõ–harmadik évfolyamon csak hiányzás miatt vagy a szülõ
kérésére lehet évet ismételni
· ha idegen nyelvbõl a tanulás elsõ évében igazolt vagy igazolatlan hiányzás miatt nem osztályozható a tanuló
· szakképzésbe lépés akkor is lehetséges, ha a tanuló a szükséges
(alap-, érettségi) vizsgát megkezdte, de nem fejezte be, azonban
a szakmai vizsgáig a félbemaradt vizsgát be kell fejezni1
Idõkeretek, egyéni foglalkozások órakerete
Források a nevelõ-oktató munka óraszámaihoz:
Kt. 52. § (3)–(18) bekezdés:
a) Kötelezõ tanórai foglalkozások maximumai évfolyamonként
b) Nem kötelezõ, választható órák a kötelezõ órák százalékában
évfolyamonként
c) Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás plusz százalékai
d) Sajátos nevelési igényû tanulók részére biztosított óratöbblet
e) Egyéni foglalkozásokra: tehetséggondozásra, felzárkóztatásra
felhasználható plusz 12%
f) Súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni felkészítésére tanulónkénti plusz óraszám
g) Gyógytestnevelésre rendelkezésre álló órakeret
h) Napközis és tanulószobai foglalkozásokra rendelkezésre álló
órakeret
i) A fenntartó által biztosított külön órakeret
j) A szakképzésben a gyakorlatok óraszámai (szakképzési törvény)
k) Egyéb források
243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet 3. és 6–7. §:
a) Emelt szintû oktatás idõkeretei egyes tantárgyakra vonatkozóan
b) A tanuló napi kötelezõ és szabadon választott tanóráinak
együttes maximális óraszáma
c) A tanuló heti kötelezõ és szabadon választott tanóráinak együttes maximális óraszáma

1

Kt. 71. § (1) bekezdés
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Felhasználás a helyi tanterv és a törvény elõírásai szerint:
a) A helyi tanterv alapján kötelezõ, kötelezõen választható és
szabadon választható óraszámok osztályonként és/vagy évfolyamonként, esetleg iskolai szinten (az óratervekben)
b) Testneveléssel (könnyített, mindennapi, sportköri) kapcsolatos, kötelezõen biztosítandó óraszámok
c) Osztálybontásokból adódó óraszám-növekedések
d) Egyéni (1–3 fõs) foglalkozások órakerete
Az órakeret felhasználása során a következõkre kell tekintettel
lenni:
a) Nem kötelezõ, választható foglalkozások: felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítõ ismeretek, osztálybontás.
b) Tanórán kívüli foglalkozások (napközi otthon, tanulószoba;
szakkör, érdeklõdési kör, önképzõkör, énekkar, mûvészeti csoport; iskolai sportkör; tanulmányi versenyek, diáknap, pedagógiai program szerinti nem tanórai osztály- vagy csoportfoglalkozás)
c) Megszorítások a tanuló kötelezõ, kötelezõen választott és szabadon választott napi óráira és a heti tanítási órák együttes
számára vonatkozóan.
d) A heti órák számát meg lehet haladni testneveléssel, egyéni
foglalkozással, tanórán kívüli foglalkozásokkal.
e) Ügyelni kell az osztályok törvényben elõírt létszámhatáraira.
Növekedett az egyéni foglalkoztatásra fordítható órák száma,
azonban a növekedés 2010-ig kerül bevezetésre teljes egészében.
Ez az alábbiak szerint1 alakul egy tanulócsoportra vonatkozóan
a nyolc évfolyamos általános iskolákban:

Alapóraszám
177,5

1

2003.
szept.
+5%

2004.
szept.
+6%

2005.
szept.
+7%

2006.
szept.
+8%

2007.
szept.
+9%

2008.
szept.
+10%

2009.
szept.
+11%

2010.
szept.
+12%

8,875

10,65

12,245

14,2

15,975

17,75

19,525

21,3

Kt. 52. § (11) bekezdés c) pont
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A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló kormányrendelet az idõkeretek vonatkozásában kiegészítette a szabályokat. Megállapította a tanulók kötelezõ és választható óraszámának maximális mértékét a következõk szerint1:
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Évf.

Kt. 52. §
(3)–(4) bekezdés

NAT-rendelet 7. §
(1) bek.

Összesen
normál

Összesen
nemzeti
kisebbségi

Összesen
két tanítási nyelvû
1.
20+2*
2+2®
22
22+4*
20+4
2.
20+2
2+2
22
22+4
20+4
3.
20+2
2+2
22
22+4
20+4
4.
22,5+2,25
2+2
24,5
24,5+4,25
22,5+4
5.
22,5+2,25
3+1
25,5
25,5+3,25
22,5+4
6.
22,5+2,25
3+1
25,5
25,5+3,25
22,5+4
7.
25+2,5
4
29
29+2,5
25+4
8.
25+2,5
4
29
29+2,5
25+4
9.
27,5+2,75
4+1
31,5
31,5+3,75
27,5+5
10. 27,5+2,75
4+1
31,5
31,5+3,75
27,5+5
11.
30+3
4+1
34
34+4
30+5
12.
30+3
4+1
34
34+4
30+5
13.
30+3
4+1
34
34+4
30+5
* Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban [Kt. 52. §
(4) bekezdés]
® Nemzeti, etnikai kisebbségi és két tanítási nyelvû oktatásban [NATrendelet szerint, 7. § (1) bekezdés]

A kormányrendelet a értelmében a helyi tantervben meg kell határozni azt is, hogy melyek azok a tanórák, amelyeken minden tanuló köteles részt venni (kötelezõ tanórák), illetve melyek azok a kötelezõ tanórák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált
tantárgyak közül kell kötelezõen részt vennie (kötelezõen választható tanórák) a helyi tantervben meghatározott idõtartamban.

6. A pedagógiai program felülvizsgálatának
megszervezése és végrehajtása
A pedagógiai program elkészítésének felelõsérõl külön nem rendelkezik a közoktatási törvény, ebbõl következõen az az igazgató
felelõsségi körébe tartozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az
elkészítése az igazgató feladata, a nevelõtestület feladata pedig
1

K 7. §
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„csupán” az elfogadás lenne. Az elmúlt idõszak tapasztalatai azt
bizonyítják, hogy azokban az iskolákban volt sikeresebb a pedagógiai program elkészítése, ahol abban a nevelõtestület tagjai nagyobb számban vettek részt. Ez nemcsak abból következik, hogy
így sokkal szélesebb körû tudást lehetett mozgósítani a feladatok
megvalósítása érdekében, hanem abból is, hogy a közösen készített pedagógiai programot a pedagógusok jobban magukénak
érezték, így nagyobb volt annak legitimitása.
Az iskolavezetés feladata a felülvizsgálat tervének (programjának) elkészítése, a feltételek biztosítása, a munka
koordinálása és a nevelõtestületi döntéshozatal elõkészítése, megszervezése.

Figyelem!
A felülvizsgálat tervében célszerû az alábbiakat meghatározni:
ß
ß
ß
ß

ß
ß
ß
ß

a felülvizsgálat folyamatát
az elvégzendõ feladatokat
az alkalmazandó módszereket és eszközöket
a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti és munkaformákat
(egyéni feladatok, eseti csoportok, munkaközösségek), az
együttmûködés kereteit
a feladatok megvalósításában részt vevõk körét és a felelõsöket
a vezetõi ellenõrzési pontokat
az egyes feladatok elvégzésének határidejét
a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó erõforrásokat

A felülvizsgálat folyamata
· a vonatkozó jogszabályi változások elemzésével és értelmezésével, valamint az egyes partnerekkel való egyeztetések lefolytatásával kezdõdik,
· azt helyzetelemzés követi, majd
· a módosításokhoz kapcsolódó új elemek kidolgozása, valamint
szükség szerint a meglévõ elemek átalakítása következik,
· ezt az új pedagógiai program elsõ szövegváltozatának összeállítása követi, majd
· a tartalom törvényességének ellenõrzésével zárul a munka.
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A korábban felsorolt vonatkozó jogszabályok és egyéb dokumentumok elemzésére és értelmezésére azért van szükség, mert azok
határozzák meg a módosítások tartalmi elemeit, valamint a lehetõségeket és a korlátokat is. Ez utóbbi miatt nagy jelentõsége van
annak, hogy a jogszabályokon túl a fenntartó e tekintetben meghatározó dokumentumait (intézkedési terv, önkormányzati minõségirányítási program, egyéb elvárásokat rögzítõ határozatok)
is értelmezzék.
Ebben a szakaszban kiemelkedõ jelentõsége van az egyes partnerekkel való vertikális és horizontális egyeztetéseknek, amelyek
a következõk:
· a fenntartóval a rendelkezésre álló erõforrásokról, a fenntartó
tartalmi elvárásairól és az intézmény lehetõségeirõl
· a szülõkkel és a diákokkal (közvetlen partnerek) az iskola által
nyújtott szolgáltatásokról, ezen belül is különösen a pedagógiai célokkal és feladatokkal kapcsolatos elvárásaikról
· az alkalmazottakkal a rendelkezésre álló humán erõforrás felhasználásáról
· a következõ iskolafokozat képviselõivel a pedagógiai, szakmai
felfogások összehangolásáról
· a környezetben lévõ többi iskolával a közoktatás-szolgáltatás
tartalmának helyi, kistérségi összehangolásáról; ez utóbbi körben kötelezõ feladat a 8 évfolyamnál kevesebb évfolyamot
mûködtetõ iskolák helyi tantervének összehangolása a kötelezõ felvételt biztosító iskola helyi tantervével1
A helyzetelemzés során vegye számba az iskola az érvényben lévõ
pedagógiai program céljainak megvalósítását, eredményeit, elemezze újra az ezekhez kapcsolódó belsõ és külsõ értékelések
megállapításait, és határozza meg (azonosítsa), hogy
· melyek azok az elemek, amelyek az érvényes jogi szabályozás
szerint hiányoznak a programból,
· melyek azok a célok, amelyeket nem helyesen vagy nem pontosan tûztek ki,
· melyek azok a feladatok, amelyek nem szolgálták a célok megvalósítását,
· melyek azok az egyéb, már meglévõ elemek, amelyek tartalmát
az új szabályozás következtében újra kell értelmezni, át kell
alakítani.

1

Kt. 46. § (1) bekezdés
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A helyzetelemzés során figyelembe kell venni a környezet esetleges változásait, valamint a feltételekben bekövetkezett esetleges
változásokat is.
A közoktatási törvény módosításából következõ új elemek kidolgozását, illetve a meglévõ elemek átdolgozását az új követelményeknek való megfelelés érdekében célszerû az egyes feladatokhoz kapcsolódó munkacsoportokra bízni.
Az új feladatokat a következõ szerint is csoportosíthatjuk:
· A pedagógiai program alapelveinek, céljainak, feladatainak,
eszközeinek és eljárásainak átvizsgálása, elemzése, szükség
szerinti módosítása.
· Alapozó szakasz meghosszabbodik: A nem szakrendszerû oktatás tantárgyai, azok tartalma és követelményei. Módszerek
(oktatási és értékelési) az alapozó szakaszban.
· Tanulói terhek csökkentése: Szabályok az otthoni (napközi)
munkára és az írásbeli beszámoltatásra vonatkozóan. Projektoktatás.
· Szöveges értékelés: A szöveges értékelés érvényesülése a jelenlegi gyakorlatban. A szöveges értékelés magasabb évfolyamokra való kiterjesztésének lehetõségei és szabályai. Minõsítési
kategóriák mögötti tartalom kifejtése. Magatartás, szorgalom
értékelése. Modulok értékelése.
· Esélyegyenlõség a pedagógiai programban: Rugalmas tankötelezettség. Évismétlés tilalma. A tanulók felzárkóztatásával, gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok megbeszélése. Szülõ tájékoztatásának formái. Korrepetálás biztosítása. Egyéni fejlesztési
terv készítése az eredményes felkészüléshez. Hátrányos helyzet
és sajátos nevelés értelmezése, helye a pedagógiai programban.
· Egészségnevelési program: A meglévõ elemek összegyûjtése.
Az elõírt testnevelésórák biztosítása. Játékos testmozgás megszervezése. Fizikai felmérés módszerei. Sportcsoportok száma
és a rendelkezésre álló órakeret.
· Környezeti nevelési program: A meglévõ elemek összegyûjtése.
A NAT környezeti nevelés közös követelményeinek elemzése,
a program tervezetének összeállítása.
· Óratervek, óraszámok: A kötelezõ és elõírt óraszámok, tantárgyi órakeretek felülvizsgálata. A jogszabályoknak megfelelõ
módosításokra javaslattétel.
· Helyi tanterv módosítása: Iskolai értékek, oktatási célok felülvizsgálata (ismeret- és/vagy képességfejlesztés). Követelmények az 1–4. évfolyamon és az 5–6. évfolyamon. Tantárgyi
rendszer felülvizsgálata. Projektoktatás lehetõségei.
· Egyéb, helyben fontos feladat.
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Természetesen az új elemek kidolgozását, illetve a meglévõ elemek átdolgozását végzõ munkacsoportok számát az iskola méretét, a nevelõtestület létszámát, illetve a feladatrendszer kiterjedését figyelembe véve érdemes meghatározni.
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A pedagógiai program egybeszerkesztését, az elsõ szövegváltozat elkészítését célszerû ugyancsak egy munkacsoportra bízni,
amelyben lehetõleg az iskola vezetése is vegyen részt. Ennek a
csoportnak nem csupán az egyes munkacsoportok által átadott
részanyagok egybeszerkesztése, hanem legfõképpen a tartalmi
koherencia biztosítása a feladata.
Az alábbiakban bemutatjuk a pedagógiai program egy lehetséges
szerkezetét.1 A szerkezet feltöltésével – az iskolára vonatkozó
konkrét tartalom leírásával – az intézmény pedagógiai programja
minden, a törvényben elõírt elemet tartalmaz. Természetesen
a struktúra csak egy a lehetségesek közül, de tartalmával azoknak is segítséget nyújthat, akik nem ezt követik. Ezzel együtt a
rendszere nem véletlenszerû. Törekszik a konzekvens építkezésre, ezért
· halad az értékekbõl kiindulva a célok és feladatok irányába,
· figyelembe veszi az alapító szándékát (alapító okirat), valamint
a mûködési tapasztalatokat (helyzetelemzés), a külsõ és belsõ
igényeket, feltételeket,
· sorra veszi az iskolai mûködés meghatározó területeit (például
személyiség- és közösségfejlesztés, képzés, szolgáltatás, hagyományok),
· leírja a program megvalósításának feltételeit,
· leírja a folyamatos elemzését, értékelését, fejlesztését (minõségfejlesztési rendszer),
· rögzíti a program jóváhagyásának, felülvizsgálatának rendjét.
A) Nevelési program
I. Küldetésnyilatkozat, pedagógiai alapelveink
Az iskola legfontosabb értékei, a nevelésrõl, oktatásról vallott nézetek, nevelési-oktatási alapelvek. (A pedagógiai alapelveket a küldetésnyilatkozattól különváltan is meg lehet fogalmazni.)

1

Az itt közölt modell a Baráth Tibor és munkacsoportja által kialakított minta felhasználásával készült. In: Baráth Tibor (szerk., 2001): A pedagógiai
program és a minõségfejlesztés kapcsolata. www.kmtp.hu, Közoktatási Minõségfejlesztési Rendszer/E-könyvtár/Segédanyagok
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II. Az iskola jogállása (az alapító okirat alapján)
(Az I. és II. fejezet sorrendje felcserélhetõ.)
III. Helyzetelemzés
Belsõ és külsõ feltételek
IV. Az iskola cél- és feladatrendszere (személyiség- és közösségfejlesztés); teljesítési kritériumok
Az iskola célrendszere fölfûzhetõ a személyiségfejlesztés nagy területeire.
· Az értelem kimûvelése
· Segítõ életmódra nevelés, közösségi nevelés
· Speciális kompetenciák fejlesztése (például a tehetség, képesség kibontakozását segítõ tevékenység; a tanulási kudarcnak
kitett tanulók felzárkóztatását segítõ program; pályaválasztás)
· Szervezeti célok (például célunk átdolgozni a pedagógiai programot úgy, hogy megfeleljen a minõségügyi elvárásoknak)
V. Az iskola képzési rendje
·
·
·
·
·
·
·
·

Képzési specialitások, irányok
A tanulók tanulási kötelezettségei, választási lehetõségek
A helyi tanterv: tantárgyszerkezet, óratervek
A képzéshez engedélyezett összes óraszám tervezése
Tanulói jogviszony
Belépés az iskolába
Továbbhaladás az iskolában
A tanulói jogviszony megszûnése

VI. A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásaink
· A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggõ pedagógiai tevékenység
· A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
· A szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenység
· Napközi, tanulószoba
· Könyvtár-, internethasználat
· Sportkör
· Étkeztetés, büfé stb.
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VII. Egészségnevelési és környezeti nevelési program
VIII. Az iskolai élet munkarendje, hagyományok
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· Általános munkarend
· Hagyományok
IX. Iskolahasználók az iskolai közéletben
· Tanulói részvétel, diákönkormányzat (DÖK szervezete és mûködése)
· Az iskola és a szülõi ház kapcsolata
X. Feltételek
· A pedagógiai program megvalósításához szükséges személyi,
tárgyi, költségvetési feltételek
· A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzéke
XI. A pedagógiai program legitimációja (elfogadás, jóváhagyás,
aláírások, módosítási eljárás)
B) Helyi tanterv
I. Az iskola képzési rendje
· Képzési specialitások, irányok
· A tanulók tanulási kötelezettségei, választási lehetõségek
· A helyi tanterv: tantárgyszerkezet, óratervek, beleértve a nyelvi
elõkészítõ évfolyamok tantárgyait és óratervét is (ha van ilyen!1)
· Az iskolai projektek
· A képzéshez engedélyezett összes óraszám tervezése
· Tanulói jogviszony
· Belépés az iskolába
· Továbbhaladás az iskolában
· A tanulói jogviszony megszûnése

1

Csak középiskolában
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II. A tanulók értékelése, feladatainak és beszámoltatásának meghatározása
· Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményei és formái
· Az iskolai írásbeli beszámoltatások
· Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
· Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése és minõsítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe
III. A középszintû érettségi vizsga témakörei1
IV. A tanulók fizikai állapota méréséhez szükséges módszerek
V. Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén
· a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi,
kultúra- és népismereti tananyaga
· a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban
részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyag
· a nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismertetését
szolgáló tananyag
VI. A tantárgyak tanterve
· Az egyes tantárgyak cél-tananyag-követelményrendszere
· Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
A pedagógiai program elkészített elsõ szövegváltozatát
a nevelõtestület elé terjesztés elõtt célszerû törvényességi
és szakmai szempontból átvizsgálni és az esetleges javításokat elvégezni.
A törvényességi átvizsgálásnak az a célja, hogy kiderítse, a program valamennyi elemében megfelel-e a törvényességi feltételeknek, azaz tartalmaz-e minden elemet az elõírásoknak megfelelõen.
A szakmai átvizsgálás pedig azt a célt szolgálja, hogy a pedagógiai
program egyes részeinek tartalma szakmailag koherens rendszert
1

Csak középiskolában
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alkosson. Mivel a fenntartói jóváhagyás egyik feltétele, hogy
a fenntartó szakértõvel véleményeztesse a pedagógiai programot,
ezért ez az átvizsgálás azt is megelõzheti, hogy a szakvéleményezés után, annak észrevételei alapján további jelentõs változtatásokat kelljen végrehajtani azon.
Az alábbiakban az átvizsgálást megkönnyítõ ellenõrzési listát
(checklist) mutatunk be:

44
Ellenõrzési lista a pedagógiai program törvényességi és szakmai átvizsgálásához
Általános formai megfelelés
Terület/tartalom
Rendelkezésre áll-e a pedagógiai program
elfogadása folyamatában a
· diákönkormányzat véleményezése
· szülõi munkaközösség véleményezése
· iskolaszék véleményezése
· nevelõtestület elfogadása
· kisebbségi önkormányzat egyetértése
· iskola-egészségügyi szolgálat véleményezése a Kt. 48. § (3) bekezdés kapcsán
A pedagógiai program érvényességi idejének
meghatározása.
Intézkedés a pedagógiai program értékelésérõl és felülvizsgálatáról.
Intézkedés a pedagógiai program módosításának körülményérõl.
Intézkedés a pedagógiai program nyilvánosságra hozatalának módjáról és elhelyezésérõl.
Aláírás, pecsét megléte.
Az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ, az intézménytípusnak megfelelõ szakterületen nyilvántartásba vett szakértõ szakvéleményének megléte.
Tartalmaz-e a pedagógiai program projektoktatást [Kt. 45. § (5) bekezdés]?
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Törvényességi megfelelés
Az iskola nevelési programja [Kt. 48. §
(1) bekezdés a) pont], ennek keretén belül:

Van

Nincs

· az iskolában folyó nevelõ-oktató munka
pedagógiai
— alapelvei
— céljai
— feladatai
— eszközei
— eljárásai
· a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok,
· a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok,
· a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggõ pedagógiai tevékenységek,
· a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységek,
· a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok,
· a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ program,
· a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységek,
· a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök
és felszerelések jegyzéke,
· a szülõ, a tanuló, az iskolai és kollégiumi
pedagógus együttmûködésének formái, továbbfejlesztésének lehetõségei.
· Kevesebb mint nyolc évfolyammal mûködõ
iskola esetén a helyi tanterv összhangban
van-e a kötelezõ felvételt biztosító iskola
helyi tantervével [Kt. 46. § (2) bekezdés]?
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1 Az iskola helyi tanterve [Kt. 48. § (1) be-

Van

Nincs

kezdés b) pont], ennek keretén belül:
· az iskola egyes évfolyamain tanított
— tantárgyak

K
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— kötelezõ és választható tanórai foglalkozások
— tanórai foglalkozások óraszámai
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— az elõírt tananyag és követelmény
· az alkalmazható
— tankönyvek kiválasztásának elvei
— tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
· a magasabb évfolyamra lépés feltételei
· az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái (összhangban a Kt. 70. §-ával)
— Tartalmaz-e a pedagógiai program a
Kt. 70. § (1)–(2) bekezdésektõl eltérõ
értékelési formát?
— A helyi tanterv a hagyományos érdemjegyre való áttérés szabályait tartalmazza-e?
· a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményei
· a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minõsítésének formája
· moduláris oktatás esetén
— az egyes modulok értékelése és minõsítése
— a modulok beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe
· a tanulók fizikai állapotának méréséhez
szükséges módszerek1
· a középszintû érettségi vizsga témakörei
(középiskola)

1

Szürke színnel azokat az elemeket jelöltük, amelyek a középiskolák számára is kötelezõ új elemek.
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Az iskola helyi tanterve [Kt. 48. § (1) bekezdés b) pont], ennek keretén belül:

Van

Nincs

· nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi,
kultúra- és népismereti tananyaga
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· a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevõ tanulók
részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyag
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· a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élõ nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
Kt. 28. § (4) bekezdés; 29. § (2) bekezdés
· a kilencedik1, nyelvi elõkészítõ évfolyamon tanított
— tantárgyak
— kötelezõ és választható tanórai foglalkozások
— tanórai foglalkozások óraszámai
— az elõírt tananyag és követelmény

243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet

Igen

Nem

A helyi tanterv biztosítja-e, hogy az egyes
tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók elsajátítsák az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket [2. § (10) bekezdés]:
· egészségfejlesztés
· fogyasztóvédelem
· környezetvédelem
· közlekedésre nevelés
· társadalmi bûnmegelõzés
· áldozattá válás
· erõszakmentes konfliktuskezelés

1

A hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumban a nyelvi elõkészítõ évfolyam
másik évfolyamon is megszervezhetõ.
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243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet

Igen

Nem

Van

Nincs

A helyi tanterv meghatározza-e
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· azokat a kötelezõ órákat, amelyeken az évfolyam valamennyi tanulója köteles részt
venni [4. § (3) bekezdés]
· azokat a kötelezõen választható tanítási
órákat amelyeken meghatározott óraszámban kell a tanulóknak részt venni
Az iskola pedagógiai programja részeként
[Kt. 48. § (3)–(4) bekezdés)
Az iskolai írásbeli beszámoltatások
· formái
· rendje
· korlátai
· a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe
· súlya
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elõírt írásbeli feladatok
· elvei
· korlátai
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elõírt szóbeli feladatok
· elvei
· korlátai
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Az iskola nevelési programja részeként
[Kt. 48. § (3) bekezdés]

Van

Nincs

Az egészségnevelési és környezeti nevelési
program, ezen belül
· az egészségfejlesztéssel összefüggõ iskolai
feladatok

K
1.1

· a mindennapi testedzés feladataival összefüggõ program
— iskolai sportkör (egyesület) mûködik-e?
[összefüggésben a Kt. 52. § (9) bekezdésével]
— az 1–4. évfolyamon a játékos, egészségfejlesztõ testmozgást megszervezték-e?
[Kt. 52. § (10) bekezdés]
A helyi tanterv tantárgyi
és idõterve

megfelel

49

nem
felel
meg

hiány

Az 52. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezõ tanórai foglalkozások (testnevelés) száma növekedett-e? [Kt. 48. § (2) bekezdés]
Az 1–4. évfolyamon legalább heti
három testnevelésóra [Kt. 48. §
(2) bekezdés]
Az 5–12. évfolyamon heti átlagban
kettõ és fél testnevelésóra
[Kt. 48. § (2) bekezdés]
Iskolaotthonos oktatás esetén napi
egy testnevelésóra (délelõtt vagy
délután) [Kt. 48. § (2) bekezdés]
Az összefüggõen három órát meghaladó napközi, tanulószoba, iskolaotthonos oktatás esetében a délutáni idõszakban a játékos testmozgás biztosított-e? (Kt. 53. §
(9) bekezdés]
Emelt szintû idegen nyelv, magyar
nyelv és irodalom, matematika,
nemzetiségi nyelv és irodalom esetén tantárgyanként heti 5 óra megléte [R. 3. § (5) bekezdés b) pont]

Iskolavezetés 2004. május

Pedagógiai felelõsség

A helyi tanterv tantárgyi
és idõterve

megfelel

nem
felel
meg

hiány

Emelt szintû többi tantárgy esetén
tantárgyanként heti 4 óra megléte
[R. 3. § (5) bekezdés a) pont]
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Középiskolában nyelvi elõkészítõ
évfolyamon1 a kötelezõ óraszám
40%-a idegen nyelv, 25%-a informatika, 35%-a képességfejlesztés

50

Valamennyi tanuló számára kötelezõ órák meghatározása évfolyamonként [R. 4. § (3) bekezdés]
Választásra felkínált, a HT szerint
kötelezõen választandó órák évfolyamonként [R. 4. § (3) bekezdés]
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege az
1–3. évfolyamon 20+2=22 [R. 7. §
(1) bekezdés a) pont]
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege
a 4. évfolyamon 22,5+2=24,5
[R. 7. § (1) bekezdés b) pont]
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege az
5–6. évfolyamon 22,5+3=25,5
[R. 7. § (1) bekezdés b) pont]
2005. június 30-ig kell
elkészíteni!
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege
a 7–8. évfolyamon 25+4=29
[R. 7. § (1) bekezdés c) pont]
2005. június 30-ig kell
elkészíteni!
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege
a 9–10. évfolyamon 27,5+4=31,5
[R. 7. § (1) bekezdés c) pont]
2011. június 30.-ig kell
elkészíteni!
1

Kilencedik évfolyamon, illetve 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben másik évfolyamon.
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A helyi tanterv tantárgyi
és idõterve

megfelel

nem
felel
meg

hiány

Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege
a 11–13. évfolyamon 30+4=34
[R. 7. § (1) bekezdés c) pont]
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Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege nemzeti-etnikai kisebbségi, illetve két
tannyelvû oktatás esetén 1–3. évfolyamon 20+4=24
[R. 7. § (1) bekezdés da) pont]
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege nemzeti-etnikai kisebbségi, illetve két
tannyelvû oktatás esetén 4. évfolyamon 22,5+4=26,5
[R. 7. § (1) bekezdés da) pont]
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege nemzeti-etnikai kisebbségi, illetve két
tannyelvû oktatás esetén 5–6. évfolyamon 22,5+4=26,5
[R. 7. § (1) bekezdés da) pont]
2005. június 30-ig kell
elkészíteni!
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege nemzeti-etnikai kisebbségi, illetve két
tannyelvû oktatás esetén 7–8. évfolyamon 25+4=29
[R. 7. § (1) bekezdés da) pont]
2005. június 30-ig kell
elkészíteni!
Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege nemzeti-etnikai kisebbségi, illetve két
tannyelvû oktatás esetén 9–10. évfolyamon 27,5+5=32,5
[R. 7. § (1) bekezdés db) pont]
2005. június 30-ig kell
elkészíteni!
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A helyi tanterv tantárgyi
és idõterve

megfelel

nem
felel
meg

hiány

Kötelezõ és szabadon választott tanítási órák együttes összege nemzeti-etnikai kisebbségi, illetve két
tannyelvû oktatás esetén
11–13. évfolyamon 30+5=35
[R. 7. § (1) bekezdés db) pont]
2005. június 30-ig kell
elkészíteni!
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Nem kötelezõ (választható) tantárgyak, nyelvokt. 1–3. évf. [Kt. 52. §
(7) bekezdés; KR. 3. § (1) bekezdés
b) pont, 4. §]1
Nem tanórai formában megszervezett kötelezõ „tananyagátadás” (például erdei iskola, projektoktatás)
[Kt. 45. § (5) bekezdés, KR. 3. §
(2) bekezdés, R. 3. § (2) bekezdés]
Osztályfõnöki órákba beépített tartalmak (egészséges élet, egészségvédelem) és idõkeretek – minimum
10 óra – az 5–12. évfolyamon
[KR. 10. § (5) bekezdés]
Tartalmi koherencia
A szakmai megfelelést elsõsorban a tartalmi koherencia vizsgálatával célszerû megállapítani. Az elemzéshez az alábbi szempontok szerinti vizsgálódást javasoljuk (természetesen ezek kiegészíthetõk más elemekkel is):
· A pedagógiai program alapelvei céljai és feladatai közötti összefüggés és koherencia.
· A célok, az eszközök és módszerek közötti koherencia.
· A célok és az egyes területek (közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás) közötti koherencia.
· A nevelõ-oktató munkát segítõ felsorolt eszközök és felszerelések lehetõvé teszik-e a pedagógiai program megvalósítását?
· A nevelési program céljai, a diákok, pedagógusok, szülõk együttmûködésének formái és fejlesztésének feladatai összhangban
vannak-e egymással?
1

28/2000. (IX. 21.) OM-rendeletben (továbbiakban KR.) szabályozott elemek
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· A nevelési program alapelvei, céljai összhangban vannak-e
a helyi tanterv tantárgyi rendszerével és idõtervével, különös tekintettel a szabadon választható tantárgyak tartalmaira és idõkereteire?
· A különbözõ jogcímeken átcsoportosított órák felhasználása
összhangban van-e a nevelési program céljaival és meghatározott feladataival?
· Az iskolai beszámoltatások formái és rendje összhangban van-e
a pedagógiai program céljaival és az egyes területekkel (közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás)?
· Az iskolai beszámoltatások formái és rendje lehetõvé teszik-e
a helyi tanterv követelményeinek elsajátítását?
· Az otthoni felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározása segíti-e a helyi tanterv céljainak, követelményeinek teljesítését?
· Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja
összhangban van-e nevelési program céljaival?
· Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja
összhangban van-e a helyi tanterv tantárgyi rendszerével és
óratervével?
· A helyi tanterv céljai és a tantárgyi tantervek céljai összhangban vannak-e egymással?
· Az egyes tantárgyak cél-tartalom-követelmény koherenciája
biztosított-e?
Az átvizsgálás és az esetleg szükséges javítások után kerülhet sor
a pedagógiai program elfogadására, amely a nevelõtestület hatáskörébe tartozik.1 Az elfogadás elõtt ki kell kérni az iskolaszék véleményét, de véleményt nyilváníthat a helyben meghatározott szabályok szerint a szülõi szervezet és a diákönkormányzat is. Nemzeti,
etnikai kisebbségi nevelés-oktatás esetén a kisebbségi önkormányzat egyetértése is szükséges a pedagógiai program elfogadásához.
A nevelõtestület döntésével kapcsolatban a törvény nem
határoz meg eljárásrendet, illetve kritériumokat, így alapesetben a nevelõtestület egyszerû többségi döntésével fogadja el a pedagógiai programot.
A legtöbb intézményben a szervezeti és mûködési szabályzatban
találhatunk eljárásrendet a döntéshozatallal kapcsolatban, amely

1

Kt. 44. § (1) bekezdés
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többnyire a szükséges többség arányának meghatározását, illetve a szülõi szervezetek és a diákönkormányzat véleményének felhasználását szabályozza. Amennyiben vannak ilyen szabályok az
iskolában, akkor azt a döntéshozatal során természetesen be kell
tartani.
Az elfogadásról szóló döntést nevelõtestületi értekezleten
kell meghozni, a döntést, valamint a vita fõbb pontjait jegyzõkönyvben kell rögzíteni. Az elfogadott pedagógiai programot
a hozzákapcsolódó dokumentumokkal együtt (iskolaszék véleménye, kisebbségi önkormányzat egyetértése, jegyzõkönyv a nevelõtestületi értekezletrõl) kell benyújtani jóváhagyásra a fenntartóhoz.
A fenntartó jóváhagyása elõtt köteles beszerezni egy, az Országos
szakértõi névjegyzéken az adott intézménytípusnak megfelelõ szakterületen nyilvántartásba vett szakértõ 1véleményét, továbbá köteles figyelembe venni – nemzeti, kisebbségi nevelés-oktatás esetén –
a kisebbségi önkormányzat egyetértését.
A fenntartó a pedagógiai program jóváhagyását csak a törvényben
meghatározott okokból tagadhatja meg2, amelyek az alábbiak:
· ha nem felel meg a jogszabályokban elõírt követelményeknek
· ha olyan többletfeladatokat tartalmaz, amelyekhez a feltételek
nem biztosítottak, és annak megteremtését nem vállalja
· ha nem tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket a szükséges feltételek biztosítása mellett meghatározott
A törvény értelmében a pedagógiai programot jóváhagyottnak
kell tekinteni, ha a fenntartó 30 napon belül, önkormányzati
fenntartó esetén a 30. napot követõ elsõ képviselõ-testületi (közgyûlési) ülésen sem nyilatkozik3.

7. Határidõk, a pedagógiai program nyilvánossága
7.1 Határidõk
A pedagógiai programot a közoktatási törvény szerint 2004. június 30-ig kell felülvizsgálni és módosítani. Az általános iskolák
a helyi tantervüket két lépcsõben is módosíthatják: 2004. június 30-ig az 1–4. osztályokra, majd 2005. június 30-ig az 5–8. évfo1
2
3

Kt. 44. § (1) bekezdés
Kt. 103. § (2) bekezdés
Kt. 103. § (3) bekezdés
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lyamra vonatkozó rendelkezéseket1. A módosított helyi tantervek
2004. szeptember 1-jén az általános iskola elsõ évfolyamán, majd
ezt követõen felmenõ rendszerben lépnek érvénybe.2
2004. június 30-ig a középiskoláknak és a szakiskoláknak
a felülvizsgálat keretében
· csak a nevelési programot kell kiegészíteniük
— az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal, továbbá
— a tanulók írásbeli beszámoltatásával, valamint
— az otthoni munka szabályozásával kapcsolatos részekkel,
· ezenkívül ki kell egészíteniük helyi tantervüket
— a középszintû érettségi témaköreivel, valamint
— a tanulók fizikai állapota felmérésének módszereivel.3
A jogszabály ugyan nem rendelkezik róla, de amennyiben nyelvi
elõkészítõ évfolyamot indítanak, akkor annak programjával is ki
kell egészíteni a helyi tantervet.
A középiskoláknak és szakiskoláknak 2011. június 30-ig kell helyi tantervük teljes felülvizsgálatát elvégezniük.
A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumoknak 2005. június 30-ig
kell elkészíteniük helyi tantervük felülvizsgálatát oly módon, hogy
biztosítsák az egyes évfolyamok tananyagának és követelményeinek egymásra épülését. Ezt a helyi tantervet 2006. szeptember 1-jétõl alkalmazhatják.4
A többcélú intézmény keretében mûködõ általános iskola és
középiskola közösen kidolgozott, egymásra épülõ helyi tanterve
a 2004/2005 tanévben az ötödik évfolyamon is bevezethetõ,
amennyiben az általános iskola valamennyi tanulója számára
biztosított a továbbhaladás a középiskolába. Ez akkor is érvényes, ha a középiskola több általános iskolával köt erre vonatkozóan megállapodást.5

1
2
3
4
5

Kt. 129. § (6) bekezdés
R. 11. § (7) bekezdés
R. 11. § (3) bekezdés
R. 11. § (4) bekezdés
R. 11. § (9) bekezdés
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7.2 A pedagógiai program nyilvánossága
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A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.1 A nyilvánosságra hozatal célja az, hogy az iskola partnerei tájékozottak
lehessenek az intézményben folyó szakmai munka tartalmáról,
adott esetben akár számon kérve is az abban foglaltak megvalósítását. Lényegében tehát a cél az iskola tevékenységének szakmai és felhasználói nyomon követhetõsége, elszámoltathatósága. A nyilvánosságon azt értjük, hogy valamennyi érdeklõdõ,
partner számára elérhetõnek és megismerhetõnek kell lennie.
Az elérhetõség többféleképpen biztosítható:
· az iskolai könyvtárban vagy az SZMSZ-ben meghatározott helyen való elhelyezése
· az iskola vagy esetleg a fenntartó honlapján
· kiadvány formájában való megjelentetése
Az elérhetõség azonban értelmezésünk szerint még nem elégséges feltétele a nyilvánosságnak. Úgy véljük, oly módon kell nyilvánosnak lennie a pedagógiai programnak, hogy abból az iskola
partnerei a szükséges információkat felkészültségüknek és
érdeklõdésüknek megfelelõ módon megszerezhessék. Ez azt
jelenti, hogy a teljes pedagógiai program mint stratégiai terv
szakmai dokumentum, amelynek a nevelõtestület és a fenntartó
számára kell rendelkezésre állnia.
Szülõk és érdeklõdõk, azaz a tágabb nyilvánosság számára célszerû egy rövidebb, a pedagógiai szaknyelvet a lehetõ legkisebb
arányban használó, közérthetõen megfogalmazott változatot elkészíteni és közzétenni. Talán ez lenne az a formátum is, amely
már az iskola honlapjára is felkerülhet.
Végül, de nem utolsósorban érdemes egy olyan, egészen rövid, kivonatszerû, akár leporelló formátumú változatot elkészíteni, amely alkalmas az iskola népszerûsítésére, felhasználható a beiskolázás sikerének fokozására is. Nagyon lényeges feltétel azonban, hogy ha
készülnek rövidebb kivonatok a pedagógiai programból, akkor azok
természetesen nem tartalmazhatnak más információkat, csak olyanokat, amelyek benne vannak a jóváhagyott dokumentumban is.

1

Kt. 44. § (2) bekezdés
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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A munkaközösségek működése
és vezetői irányítása
K
1.2

Tornyosiné Nagy Éva

1
Az iskola nevelőtestülete célra orientált csoport, melynek tagjai
általános pedagógus hivatásbeli kommunikációra és kooperációra képesek.
Az azonos szakterülettel (nevelési területtel, műveltségi területtel)
foglalkozó kollégákat ennél több köti össze, hiszen megegyezik a
fő érdeklődési irányuk, azonos tudományágakban felkészültek,
így ők még szakmai kommunikációra, kooperációra is képesek.
A következőkben a valódi munkaközösségek működésével és
irányításával foglalkozunk.
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A munkaközösség a legmagasabb szintű nevelési-oktatási
kooperációra képes csoport az iskolában.

1. Jogszabályi háttér, lehetőségek
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1.1 A közoktatási törvény vonatkozó előírásai
A törvény lehetőséget teremt a szakmai munkaközösségek létrejöttéhez:
„A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató
munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.”1

1.2 A közoktatási intézmények működéséről szóló
miniszteri rendelet ide vonatkozó részei
Ez a rendelet határozza meg a szakmai munkaközösségek működésének alapkérdéseit2:
(1) A szakmai munkaközösség meghatározza működésének rendjét,
elfogadja munkatervét.
(2) A szakmai munkaközösség vezetőjét az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, a kollégium igazgatója bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A szakmai
munkaközösség dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról.
(3) A szakmai munkaközösség dönt szakterületén
• a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
• a továbbképzési programokról,
• az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
(4) A szakmai munkaközösség — szakterületét érintően — véleményezi
a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére.
(5) A szakmai munkaközösség véleményét — szakterületét érintően —
be kell szerezni
• a foglalkozási, illetőleg a pedagógiai program elfogadásához,
• az óvodai nevelést segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
• a felvételi követelmények meghatározásához,
• a köztes vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához.
(6) Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működésének rendjét,
vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás határozza meg.

1
2

1993. évi LXXIX. tv. 58.§
11/1994. MKM rendelet 30.§
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1.3 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek
a fejezet szempontjából figyelembe veendő előírásai
A jogszabályok1 kötelező illetménypótléknak jelölik meg a munkaközösség-vezetői pótlékot.
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2. Kinek érdeke a munkaközösség létrehozása
és miért?
A pedagógusnak, mert
• kezdőként meggyorsulhat a pályaszocializációja (pedagógussá
válása),
• új kollégaként hamarabb beilleszkedhet az iskola szakmai
munkájába,
• szakmai, módszertani segítséget kap,
• kompetens személy mond véleményt szakmai munkájáról (terveiről, tanmeneteiről),
• szervezetten átadhatja tapasztalatait,
• részt vehet azokban a döntésekben, melyek következményei
nem munkaközösségi tagként is kötelezőek lennének számára,
• kielégítheti bizonyos emberi szükségleteit:
— megéli a valahova tartozás élményét,
— kompetens személyektől kaphat elismerést,
— ezzel önbizalma, önelfogadása nő,
— önmegvalósítási lehetőséget ad a tartalmas szakmai munka.
Összességében: szakmai és emberi kiteljesedésre adhat
lehetőséget egy jól működő munkaközösség.
Az iskola igazgatójának, mert
• nagyobb biztonságot érezhet az adott szakterület színvonalasságát, fejlődését illetőleg,
• egységesebbé válhatnak a szakterület követelményei, értékelése,
• segítséget kap a szakmai munka tervezésében, szervezésében,
ellenőrzésében, értékelésében, a döntés-előkészítési folyamatokban,

1

Az 1992 évi. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ezt
módosító 1993. évi C törvény (Kjt), illetve kormányrendelete: 138/1992.(X.8.).
(Módosítva 177/1993.(XII.19.), 94.(XII.17.))
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• nő az iskolai munka szervezettsége,
• hathat a munkaközösségeken keresztül is az egyes pedagógus
fejlődésére,
• megnő a szakterületek közötti koncentráció, integráció lehetősége,
• egészséges versenyszellem alakulhat ki a munkaközösség tagjai és a munkaközösségek között, amely növelheti az általános
szakmai színvonalat, az iskola elismertségét a szülők, a tágabb
társadalmi környezet körében.
A tanulóknak, mert a fentieken kívül — melyek végső sorban az
ő fejlődésüket segítik — még
• több tanár együttes hatását kapják és így összegződik a tanárok szellemi értéke, kreativitása (például: programok, módszerek, fóliák, feladatlapok, eszközök),
• összegződnek a külső szakmai fórumokból, műhelyekből hozott ismeretek,
• helyettesítések alkalmával, fakultációs órákon, szakkörökön
könnyebben hangolódnak össze a tanárokkal,
• mintát láthatnak színvonalas szakmai és emberi együttműködésre.
Összességében:
Minőségileg más, több a valódi munkaközösség az azonos szakterületű kollégák alkalomszerű kapcsolatánál, mert
• folyamatosan tervezett, meghatározott cél(ok)ra irányuló a közös tevékenységük — vezetői koordinációval,
• szakmai biztonságot, védelmet jelent a szervezettség,
• meggondolt a munkamegosztás,
• kiszámítható, tervezhető a szakmai fejlesztés,
• jogszabályok biztosítják a közös jogokat1,
• jogszabályok teszik egyértelműbbé az elvárható feladatokat,
• az egyes pedagógus lényegében egy szakmai csoport képviseletében áll a tanulók elé (biztos konzultációs háttérrel) és közvetíti
a tudomány eredményeit az általa legjobbnak ítélt (személyiségéhez az adott helyzetben legjobban illő) módszerrel, melynek
hatékonyságáról társai szakvéleményt mondanak.

1

Lásd fentebb.
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3. A valódi munkaközösség kialakulásának
folyamata, feltételei, jellemzői
3.1 A munkaközösség megalakulása
Az első lépés nagyon egyszerű: néhány pedagógusból formálisan
megalakul a munkaközösség, az igazgató pedig — a tagok
véleménye alapján — megbízza a munkaközösség-vezetőt. Ez
ekkor még csupán lehetőség a hatékony együttműködésre.
Minőségi áttörésre van szükség ahhoz, hogy minden tag átjusson
a valódi szakmai munkaközösségi tagság (II. fázis) állapotáig. Ezt
a folyamatot nem lehet erőszakolni, csupán elősegíteni.

I. fázis

II. fázis

szakmai
csoport

szakmai
munkaközösség

formai
megalakulás

minőségi
átalakulás

A II. fázisba
•
•
•
•
•
•

feladatok sikeres megoldásával,
a fontosságtudat,
az „én számíthatok rájuk”,
a „számíthatnak rám”,
az „elfogadnak” és
a „bíznak bennem”

érzések megélésével lehet átjutni.
Ezekre lehetőséget kell teremteni. (Ez a munkaközösség-vezető dolga!). Egy-egy sikeres közös munka természetesen a közös
átjutást segíti elő. A lehetőségeket ki kell használni!
Példa:
Ha a pályakezdő kollégát megkérjük, hogy ismertesse főiskolai, egyetemi
diplomamunkáját, már az első hónapokban megélheti, hogy kollégái
érdeklődnek szakértelme, irányultsága iránt. „Megmutathatta magát”,
elismerhették az adott területen szakmai hozzáértését.
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3.2 A jól működő munkaközösség kialakulásának feltételei
Belső feltételek
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Az igazgató, a munkaközösség-vezető által jól motivált, együttműködésre képes pedagógusok.
Külső (de iskolán belüli) feltételek:
• olyan vezető(k), aki(k)
— megteremtik a szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
— biztosítják a megfelelő autonómiát,
— viselkedésük elfogadó, támogató, ösztönző, elismerő
• más jól működő, nyitott munkaközösségek
• jól működő iskolai információs rendszer
• jól képzett, együttműködő könyvtárvezető
• az iskolai igényeknek megfelelő könyvtár (információs bázis)
3.3 A valódi munkaközösség jellemzői
Ismeri önmaga erősségeit, gyengéit, elkészíti a munkaközösség „térképeit”.

Önkontroll!
Ki, melyik tevékenységben erős?
❏

jól szervez

❏

kiváló könyvtári órákat tart

❏

biztosan kezeli a technikai eszközöket

❏

jó a kérdéskultúrája

❏

változatosak az ellenőrzési módszerei

❏

pontosan, folyamatosan feldolgozza a szakirodalmat

❏

gondosan szervezett tanulókísérleti órákat tart

❏

egyéb

Ki melyik szakterületen a legtájékozottabb?
❏

Például biológiatanárok:
— növényismeret
— állatszervezettan
— genetika
— ökológia
— egészségi ismeretek
— szövettan
— egyéb
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Önkontroll! (folytatás)
Ki mit csinál szívesebben?
❏

szakkört vezet

❏

tanulókísérleti órát tart

❏

feladatlapot szerkeszt

❏

versenyeket szervez

❏

továbbképzésekre jár

❏

szakirodalmat ismertet

❏

könyvtárba jár

❏

kiállításokat állít össze

❏

szemléltetőanyagokat készít

❏

egyéb
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Ezeknek a „térképeknek” az alapján lehet az erősségekre építeni,
illetve egyenletesen lehetőséget biztosítani a különösen szívesen
végzett feladatokra. (Ezek számontartása munkaközösség-vezetői
feladat!).
Tudja, hogy miben legyen egységes — és abban egységes is:
• a tanulókhoz, illetve a szaktárgyhoz való viszonyában
• az önképzés és továbbképzés szükségességének elfogadásában
• az osztályozás és értékelés alapelveiben, az egyes osztályzatok
követelményeinek megállapításában
• a tanítás-tanulás folyamatának alapvető jellemzőiben (például
tanárszerep)
• a folyamatos innovációban való részvétel elfogadásában
Talán szemléletes a hasonlat: a tanárok egy zenekar tagjaiként
más-más hangszeren játszanak, külön-külön gyakorolnak, de
abban meg kell egyezniük, hogy népzenére, rockzenére, komolyzenére vagy valami másra specializálódik-e a zenekar. Most készül a közös kottagyűjtemény: a helyi pedagógiai program.
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4. A munkaközösségek fajtái
4.1. Iskolán belüli munkaközösségek
Irányultság szerint
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SZAKTÁRGYI

OSZTÁLYFŐNÖKI
(komplex nevelési)

közismereti

szakmai

elméleti

gyakorlati

SPECIÁLIS
(nevelési-oktatási
feladatra
szerveződött)1

Élettartam szerint
• állandó
• átmeneti (egy-két tanévre)2
Összetétel szerint
A szaktárgyi munkaközösség lehet:
• homogén
— tagjai: azonos szakterület tanárai (például biológia munkaközösség, történelem munkaközösség)
— előnye: valódi szakmai együttműködésre van lehetőség
• heterogén
— tagjai: különböző szakterületek tanárai (például reál munkaközösség, humán munkaközösség)
— előnye: segíti a szaktárgyi integrációt, koncentrációt, átfogó szemléletet ad
Az ideális megoldás: homogén munkaközösségek rendszeres
együttműködése!

1
2

Például: gyermekvédelmi, pályaválasztási, audio-vizuális.
Lásd 7.1 pont.
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Természetesen a homogén munkaközösség létrehozásának létszámbeli akadálya lehet, hiszen kis iskolában 1-2 kolléga képvisel
egy szaktárgyat.
Az optimális létszám 7-12 lenne.
Az osztályfőnöki munkaközösség általában túllépi ezt, ezért sok
helyen évfolyamokra bontják.
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4.2 Iskolák közötti munkaközösség
Általában homogén. Lehetőséget ad arra, hogy a kis iskolákban
tanító 1-2 azonos szakos kolléga szakmailag együttműködhessen
másokkal.
Kezdeményezheti
• a közös fenntartó,
• az egyik iskola, illetve
• szaktanár,
de a csatlakozás önkéntes.
Együttműködési megállapodásban kell tisztázni a munkaközösség jogkörét, működési rendjét, vezetőjének kiválasztását.
Az ilyen jellegű munkaközösség működését különösen befolyásolja
•
•
•
•

az iskolák közötti távolság,
az iskolák hasonló vagy eltérő pedagógiai programja,
az igazgatók hasonló vagy eltérő stílusa és
a munkaközösség-vezető kapcsolatteremtő-készsége, aktivitása (nehezebb más iskolák pedagógusaival eleven munkakapcsolatot fenntartani).

4.3 Területi, fővárosi kerületi szakmai munkaközösségek
Ezek általában homogén munkaközösségek.
Körükben a nagyobb iskolák munkaközösségeit 1-1 kolléga képviseli. A pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó szervezetek1 segítik szakmailag a munkaközösségeket.

1

Megyei, fővárosi pedagógiai intézetek; városi, fővárosi kerületi pedagógiai
kabinetek, irodák.
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Figyelem!
Milyen szolgáltatásokat nyújtanak ezek az intézmények a
munkaközösségeknek?
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➟
➟
➟
➟
➟

szakmai, közoktatás-politikai információkat
tapasztalatcsere lehetőséget
programjavaslatokat
ajánló bibliográfiákat
továbbképzési lehetőségeket

A területi, kerületi munkaközösségek működését az iskolák közötti munkaközösségeknél említetteken kívül befolyásolja, akadályozza
• az automatikus kapcsolódás (például minden iskola kémia
munkaközösség-vezetője tagja a kerületi munkaközösségnek),
• a ritka találkozás,
• a valóban közös szakmai tevékenység hiánya.
Javaslatok
Célszerű a területi, kerületi munkaközösségeknek egy-egy témát
választani hosszabb-rövidebb időre. Így valóban lehet kooperálni, ezek mentén érdemi, közös eredmény érhető el. Ebben az
esetben témára szerveződhetnek a kerületi munkaközösségek —
1-2 tanévre.
Fontos, hogy a területi, kerületi munkaközösség-vezetők pontos,
időszerű információkat közvetítsenek a tagok számára — ez jó
információs csatorna a tanárokhoz.
Ezért lényeges, hogy megfelelő kapcsolatban legyenek például a
pedagógiai szolgáltató intézményekkel. (A fővárosban évente
3-4 alkalommal közös foglalkozáson vesznek részt a kerületi
szakmai munkaközösségek vezetői.)
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5. A munkaközösség-vezető feladatai, alkalmassága
Valódi szakmai munkaközösség élére valódi vezető (menedzser) kell!
5.1 A munkaközösség-vezető feladatai
A munkaközösség-vezető menedzseli a szakmai munkaközösség
programját. Ennek részeként mindent elkövet annak érdekében,
hogy a munkaközösség tagjai
• emberileg,
• szaktudásban,
• szakmódszertanilag
egyre alkalmasabbak legyenek az oktató-nevelő munkára —
miközben személyiségük kiteljesedik.
Mit jelent a munkaközösségi program menedzselése?
Azon tevékenységek összességét, melyek a program megvalósulását segítik.
Természetesen előbb meg kell alkotni a programot, mégpedig az
iskola pedagógiai programjának részeként. Ebben az időszakban
különösen intenzív kölcsönhatás szükséges a nevelőtestület egésze és az egyes munkaközösségek között, hiszen a pedagógiai
program részeként létrehozott helyi tanterv megválasztásához
szükséges
• a nevelőtestület általános célmeghatározása,
• az egyes munkaközösségek szakterületi tájékozottsága,
• értékítélete, értékválasztása.
Az iskola pedagógiai programja az egyes munkaközösségek
tevékenységében valósul meg. Ezért nagyobb a garancia,
ha valódi munkaközösségek működnek az iskolában!
A pedagógiai program elfogadásával egyértelműen meghatározható a munkaközösségek programja.
A munkaközösség vezetője úgy tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli
a munkát, illetve úgy használja ki a lehetőségeket, hogy a program minél teljesebben valósuljon meg.
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Önkontroll!
Hogyan segíti a munkaközösség-vezető az intézmény pedagógiai programjának megvalósulását?
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❏

évente jól használható munkatervet készít kollégáival

❏

folyamatosan figyeli, szervezi a terv megvalósulását

❏

tájékozódik a korszerű módszerekről és tájékoztatja kollégáit

❏

folyamatosan megismeri az oktatási dokumentumokat (különösen a munkájára vonatkozókat)

❏

látogatja munkatársai szakóráit, szakköreit, fakultációs foglalkozásait, és érdemi véleményt mond a tapasztaltakról

❏

részt vesz a tanulói munkák, füzetek, rajzok ellenőrzésében

❏

rendszeres önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel biztosítja fejlődését és ezzel példát mutat

❏

fejlesztő értékelést valósít meg

❏

a belső mérések szakszerűségét biztosítja, az eredmények
elemzését, értékelését, a következtetések levonását vezeti

❏

a külső mérésekben támogatóan vesz részt, elfogadó hangulatot teremt a kollégák körében, az eredmények alapján
megerősíti vagy korrigálja a közös munkát

❏

hasonlóan jár el a belső és külső szaktárgyi versenyekkel
kapcsolatosan is

❏

képviseli a szaktárgy tanításának érdekeit

❏

a pedagógiai szempontok mellett figyelembe veszi a kollégák egyéni kívánságait is (például a tantárgyfelosztási
javaslat készítésekor)

❏

gondoskodik a belső továbbképzésről, illetve igénybe veszi
az igazgató támogatását

❏

figyeli a pályázatokat, a munkaközösség tagjaival pályázatokat készít (ezzel szakmailag és alkalmanként anyagilag
gazdagítja a munkaközösséget)

❏

harcol a csak rutinból tanítás ellen, ebben is példát mutat

❏

meghitt, inspiráló hangulatot teremt

— felelősséggel vesz részt a szakos tanári pályázatok megítélésében, az új kollégák kiválasztásában
— világosan, érvelve közvetíti az anyagi szükségleteket
❏ megszervezi a pályakezdők és az új kollégák emberi és
szakmai segítését
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Önkontroll! (folytatás)
❏

a rendkívüli, váratlan esetekben felelősséggel tanácsot ad,
véleményt mond, intézkedik hatáskörében saját szakterületén

❏

kapcsolatot tart

az iskola vezetőjével,
más munkaközösségek vezetőivel,
az osztályfőnökökkel,
a szakterület tanácsadóival, gondozóival,
kerületi, területi munkaközösségekkel (például azok tagjaként),
— az iskolai könyvtár vezetőjével,
— szakmai egyesületekkel, szervezetekkel,
— felsőoktatási intézményekkel
❏ jól ismeri a munkaközösség 3 térképét1 — azaz törekszik
a kollégák alapos megismerésére — és ennek alapján
fejlesztési tervet készít, valósít meg
—
—
—
—
—

1

Támogatja, hogy a tanárok egy-egy területnek specialistái legyenek. Tisztában van azzal, hogy a tanári pálya fő vonzereje a
tanteremben elért siker (hiszen sem karrier, sem anyagi felemelkedés nem várható). Megváltozott a tanári szerep is. Az iskola
kizárólagos ismeretnyújtó funkciója megszűnt, csökkent világszerte a tanítás vonzereje. A tanárt sikerhez kell segíteni a tanárdiák viszonyban, ez ad reményt a pályán maradásra, az eredményességre. Az egyes tárgyak speciális lehetőségeket is kínálnak
(például közös kísérletezés, alkotás, tantárgyi táborok, énekkar,
önképzőkörök, színjátszás), ezek módszereit, lehetőségeit a szakmai munkaközösség közvetítheti.
5.2 A munkaközösség-vezető alkalmassága
Általában minden vezető számára nyomasztóak azok a listák,
amelyek az elvárható, kívánatos vezetői személyiségjegyeket felsorolják. Nem könnyű a munkaközösség-vezető helyzete sem,
hiszen ő is elsősorban nagy óraszámban tanító tanár és azonos
végzettségű, azonos feladatokat ellátó kollégákat vezet.

1

Lásd fentebb.
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• biztos, állandóan karbantartott (egy-két területen mélyebb)
szaktárgyi tudás és módszertani kultúra
• kellő önbizalom, amely ellensúlyozhatja a valamilyen szinten
meglévő szakmai féltékenységét
• vezetői szerénység (a fölényességre való hajlam akadály!)
• vezetői ismeretek
— tervezési
— szervezési
— ellenőrzési
— értékelési
— döntési
• együttműködési készség, melynek része
— a jó kapcsolatteremtési és
— kommunikációs készség
• korrektség (nem mond alapvetően mást a kollégák háta mögött)
• bátorság (őszinte a kollégákkal és a vezetőkkel)
• rendszerező képesség (a szakterület személyi és tárgyi helyzetét
átlátja)
• aktivitás, szellemi és fizikai teherbíró képesség
• jó időbeosztás
• eleven, szerteágazó érdeklődés

Figyelem!
Nélkülözhetetlen feltételek:
➟ akarjon munkaközösség-vezető lenni
➟ higgyen abban, hogy a szaktárgy tanításának színvonalát
emelni, a kollégák közérzetét, eredményességét, fejlődését
segíteni tudja
➟ higgyen abban, hogy a vezetői munka során saját személyisége is fejlődik, kiteljesedik (nem csupán szolgálat,
fejlődési lehetőség is)
➟ fogadja el, hogy a vezetéshez szenvedély és elkötelezettség
kell (minden pedagógus vezető!)
Ezekre motiváljon az igazgató, mielőtt megbíz valakit.
Természetesen a fentiek megfelelően módosítva az igazgatóra is vonatkoznak!
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A jól végzett vezetői munka hatása a vezetőre:
• jobban tud a saját és mások idejével, tudásával, energiájával
gazdálkodni
• gyorsabban tud eligazodni helyzetekben
• nő a felelősségérzete
• bátrabban, könnyebben alakít ki emberi kapcsolatokat
• tudatosabb életvezetésre képes
• megnő az önbizalma
• fejlődik kommunikációs készsége

6. A valódi munkaközösség tevékenysége
és kapcsolatrendszere
6.1 A munkaközösségek tevékenysége
Az iskolán belül működő munkaközösségek az adott területek
legkompetensebb képviselői, felelősei, melyeknek védelmezniük
kell a szakszerű ismeretátadást. Óriási a felelősség: négy-öt tanár
több száz tanuló életre szóló ismereteit, készségeit, attitűdjét
befolyásolja.
1

Önkontroll!
Mit tehetnek a munkaközösségek mindezek érdekében?

1

❏

biztos szakmai tudásuk alapján felelősséggel, tájékozottsággal javaslatot tesznek szakterületük helyi tantervére,
eszközrendszerére

❏

közösen vállalnak felelősséget megvalósításáért

❏

a NAT alapján készült kereszttanterveket közösen alkalmazzák szakterületükön, megvalósítását ellenőrzik

❏

törekednek a megfelelő egységességre1

❏

folyamatos ellenőrzéssel vizsgálják hatékonyságukat, eredményességüket, együttműködéses alapon értékelnek

❏

figyelemmel kísérik szakterületük fejlődését, korszerűsítik
az átadott ismereteket

❏

megszervezik a tantárgyaknak megfelelő tehetséggondozást, felzárkóztatást

Lásd fentebb.
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❏

kidolgozzák, összegyűjtik és átadják tárgyuk tanulásának
általános és speciális módszereit

❏

népszerűsítik, igyekszenek megszerettetni szaktudományukat (például iskolanapokon tananyagon túli érdekességekből tartanak előadásokat, bemutatásokat)

❏

megismertetik gyakorlati felhasználási lehetőségeit (például: miért fontos életünkben a kémia vagy a zene?)

❏

változatos (nem rutinszerű) tanulmányi versenyeket szerveznek

❏

valódi szakköröket és önképzőköröket működtetnek érdekes, megújuló tematikákkal

❏

évenként egyszer vállalják, hogy 1 hónapig szaktárgyuk
legyen az iskola érdeklődésének középpontjában (például
a történelem hónapja kiállítással, versenyekkel, pályázatokkal)1

❏

kialakítják tanítványaikban a szakterülethez kapcsolódó irodalom felhasználási igényét és módszereit, rendszeresen
tartanak könyvtári órákat

❏

szaktantermet vagy ilyen jellegű tantermet alakítanak ki,
változatos szakanyagot mutatnak be, illetve a tanulók
gyűjtésének bemutatására adnak helyet

❏

a szaktárggyal kapcsolatos jelentős helyszíneket ismertetik, lehetőség szerint meglátogatják (múzeumok, csillagvizsgáló, nemzeti parkok, műemlékek, emlékhelyek)

❏

tudománytörténeti vonatkozásokat gyűjtenek össze, kiemelkedő magyar tudósokról emlékeznek meg (így keltik
fel például a természettudományos tárgyakat tanítók a
humán beállítottságú tanulók figyelmét)

❏

komplex órákat, foglalkozásokat szerveznek más szakterületek tanáraival (segítve ezzel a tanulók ismereteinek
rendszerré alakulását)

❏

tájékozódnak szakterületükön a tanulóik továbbtanulásához szükséges követelményekről (felvételik) és ennek megfelelően készítik fel tanítványaikat, illetve korrekt tájékoztatást adnak az esélyekről

❏

találkozásokat szerveznek tudományuk képviselői és a
diákok között

1

1

Kiváló példa: Budapest, XIII., Kék Általános Iskola.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

gondoskodnak a nyilvánosságról (tanítási anyag, segédanyagok, módszerek, osztályozás, értékelés szempontjai,
dolgozatok, nyílt órák, szakkörök), illetve segítik a szülők,
valamint a társadalom jogos érdeklődésének kielégítését

❏

szakterületükön válogatásra, kritikára készítik fel a diákokat („Új érték az információ — nagy a kínálat” — mondta
Marx György)

❏

elfogadják, hogy bizonyos oktatási-nevelési feladatokat a
szaktól függetlenül el kell látniuk és ennek megfelelően
cselekednek (például a helyesírás javítása, a logikus gondolkodásra, árnyalt kommunikációra nevelés)

❏

alaposan megismerik szaktárgyuk tanítási előzményeit,
tudatosan építenek az előző iskolafokra (alsó-felső tagozat,
általános iskola-gimnázium)

6.2 Az osztályfőnöki munkaközösség, mint sajátos,
az előzőektől több dologban eltérő pedagóguscsoport
A legintenzívebben, legátfogóbban, legtervezettebben foglalkozik
az iskolai neveléssel. Kiemelt feladatai lesznek a helyi pedagógiai program elkészítésében, hiszen az osztályfőnökök tudására,
tapasztalataira, beállítottságára építhet a nevelőtestület az iskola
fő céljainak, jellegének, alapvető nevelési értékeinek meghatározásában.
Az osztályfőnöki munkaközösség néhány jellegzetessége:
• általában a legnagyobb létszámú
• különböző szakos kollégák alkotják
• eddig önállóan határozta meg az osztályfőnöki órák felhasználását, tartalmát
• más munkaközösségek problémái is eljutnak hozzá (nehéz
feladat a szülői kifogások, észrevételek kulturált kezelése!)
• különleges „kereszteződések” vannak tagjai között (kölcsönösen „osztályfőnökei” egymásnak)
• a legdominánsabban közvetít a diákok, a szülők és a tanárok
között (oktatási-nevelési elveket, problémákat ismertetnek és
érvelnek)
• kiemelkedő szerepe van az iskolai hagyományok megteremtésében, megőrzésében
• működése a legszerteágazóbb ismereteket tételezi fel (pszichológiai, szociológiai, egészség- és környezetvédelmi, vezetési,
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jogi, gazdasági, szakmák jellemzői), melyekre tagjai nincsenek
felkészítve
• lényeges, pedagógiai szempontból is jelentős adminisztrációs
rendet kell kialakítania
• a magatartás és szorgalom megítélése és osztályozása tartozik
kompetenciájába (ezek számszerűsítése az egyik legnehezebb
pedagógiai feladat)
• a legintenzívebb a kapcsolata a diákönkormányzattal
A helyi pedagógiai programok határozottabban fogják megfogalmazni az osztályfőnöki órák tartalmát, mert valószínűleg a kereszttantervek anyagából sokat ebben a keretben
lehet legjobban megvalósítani.
A speciális munkaközösségek optimális tevékenységét a fenti két
összegzés alapján egyedileg lehet megtervezni.

6.3 A munkaközösségek kapcsolatrendszere
A kapcsolatok fő koordinátorai a munkaközösség-vezetők, ezért
ezekről az 5.1 pontban szóltunk. Kiemeljük a szaktudomány és
szakmódszertan elméleti szakembereivel fenntartott kapcsolatot,
ezzel a 6.1 fejezet is foglalkozik.

7. Az igazgató irányító és feltételteremtő
feladatai, kapcsolata a munkaközösséggel,
annak vezetőjével
7.1 A munkaközösségek létrehozása, a vezetők kiválasztása
A munkaközösségek
• számát,
• fajtáit,
• szervezésének elveit
a szervezeti és működési szabályzatban rögzíti a nevelőtestület.
A döntés-előkészítés során az iskola igazgatója körültekintően
mérlegelje, hogy az adott helyzetben milyen (létszámú és összetételű) munkaközösségek létrehozása a legcélszerűbb.
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Elsősorban a személyi feltételeket kell
megvizsgálni.

őszintén és reálisan

Esetleg azért kell két területet átmenetileg összevonni, mert nincs meg
a garancia az önálló működésre.1

Természetesen anyagi korlátok is befolyásolhatják a döntéseket.
Gondosan kell előkészíteni a munkaközösség-vezető megbízását
is. Az igazgató (vezetőtársai) időben elemezze, hogy kit és miért
tart a legalkalmasabbnak. Adjon lehetőséget a kollégáknak (feladatok adásával), hogy a többiek különböző helyzetekben megismerjék, szakmai, emberi alkalmasságáról meggyőződjenek
(és a vezető is megerősíthesse reményeit).
Természetesen a munkaközösség tagjainak ellenére (jószándékúan!) nem célszerű vezetőt megbízni.
A tapasztalatok szerint általában a mechanikus (például egy-két
évenkénti) vezetőcsere a munkaközösségek élén nem válik be,
nincsenek meg a személyi feltételek, nincs idő a tervek teljesítésére és korrigálására. Nem célszerű az „örökös” munkaközösségvezetőség sem (kifáradás, rutinveszély!), lehetőséget kell adni az
alkalmas pedagógusoknak a vezetői munkára).
7.2 Az igazgató és a munkaközösségek kapcsolata
A megalakult munkaközösséggel folyamatos kapcsolatban legyen
az igazgató:
• évenként legalább egyszer vegyen részt megbeszélésükön, műhelymunkájukon, hogy közvetlenül is tapasztalatot szerezhessen
• érdeklődéssel figyelje tevékenységüket
• tervezetten számoltassa be a munkaközösség-vezetőket a munkaközösség munkájáról, időnként akár a nevelőtestület előtt is
• lehetőség szerint maximálisan fogadja el javaslataikat a tantárgyfelosztásra, fejlesztésre, munkatervi elképzelésekre vonatkozóan
• támogassa a tagok továbbképzését
• ismerje a tantárgy (szakterület) legfőbb problémáit
• hangsúlyozza, hogy minden szakterületnek megvan a nevelési
jelentősége — ne legyenek „másodrendű” munkaközösségek

1

Lásd 4.1 pont.
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• a munkaközösségi munka értékelésének alapvető szempontja
a színvonalas nevelés-oktatás érdekében kifejtett erőfeszítés és
az eredményesség legyen
• kívánja meg és vegye figyelembe a munkaközösség-vezetők
javaslatait a kollégák értékelésére, elismerésére vonatkozóan
• kívánja meg a munkaközösség folyamatos önellenőrzését-önértékelését, korszerű mérési módszerek megismerését és alkalmazását
Összességében tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a
munkaközösségek kompetenciája növekedjen, s ennek eredményeként az iskola szakmai színvonala egyre magasabb,
elfogadottabb legyen — azaz az igazgató menedzselje a munkaközösségeket.
Kiemelten fontos, hogy az iskola egészéről folyamatosan adjon
információkat, hiszen a teljes szervezet működésének ismerete
szükséges a részcélok eléréséhez. Vonja be a munkaközösségeket
a szakmai döntések előkészítésébe.

Iskolavezetés 1996. június

Pedagógiai felelõsség

Jobb az átalakítás…
Reformpedagógiai törekvések – 1. rész
(Esettanulmány)

K
1.3
1

Lehmann László

A tapasztalat azt mutatja, hogy azoknak az iskoláknak van jobb
fennmaradási esélye, ahol a résztvevõk (gyerekek, szülõk, pedagógusok) nem egymás kijátszására törekszenek, hanem egymás
érdekeit figyelembe véve keresik a legoptimálisabb együttmûködési lehetõségeket. Olyan kölcsönös kooperációról van szó, ahol
az iskola (iskolavezetés és pedagógusok), valamint a mikro- és
makrotársadalom elvárásait és kihívásait egyeztetni lehet a szülõk igényeivel, és ebbe a folyamatba a legérdekeltebb, a gyerek is
aktívan bevonható. Az iskolának nem szabad formális szervezetként mûködnie, hanem a kor követelményeihez igazodva valós
tartalommal kell megtöltõdnie.
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A törvényi szabályozás lehetõséget, az igazgatóváltás és a tenni
akarás jó terepet teremtett az iskola arculatának alakítására, az
iskola fejlesztésére. Az iskola nevelõtestülete és a szülõi közösség
együtt, a változtatni akarás nyitottságával keresték a megújulás
formáját és tartalmi lehetõségeit.
Megfogalmazták azt a saját iskolafilozófiát, melyben helyet kapott:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a gyermeki lehetõségek kibontakoztatása
a szülõk aktív közremûködése és kritikája
a környezet elvárásai
a pedagógus önmegvalósítása
a nyitott gondolkodás
a széles mûveltség
a teljesítmény elismerése
az érdekeltség és az érdeklõdés felkeltése
a kulturált együttlét szabályai
a tolerancia
az egymás iránti tisztelet

Az iskolának új filozófiára és módszerre volt szüksége ahhoz,
hogy a konstruktív változások bekövetkezzenek.

Figyelem!
Milyen lépések vezettek az átalakulás megvalósulásához?
ß Információgyûjtés:
a hazai, pedagógiát megújítani szándékozó alternatív programokról, kísérletekrõl és módszerekrõl, továbbá a hozzájuk kapcsolódó tananyagokról és taneszközökrõl (videofilmek, elõadók, szakirodalom)
ß Döntés-elõkészítõ munkák, melyek során figyelembe vették:
— a gyerekek igényeit
— az adottságokat
— az iskola tárgyi és személyi feltételeit
— a helyi társadalom és a szülõk elvárásait
— a kollégák személyes ambícióit
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2. A pedagógiai programok kiválasztása
A tantestület nagy többséggel – szülõk véleményét is figyelembe
véve – úgy döntött, hogy a Zsolnai József és kutatócsoportja által kidolgozott Értékközvetítõ és Képességfejlesztõ Pedagógiai Programot választja, de a szükséges adaptációval. Azért
esett a választás erre a programra, mert a differenciált képességfejlesztés áll a pedagógiai munka középpontjában.
A második választott program a Zágon Bertalanné és Kókayné
Lányi Marietta vezetésével mûködõ Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Pedagógiai Program. A választás oka: a hazai pedagógiai elméletben és gyakorlatban megvalósított eljárásrendszer,
ahol az egyéni fejlesztésen alapuló differenciális nevelés kidolgozott és jól mûködik.
A harmadik választás a földrajzi elhelyezkedésbõl adódott. A környéken még mindig jelentõs sváb õslakosság létszáma és kultúrtevékenysége indokolta a német nemzetiségi és a kéttannyelvû programot.
Negyedik programként a választás a testnevelés tagozatra esett.
Ha több program él együtt, fontos feladat a helyi tantestületben az eljárásrendszer integrációjának meghatározása.

3. Alapfunkciók és sajátosságok
Az intézmény alapfunkciói:
· általános iskolai feladatok ellátása
· középiskolai (általános gimnáziumi) oktatási-nevelési feladatok
· középiskola-elõkészítõ intenzív idegennyelvi évfolyam mûködtetése
· közmûvelõdési, szabadidõs és sportprogramok szolgáltatása
Hogyan értelmezhetõ ez a többszörös funkció?
Nem egy hagyományos általános iskola és egy mûvelõdési ház
összekapcsolásáról van szó, hanem egy olyan intézményrõl, ahol
az iskola nyitott intézményként mûködik. Így a tanítási idõtõl
függetlenül mindig igénybe vehetõ a mûvelõdés háza, akár tantárgyi tanulásról, akár fakultációról, akár szabadidõs vagy közmûvelõdési programokról, akár sportprogramokról van szó.
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Az intézmény mûködése kultúra- és értéktani megalapozottságú, mivel arra vállalkozik, hogy a kultúra minél szélesebb körét mutassa be.
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3.1 Általános iskolai funkció

4
Az általános iskolában folyó pedagógiai munka kerete és jellege
Évfolyamonként 3, illetve 5 osztály van, az általános iskola tanulói létszáma 800 fõ. Az iskolában egész-, illetve félnapos osztályok mûködnek. Délután a kicsik vagy tanórákon, vagy különféle
szabadidõs programokon vehetnek részt, a nagyobbaknak a fakultációk, különórák, mûvelõdési szakcsoportok, tanfolyamok,
tanulószobák állnak rendelkezésükre.
Az iskolai foglalkozások rendje évfolyamonként:

Idõsáv

1–2–3

4–5–6

8–12
12–13
13–14
14–15
15–16

tantárgyi tanulás

tantárgyi
tanulás

szabadidõ

tantárgyi tanulás szabadidõ
vagy szabadidõ

7–8

0. évf. (nyelvi elõkészítõ
I–II. gimnázium

tantárgyi
tanulás

tantárgyi tanulás

szabadidõ

szabadidõ

Az iskolában a hagyományos osztály- és iskolarendszer keretei
nem maradtak merevek. Az osztály mint szervezeti forma létezik,
de szerepe csökkent, mivel sok tevékenységet felezett osztálylétszámmal vagy kiscsoportban tanítanak. Továbbá a fakultációk,
tanfolyamok, mûvelõdési szakcsoportok nemcsak életkor, hanem érdeklõdés szerint is szervezõdnek.
A tanórarendszer kerete mint forma részben megmaradt, de az
idõbeosztás más. Több húszperces foglalkozást tartanak, fõleg a
kisiskoláskori életszakaszban.
Megtartva és megõrizve a belsõ biztonságérzetet nyújtó napközis
közösségeket, választható szabadidõs programokat kínálnak
minden délután az iskolában tartózkodó és az oda visszatérõ
gyermekek számára. Ezek a foglalkozások kompenzálják az iskola egyoldalú igénybevételét. A szabadon választható tevékenységek teret adnak ahhoz, hogy az intellektuális képességek mellett
más készségek, adottságok is elõtérbe kerülhessenek.
Az ember õsi vágya megmunkálni az anyagot, sajátkezû alkotásaival széppé tenni környezetét és használati tárgyait. Azt iskolá-
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ban emberformáló tartalmával, évszázados üzenetével jelen van
a népi kultúra is. A szabadidõ szerves része a népi kismesterségek gyakorlása, a népi tánc és a népdal. Avatott, képzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, és ismertetik meg õket a szövés, agyagozás, bõrözés és a gyöngyfûzés mûvészetével.
A napközi az együttmûködés, az együttes tevékenység színtere. Közösségteremtõ erejével kiegészíti a család szocializációs szerepét. Nemcsak az iskolai tanulmányok segítése, hanem
az egyes gyermekek otthonosság- és komfortérzetének biztosítása is a jól mûködõ napközi feladata éppúgy, mint az étkezési kultúra, az illemtudó viselkedés és a kommunikáció fejlesztése.

Önkontroll!
Mit kell a fejlesztésnél figyelembe venni?
o az adottságokat
o a tanulási tempót
o a fejlesztettségi állapotot

Ennek egyik formája a differenciált tanulásszervezés és irányítás.

Önkontroll!
Hogyan készüljön fel a pedagógus a differenciált tanulás szervezésére és irányítására?
A foglalkozásokra a pedagógus úgy készül fel, hogy
o számba veszi a gyerekek tanóra során fejlesztendõ képességeit
o tevékenységsorokat állít össze
o a gyerekeket a pillanatnyi állapotuk (képességek fejlettsége, tanulási tempó) szerint úgynevezett képességcsoportokba sorolja, majd ezután
o megfelelõ tevékenységeket rendel az adott csoportokhoz.
A foglalkozás vezetése forgószínpadszerûen történik.
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Példa:
Az egyik csoport közvetlen pedagógusi irányítással értelmez egy szöveget, míg a másik közvetett irányítással tábláról old meg egy feladatsort.
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Természetesen a differenciált tanulástervezés és -irányítás csak
a fejlesztés egyik módszere. Emellett más munkamódszerek is
szerepet kaptak:
·
·
·
·
·

az egyéni fejlesztésen alapuló differenciális munka
a csoportmunka
a páros munka
a mentori és tutori rendszer
a frontális osztálymunka is, de csak kis mértékben.

A tanítandó tantárgyak (tevékenységek) bõvítésénél is figyelembe
vették az intézmény személyi és tárgyi feltételeit. Lépéseket tettek
a mindennapos testmozgás megvalósítása érdekében és bõvítették
az idegen nyelv tanulásának kínálatát (angol, német, francia),
amit már az elsõ osztálytól fakultatív, késleltetve kötelezõ módon
vezettek be. Szélesítették a számítástechnika-informatika tantárgy tanulásának lehetõségét és ezek mellett mind a kötelezõ,
mind a fakultatív tárgyak körét bõvítették. Körülbelül 30-40 féle
fakultációt indítanak évente (latin, spanyol, orosz, drámajáték,
színjátszás, néptánc, szalontánc, mûvészettörténet, báb, népi kismesterségek, egyéb felzárkóztató és tehetséggondozó programok).
Az is cél, hogy az anyanyelv és a matematika tanításában minél
több alternatíva honosodjon meg, választási lehetõséget kínálva
a tanuló, a tanár és a szülõ számára egyaránt.
A tantárgyakat mûveltségterületenként rendezték el. A tantárgyak (tevékenységek) vagy kötelezõek vagy fakultatívak,
esetleg mindkét forma jellemzõ rájuk.
A tantárgyakat blokkokba rendezték, ezek a következõk:
·
·
·
·
·
·
·
·

anyanyelvi-irodalmi-kommunikációs
idegennyelvi
társadalomtudományi
természettudományi
matematikatudományi
mûvészeti nevelési
testi nevelési
önismereti-szocializációs

Ezek a blokkok megegyeznek a régi munkaközösségeket kiváltó
tantárgyfejlesztési munkacsoportokkal is.
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A tantárgyi tanulás mellett fontos pedagógiai részfolyamatként
kezelik a nem-tantárgyi tanulási tevékenységeket:
· az illem-kommunikációt
· az önismeret-önmûvelést
· a munkakultúrát.
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Önkontroll!
Mik a nem-tantárgyi tanulási tevékenységek?
o Az illem-kommunikáció tanítása nem más, mint
— az emberi együttlét és érintkezéskultúra alapvetõ normáinak ismertetése és megtanítása,
— az önkifejezés lehetõségeinek biztosítása.
o Az önismeret-önmûvelés azokat a kultúraelsajátítási formákat és technikákat takarja, melyek segítségével a gyerek
— az önmegismerést,
— az önképzést és
— ismereteinek bõvítését megvalósíthatja.
o A munkakultúra magában foglalja
— az iskolában végzendõ különbözõ munkákhoz való viszonyt, illetve
— a pályaválasztással összefüggõ egyéb kérdések és problémák megoldását.

Hogyan irányítsuk ezeket a nem-tantárgyi tanulási tevékenységeket?
Az illem mint nem-tantárgyi tanulási folyamat „tanítására” hasonlóan az önmûvelés és munkakultúrához nincs külön órakeret. De ezek eredményessége nem is óraszámfüggõ, mivel szocializációs folyamatokról (tevékenységekrõl) van szó. Így a nap minden
szakaszában, percében figyelni kell rá.
Tehát, az illem tanításánál, tanulásánál – ha kell – elmondjuk
a normát és elmondathatjuk. Ha kell, bemutatjuk vagy bemutattatjuk, illetve elgyakoroljuk vagy gyakoroltatjuk, eljátsszuk,
elemezzük vagy elemeztetjük.
Az elõbb felsorolt módszerek – más-más formában – az önmûvelés és a munkakultúra tanítása-tanulása során is megjelennek.
Ezek azok a pedagógiai (szocializációs) folyamatok, amelyek kor-
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osztálytól függetlenül minden iskolába járó gyerekre érvényesek
és kötelezõek.
Elérendõ cél, hogy csökkenjenek a különbségek a gyerekek
között
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·
·
·
·
·

az érintkezéskultúra,
a viselkedés,
a mûvelõdés,
a mûveltség és
a munkához való viszony tekintetében.

Nem szabad iskolásítani (intézményesíteni) a fentebb említett értékek tanítását, tanulását, ezért a családot és a kortárscsoportot
is be kell vonni az adott pedagógiai folyamatba. Az itt említett szocializációs részfolyamatok egyben befolyásolják az osztályfõnökök
munkáját is, hiszen ezek iskolai nyomon követése az õ dolguk.
E három tevékenység végzése egyben az úgynevezett hagyományos osztályfõnöki foglalkozást is kiváltja.
A teljesítmény érték, ez azonban nem jelenti a túlzott teljesítményhajszolást. Tervezés alatt áll, hogy a kisiskolás szakaszban
osztályzatmentesség engedélyeztetését kérik a minisztériumtól, ugyanakkor az egyes tantárgyak (tevékenységek) osztályozására, értékelésére szolgáló szöveges követelményrendszert mind
a gyerekekkel, mind a szülõkkel írásban ismertetik. Így a teljesítmények értékelése (osztályozása) mindenki számára világosabb
és ellenõrizhetõbb lesz. A teljesítménytisztelet természetesen
nem csak a gyerekekre, hanem az intézmény munkatársaira is
vonatkozik, függetlenül attól, hogy pedagógus vagy nem pedagógus dolgozóról van-e szó.

Figyelem!
Az új iskolai követelményrendszer új típusú tanárt követel meg,
a kooperatív nevelési stílusú pedagógust. A kooperatív nevelési
stílus jellemzõi:
ß
ß
ß
ß

fejlett pedagógiai észlelési érzékenység
kifinomult pedagógiai tolerancia
a gondolkodás középpontjában a problémacentrikusság áll
gyermekközpontú szemlélet (szavakban és tettekben)
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A kooperatív nevelési stílusú pedagógus képes az erkölcsi, emberi tartás példázására, a gyerekek személyiségének hangsúlyozott tiszteletben tartására, értõ figyelemmel foglalkozik a
gyerekek problémáival. Az ilyenfajta segítség a pozitív személyiségjegyek megerõsítésének rendkívül hatékony eszköze.
A pedagógusnak törekednie kell a gyermekközösség belsõ állapotának folyamatos figyelemmel kísérésére. Rá kell vezetni a gyerekeket az értékek tiszteletére. Nem valaminek a tagadására
kell megtanítani a gyereket, hanem a jó igenlésére. A gyerekek
akkor tudnak elhatárolódni a negatív dolgoktól, ha hagyjuk,
hogy a döntés bennük szülessen meg. Cél az is, hogy az iskola
légkörére a derûre való törekvés legyen jellemzõ, de a másfajta
lelkiállapotok õszinte vállalása is fontos. Legyen a játékosság a
problémamegoldás egyik eszköze.
Az iskola tagozódása eltér a hagyományos alsós és felsõs osztástól, mivel életkor-pedagógiai szempontból a hármas tagolás tûnt
ésszerûbbnek. Az elsõ három osztály a kezdõ; a negyedik,
ötödik és a hatodik a középsõ; míg a hetedik osztálytól fölfelé az orientációs tagozat. Az orientációs tagozat nemcsak a hetedik és nyolcadik osztályt, hanem középiskolai tanulócsoportokat is magában foglalja. Azért orientációs tagozat a neve, mert fel
kell hogy készítse a gyerekeket a pályaorientációra.
Az iskolában a diákönkormányzat létrehozása megkezdõdött.
Tekintetbe véve az életkor-pedagógiai sajátosságokat, csak irányított és korlátozott önkormányzat létrehozása történt meg. Ez nem
jelenti a gyerekek jogainak szándékos csorbítását. Az viszont tény,
hogy a 6–14 éves korosztály inkább csak tevékenységeinek egy részét képes öntevékenyen megtervezni és szervezni, míg az érdekképviseletet és -védelmet csak irányítva képes megoldani. Ezért az
érdekvédelmi patronáló pedagógus munkaszerepének megvalósítása fontos, hiszen õ tanácsadó és koordináló szerepet tölt be. Természetesen ezt a kollégát a gyerekek választják meg és kérik fel
a munka végzésére. A 14–18 éves korig terjedõ életkorra jellemzõ
önkormányzati formát e tanévben dolgozzák ki.
Az iskolai reform egyik fontos része a családpedagógiai koncepció. Ez azt jelenti, hogy az iskolának törekednie kell a szülõk
(családok) minél jobb megismerésére, minél aktívabb bevonásukra az intézmény életébe. Biztosítani kell a szülõk (családok)
számára a tanulási, mûvelõdési lehetõségeket. Olyan fórumok
szervezésére került sor, melyek keretében a szülõknek és a gyerekeknek minél több információ megszerzésére, véleményük szabad ismertetésére, javaslataik elõterjesztésére, megvitatására
van lehetõségük. Az intézmény biztosítja a szülõk számára, hogy
különféle dokumentumokon keresztül betekintést nyerjenek az
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iskola „belsõ ügyeibe”. A szülõkhöz pedagógiai kézikönyveket
juttat el az iskola, és felkínálja a lehetõséget szabadidõs programok szervezésére, irányítására is. Tervezik továbbá a közös szülõ-pedagógus fórumok megrendezését. Ennek formát a környezet- és családpedagógiai tanács adna.

3.2 Oktatás és nevelés a középiskolai tagozaton
A középiskolába járó gyerekek oktatásánál-nevelésénél is érvényesek:
· az egyéni fejlesztésen alapuló differenciális tanulástervezés és
irányítás
· a tevékenykedtetés és képességfejlesztés
· az anyanyelvi integráció
· a kommunikációs képességek intenzív fejlesztése
· a tanulási hátránykompenzálás
· a tehetséggondozás
· a tanulóval szemben tanúsított tiszteletteljes, humánus bánásmód
Mind a normák, mind a követelmények életkor-pedagógiai
szintezésûek. A cél az egységes pedagógiai hatás érvényesítése.
A középiskola indításának elõzménye a középiskola-elõkészítõ
idegennyelvi évfolyam egyedi kísérletének bevezetése volt az
1992–93-as tanévtõl. Ennek a speciális képzésnek kettõs célja
volt. Egyrészt az, hogy valós igényt elégítsen ki – mivel a szülõk és
a gyerekek nagyon keresték –, másrészt, hogy legyen egy elõkészítõ, gyakorló év a gimnáziumi osztály indítása elõtt.
A program célja, hogy az intenzív idegennyelvi (angol vagy
német) képzés mellett az alapképességek szinten tartását is
megvalósítsa.
A tantárgyi és óraterv a következõ:
·
·
·
·
·

idegen nyelv 20 óra/hét (640 óra) napi 4 órás elosztásban
anyanyelv, kommunikáció 3 óra/hét (96 óra)
matematika, informatika 3 óra/hét (96 óra)
tanulásmódszertan (32 óra) intenzív szakasszal
testnevelés 3 óra/hét (96 óra)
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Önkontroll!
Miért oktassuk, és mire jó a tanulásmódszertan?
A tanulásmódszertan tantárgy arra hivatott, hogy
o tudatosítsa a rossz tanulási szokásokat,
o felkínáljon különbözõ eszközöket a rossz szokások leküzdésére, és
o a középiskolai tanulmányokra készülõkkel sokféle tanulási technikát megismertessen.

A figyelem összpontosítását, az emlékezetbe vésést szolgáló gyakorlatoktól a dinamikus olvasáshoz szoktató, logikus gondolkodást igénylõ gyakorlatig számtalan formában fejleszthetõk a tanulók képességei. A két hónapon keresztül napi egy-egy órát
igénybevevõ intenzív szakaszt szöveges értékelés zárja, amelyben
a további teendõk számbavétele szolgál hasznos útravalóul a késõbbi tanulmányokhoz.
Célok:
· Rövid távú cél, hogy minél több tanítványnak sikerüljön az
egyéves idegennyelvi képzés után az alap vagy a középfokú állami nyelvvizsga megszerzése.
· Hosszú távú cél, hogy az intenzív nyelvi évfolyam és a 4 éves
gimnázium egységes képzési rendszerré alakuljon át, egy 5 évfolyamos középiskola keretében.
A nyelvi elõkészítõ évfolyam után a 93/94-es tanévben indult az
elsõ gimnáziumi osztály is. Az általános tantervû osztályban az
idegennyelvi és a számítástechnika-informatika képzés kapott kiemelten fontos szerepet, az érettségi tantárgyak intenzív fejlesztése mellett.
Tervek:
· a harmadikos évfolyamtól – a fakultációs rendszeren belül – általános menedzserképzést indítani
· olyan szakképzési formákat keresni, ahol az idegennyelvi és a
számítástechnika-informatikai elõképzettségre is szükség van
· adaptív szakképzési lehetõségek keresése
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3.3 Közmûvelõdési tevékenységek
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A közmûvelõdési és sportszolgáltatás keretében megvalósult foglalkozásokat a közmûvelõdési és sportszolgáltatói team tagjai
szervezik és koordinálják. Természetesen a teamen kívül minden
vállalkozó szakember szervezhet, vezethet foglalkozásokat, programokat mindaddig, míg van irántuk érdeklõdés.
Az iskolában eddig a közmûvelõdési- és sporttevékenységet részterületekre felosztva egy-egy tanár végezte szabadidejében, díjazás nélkül. Mûködött néhány szakkör is, vezetõi túlóradíjat kaptak. Tehát ez a terület volt az intézményben a legelhanyagoltabb,
bár az igény a gyerekek és a környéken lakók részérõl nagy volt.
Az intézményt adottságai alkalmassá teszik arra, hogy vállalhassa a tágabb lakókörnyezet közmûvelõdési és sportszolgáltatási lehetõségeinek biztosítását. Ezek a következõk:
· mûvelõdési szakcsoportok (zenei, mozgás- és képzõmûvészeti,
önismereti)
· videomozi, videoszínház
· idegennyelvi tanfolyamok (angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz, latin)
· számítástechnika-informatika tanfolyam
· szakkörök (helytörténeti, rádiós, modellezõ, barkács, fõzõ)
· tehetségfejlesztõ programok minden tantárgyból
· felzárkóztató foglalkozások (hátránykompenzálás, alapképességek fejlesztése)
· szabadidõs sport- és rekreációs programok:
— atlétika
— óvodás torna
— kisiskolás torna
— aerobic
— kondicionáló torna
— testnevelési és sportjátékok
— labdajátékok (kosár-, röp-, kézilabda és labdarúgás)
— tenisztanfolyam
— judotanfolyam
— úszásoktatás
— logikai játékok (sakk)
— turisztikai programok
— tömegsport rendezvények
— mozgásjavító torna

Iskolavezetés 1994. szeptember

Pedagógiai felelõsség

· egyéb tervezett szolgáltatások:
— gépelés
— fénymásolás
— kulturális programajánlat és szervezés
— ifjúsági programiroda mûködtetése
— turisztikai programkínálat és szervezés
— egészségnevelési és -védelmi tanácsadás
— kiállítások
— büfé
Az említett kínálat megvalósításának mértéke és üteme a személyi
(szakember) és tárgyi (építményi) feltételek együttes biztosításával
képzelhetõ csak el. Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy
a kínálatnak a kereslethez kell igazodnia, nem pedig fordítva.
Ezért az egyes programok indítását komoly közvélemény-kutatásnak kell megelõznie.
Olyan közmûvelõdési és sportegyesület beindítása a feladat,
amely mind az iskola tanulói és dolgozói, mind a környék lakói
számára sokrétû szabadidõs, sport és rekreációs programkínálatot nyújt. Ez is tükrözi az intézmény célkitûzését: a „Nyitott Iskola” létrehozását, amely szeretne segítséget nyújtani a helyi lakosok számára a továbbtanulási, a közmûvelõdési, a szórakozási,
a sportolási és egyéb igényeik kielégítéséhez.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Az átalakítás sajátosságai
Reformpedagógiai törekvések — 2. rész
(Esettanulmány)
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Lehmann László

Az esettanulmány második részében ismertetjük az iskola szervezeti és működési felépítését és részletesen kitérünk az iskolavezetés helyi sajátosságaira is. Az olvasó megismerkedhet az itt
alkalmazott négyféle pedagógiai programmal. Ezek a választható
programok növelik a versenyképességet és nevet szereznek az
iskolának, mely éppen sokszínűségével vívta ki népszerűségét és
elismertségét a helyi társadalomban.
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1. Alternatívák egy iskolán belül
1.1 Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai
Program
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A programot csak a helyi viszonyokhoz adaptálva szabad alkalmazni úgy, hogy végiggondoljuk
• a program tantárgyi rendszerét,
• az egyes tantárgyak életkorpedagógiai adaptálhatóságát és az
• ezekhez kapcsolódó követelményeket.
Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia az egyes gyermek
számára a képességek széles körének fejlesztését biztosítja.
Differenciált tanulásszervezéssel és egyéni bánásmóddal igazodik az egyes tanulók aktuális fejlettségi szintjéhez, haladási tempójához. Ezzel lehetőség van arra, hogy a lemaradó és
a tehetséges gyermekek egy osztályon belül a saját tempójuknak megfelelően fejlődhessenek.
A program magában foglalja
• a hátránykompenzálást,
• az önálló tanulást és
• az elmélyülést követelő tehetségfejlesztést is.
Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia a személyiség
minden faktorát fejleszti.
Programja alkalmazható a szükségletek, a képességek, az
énkép és a világkép fejlesztésére, a pozitív viszonulások
megerősítésére. Olyan személyiségjegyek és képességek fejlesztését vállalja, amelyek a tartalmas és gazdag élet szervezése,
vezetése szempontjából nélkülözhetetlenek:
•
•
•
•
•
•
•
•

önállóság
önművelés
szociális alkalmazkodás
kíváncsiság
felelősség
énazonosság-tudat
önismeret és önértékelés
képesség az érdekérvényesítésre és a közügyekben való részvételre

Az értékek széles körének közvetítésére vállalkozik. A program
tananyaga sok olyan tantárgyat (tevékenységet) épít magába,
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amelyek kielégítik a gyerekek mozgásszükségletét (magyar néptánc) és játékszükségletét (bábozás, versmondás, furulyázás) is.
Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia felvállalja, hogy az iskolában minden egészséges és képezhető
gyereknek megtanítja a tananyagot, s ezt a feladatot nem
adja tovább a szülői háznak.
A program toleráns a gyerekekkel szemben: három évig nem
buktat, hanem a hátrányok leküzdésében szakszerűen segíti a
lemaradókat. Ennek érdekében igénybe veszi az egész napos
tanítást.
1.2 A kétnyelvű és német nemzetiségi oktatás
Múlt év szeptemberétől indult az első, bontott formában működő
osztály, melynek egyik fele a nemzetiségi nyelvoktató program
szerint, másik fele a kétnyelvű program szerint tanul.
A bontott forma előnye a gyermekek számára biztosított átjárhatóság. A tanulók képességeik szerint tudnak alkalmazkodni az
egyik, illetve másik csoport munkájához.

1.3 A testnevelés tagozat programja
Szintén az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai Programra épült.
A testnevelés tagozat létrehozásakor formabontó kiválasztást alkalmazott az iskola. Az első két év folyamán a testnevelő tanárok
által kiválasztott tanulók számára fakultációs foglalkozásokkal
biztosítják a tagozatos óraszámot. Így az első két évben a fakultációs csoport létszáma nyitott. A tényleges testnevelés tagozat
a 3. évfolyamtól indul, ily módon a tagozatra valóban alkalmas
gyerekek kerülnek be, akik vállalják, hogy az 5. évfolyamtól
versenyszerűen, egyesületi szinten sportolnak. Ezzel a tehetségondozás mellett az élsport utánpótlásának biztosítása is cél.

1.4 A Gyermekek Háza alternatív, alapozó pedagógiai
program
Ez a program a nyugat-európai reformpedagógiai törekvések
magyarországi összegzése és adaptálása révén három évvel ezelőtt
indult. A Gyermekek Háza pedagógusai épúgy felhasználják a
Freinet, a Montessori, a Rogers pedagógiák módszereit, mint a
Waldorf vagy más programok eredményeit.
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A program lényeges pedagógiai céljai:
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•
•
•
•

autonóm személyiség kialakítása
az egyéni fejlődési, haladási ütem figyelembevétele
individualizált, differenciált fejlesztés
az életkori sajátosságok maximális figyelembevétele

A célok következtében kialakuló rendszer sajátosságai:
• a tanévhatárok rugalmas kezelése (kimeneti követelmények
tanévenkénti követelmények helyett)
• folyamatos, automatikus továbbhaladás — sajátos, egyedi értékelési rendszer
• ismeretközpontúság helyett képességfejlesztés
• képesség-, készségfejlesztést szolgáló tevékenységrendszer —
tantárgyak helyett tevékenységblokkok
• differenciált tanulásirányítás — az önálló ismeretszerzés érdekében önálló tanulási technikák túlsúlya
• az ismeretkörök kialakításában az életkorból és az egyéni
érdeklődésből adódó szempontok figyelembevétele
• az életrend és a napirend alakításában a pszichikai, fiziológiai,
biológiai jellemzők maximális figyelembevétele
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2. Az intézmény szervezeti és működési felépítése (Iratminta)
Egy intézmény működési és szervezeti felépítésének bemutatása
azon tevékenységek számbavételével kezdődik, amelyeket a kialakítani kívánt intézménynek el kell végeznie. Ezeket a tevékenységeket csoportosítva tevékenységsorok, blokkok keltekeznek,
melyek folyamatot alkotnak. Az így létrehozott struktúra olyan
valós folyamatrendszert alkot, amely megfelelő működtetéséhez
megfelelő munkaszerepeket kell létrehozni. A munkaszerepek
összessége adja a teljes szervezeti struktúrát. Tehát a létrehozott
szervezet — ami nem spekulatív módon jött létre — valós, létező
folyamatokat takar, azok működésére épül.
A működési szabályzat egy adott intézmény munkafolyamatait rögzíti. A munkafolyamat azoknak a műveleteknek
a láncolata, amelyek elvégzésével az intézmény céljai,
illetve feladatai megvalósíthatóak.
E felfogás szellemében vázoljuk fel az intézményben megvalósítható folyamatokat, a kivitelezésükhöz létesítendő munkaszerepeket és szervezeteket. A működési szabályzatban rögzített folyamatok — mint műveleti láncok — realizálásához különböző
funkciójú és nagyságú szervezeti alrendszerek működtetése
szükséges. Ezeket — beleértve a vezetés szervezeteit is — az
intézmény szervezeti szabályzata írja le.
A szervezeti szabályzat rögzíti
• az intézménynek mint szervezetnek a struktúráját,
• részletezi a munkaszervezetek és az önkormányzati
szervek működését, valamint
• a bennük elkülönülő szervezeti: vezetési és munkaszerepeket.
Iratminta
I. Az intézmény alapfeladatai

• körzeti általános iskola működtetése hagyományos, alternatív és
kísérleti programok szerint

• középiskolai (általános gimnáziumi) tagozat működtetése, felkészítés
az általános érettségi vizsgára

• középiskolai-előkészítő idegennyelvi évfolyam programjának végrehajtása

• közművelődési és sportszolgáltatói feladatok ellátása
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II. Munkafolyamatok
Realizációs (megvalósítási folyamatok)
1. Pedagógiai folyamatok
1.1 Tantárgyi tanulás tervezése és irányítása
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• Tantárgyfelosztás elkészítése műveltségblokkonként:
— anyanyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelés
— idegennyelvi és német nemzetiségi nevelés
— társadalomtudományi nevelés
— matematikai és számítástechnikai nevelés
— természettudományi nevelés
— művészeti nevelés
— sport és testi nevelés szervezése és irányítása
•
•
•
•

kommunikációs fejlesztés
önművelés fejlesztése
taneszköztár fejlesztése
tantárgyfejlesztési tevékenység szervezése és irányítása

1.2 Nem tantárgyi tanulás tervezése és irányítása

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

illem és viselkedéskultúra tanulásának szervezése
önismeret fejlesztésének segítése
munkakultúra fejlesztése
iskolai szocializáció szervezése, irányítása
diákönkormányzat munkájának segítése, irányítása
játék és szórakozás szevezése, irányítása
rekreációs tevékenységek szervezése és irányítása
egészségnevelési és -védelmi munka irányítása
gyermek- és ifjúságvédelmi munka szervezése és irányítása
családi szocializáció nyomonkövetése, irányítása
kortárscsoport szocializációs hatásainak nyomonkövetése, terelgetése
• gyermekszervezetekkel való kapcsolat kiépítése, ápolása
1.3 Intézményfejlesztési és továbbképzési teendők szervezése és irányítása

•
•
•
•
•
•
•

iskolafilozófia kilakításának irányítása
iskolafejlesztési koncepció tervezése és irányítása
helyi tantervet készítő ad-hoc bizottság munkájának irányítása
helyi kutatások és kísérletek munkájának koordinálása
pedagógus szakmai önismeret fejlesztése
továbbképzési rendszer tervezése és szervezése
iskolai és pedagógiai innováció szervezése és irányítása

2. Pedagógiai tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő folyamatok
2.1 szabadidős programszolgáltatás

• közművelődési programok tervezése és szervezése
• könyv- és médiumtár tevékenységének szervezése és irányítása
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• kereskedelmi, marketing és reklámtevékenység szervezése és irányítása

• ifjúsági kommunikációs rendszerek működtetése
• programszervezési és információs iroda tevékenységének szervezése
és irányítása

• ifjúsági klub tevékenységének szervezése
2.2 Testnevelési és sportprogramok szervezése és irányítása

•
•
•
•

tömegsport-rendezvények szervezése és vezetése
sportszakosztályok működési feltételeinek biztosítása
sportjátékok szervezése és vezetése
rekreációs tevékenység szervezése

3. Pedagógiai tevékenységekhez kapcsolódó feltételi folyamatok
3.1 Az intézmény környezeti kapcsolatainak fejlesztése

•
•
•
•
•
•
•
•

iskolaszékkel való kapcsolattartás szervezése
szülői érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás
Közalkalmazotti Tanáccsal való együttműködés
szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás
a helyi társadalommal való együttműködés továbbfejlesztése
a társintézményekkel történő együttműködés fejlesztése
a testvérváros iskolájával való kapcsolattartás fejlesztése
a fővárosban, valamint a környéken működő termelő és szolgáltatószervezetekkel való együttműködés kialakítása és működtetése

3.2 Igazgatási és munkajogi tevékenység szervezése és irányítása

• humánpolitikai tevékenység tervezése és irányítása
• munkaügyi tevékenység szervezése és irányítása
3.3 Tanügyigazgatási tevékenység tervezése és szervezése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

helyettesítési rendszer működtetése
tanulói ügyfélszolgálat működtetése
tanulónyilvántartási rendszer vezetése
pedagógiai adminisztráció ellenőrzése
órarend és terembeosztás készítése
sokszorosító iroda működtetése
ügyviteli tevékenység végzése
dokumentációtár fejlesztése
titkársági teendők ellátása
ügyfélfogadás, ügyintézés

3.4 Gazdálkodási és üzemeltetési tevékenység tervezése és irányítása

•
•
•
•
•

állóeszköz-gazdálkodás tervezése és irányítása
készletgazdálkodás tervezése és irányítása
anyaggazdálkodás tervezése és irányítása
költségvetési gazdálkodás tervezés és irányítása
könyvviteli tevékenység végzése
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3.5 Üzemeltetési tevékenység szervezése és irányítása
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•
•
•
•
•
•
•
•

takarítási és higiénés tevékenység irányítása
munkavédelem
karbantartási tevékenység
tűzvédelem
vagyonvédelem
ügyeleti tevékenység szervezése
étkeztetés
a lakókörzetben végzendő környezetvédelmi tevékenységbe való bekapcsolódás szervezése és irányítása
• az intézmény környezetkultúrájának fejlesztése
Vezetésirányítási folyamat
1. A vezetésirányítási folyamat szakaszai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tájékozódás
a problémák felismerése, gyűjtése, csoportosítása
tervezés, megoldási stratégiák kidolgozása
szervezés
koordinálás
ellenőrzés
döntés
értékelés
tájékoztatás
képviselet

2. A vezetésirányítás formái

Szervezeti felépítés (szervezetek, munkaszerepek)
1. Az intézmény vezetése
1.1 a vezetés szervezetei

• vezetőség
• kibővített vezetőség ( vezetőtanács)
1.2 A vezetői munkaszerepek

•
•
•
•
•
•
•
•
•

intézményvezető (igazgató)
ügyeletes intézményvezető
igazgatási és jogi helyettes
tantárgyi tanulási helyettes
nem tantárgyi tanulási helyettes
közművelődési és sportszolgáltatói helyettes
gazdálkodási és üzemeltetési helyettes
tantárgyfejlesztési munkacsoport-vezető
tagozatvezető

Iskolavezetés 1994. november

Pedagógiai felelősség

2. Az intézmény dolgozóinak munkaszervezetei, munkaszerepei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

főtanácsos
tanácsos
mentor
osztályfőnök
osztályfőnök-helyettes
szaktárgyat tanító pedagógus
szabadidő szervező
közművelődési előadó
sportszervező
ifjúsági programszervező
könyv- és sajtótár felelős
oktatástechnikus
információs rendszerszervező (számítástechnika, video, rádió, újság,
képújság)
szertárőr
tanulói érdekvédelmi szakreferens
munka és pályapedagógiai szakreferens
családpedagógiai szakreferens
családpedagógiai szakreferens
kereskedelmi és marketing vezető
egészségnevelési szakreferens
környezetvédelmi szakreferens
tanügyi és helyettesítési vezető
humánpolitikai és munkaügyi vezető
ügyeletvezető
gazdasági vezető
üzemeltetési vezető
pénzügyi előadó
iskolatitkár
gondnok
tűz- és munkavédelmi felelős
karbantartó
fűtő
kertész
konyhai dolgozó
takarító
portás

3. Az iskola tanulóinak szervezetei
3.1 Az iskola tanulóinak munkaszervezetei

•
•
•
•

tanóra
fakultáció
kompenzáló tanulók csoportja
alkotó diákok csoportja
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3.2 Az iskola tanulóinak érdekképviseletei, védelmi szervezetei

K
1.4

•
•
•
•

diáktanács
tagozati diáktanács
osztály-diákönkormányzat
egyéb diákfórumok

4. Az intézmény szabadidős szolgáltatási formái

10

A szabadidős programokat látogatók által igénybevehető szolgáltatási
formák

•
•
•
•
•
•
•

művelődési szakcsoportszakkör
tanfolyam
sportköri foglalkozás
rendezvények
információs szolgálat
könyvtár
ifjúsági klub

5. Az intézmény együttműködési kapcsolatatit segítő szervezetek
5.1 Az intézmény társadalmi felügyeletét ellátó szervezetek

• iskolaszék
• szülői egyesület
5.2 A család és az iskola együttműködési formái

•
•
•
•
•
•

környezet- és családpedagógiai fórum
szülők fóruma
háromoldalú megbeszélés
szülői értekezlet
fogadóóra
nyitott nap
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Az intézmény vezetése
Az intézmény egyszemélyi és testületi vezetésű, a vezetést

• a vezetőség,
• a vezetőtanács és
• a különböző szintű vezetők gyakorolják.

E testületek létszámáról és összetételéről a nevelőtestület dönt. Olyan
kompetens szakembereket kell beválasztani a szervezetekbe, akik szakmai tekintélyük mellett emberileg is alkalmasak arra, hogy e felelősségteljes munkaszerepüknek megfeleljenek. Habár e szervezetek szakmai jellegűek, ennek ellenére helyet kap bennük az érdekképviselt és az
érdekérvényesítés is. Ez a döntéselőkészítés folyamatában is hasznosítható, hiszen jól végiggondolt és véleményezett alternatívák kidolgozásával lehetőség van arra, hogy a szakmai akarat, elképzelés érvényesüljön.
A vezetőtanács szerepe:

• állásfoglaló és véleményező
• döntéselőkészítő és döntéshozó
• szakmai és jogi irányító

Tehát irányelveket dolgoz ki, véleményez és fogad el. A vezetőség inkább
a napi koordinációs tevékenységet szervezi. A vezetőtanács által előterjesztett — és a testület által elfogadott — útmutatót fogadják el a teamek.
Valójában itt történik az irányelvek gyakorlati megvalósítása.
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•
•
•
•
•
•

igazgatási és jogi
tantárgyi tanulási
nemtantárgyi tanulási
közművelődési és sportszolgáltatói
intézményfejlesztési
gazdálkodási és üzemeltetési

A teamek élén a teamvezetők állnak.

3. Vezetési sajátosságok
3.1 A teamvezető és a munkacsoportok
A pályázó és a pályázat meghallgatására az igazgatótanács és az
érdekvédelmi szervezetek előtt került sor. A vezetőtanács véleményezésével és egyetértésével bízta meg az igazgató a pályázót
meghatározatlan időre. A megbízása visszavonásig szól. A teamek
vezetői a maguk szakterületén a tervezéstől az értékelésig „igazgatják” a munkát: a gyerekek és a szakemberek munkáját. Így
valójában a szakmai munka a teammunka keretében valósul
meg. Fontos leszögezni, hogy a teamek nem önkényesen szerveződnek, hiszen az intézmény elfogadott működési struktúrájából
adódik a szervezeti felépítés. Az egyes teameken belül különféle
munkacsoportok alakultak állandó vagy ad-hoc jelleggel, attól
függően, hogy mi volt a megoldandó probléma.
Az általánosabban elterjedt horizontális munkaszervezetek mellett (például alsós munkaközösség) kiépített a vertikális tagozódás rendszere is. A tantárgyi tanulási team esetében ez a teamen
belül hét tantárgyfejlesztési munkacsoportot jelent:
•
•
•
•
•
•
•

anyanyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelési
idegennyelvi
társadalomtudományi
természettudományi
matematikatudományi
művészeti nevelési
testnevelési munkacsoportokat

Ezek a munkacsoportok állandó jellegűek. Feladatuk az adott
tevékenység (tantárgy) fejlesztési lehetőségeinek számbavétele az
első osztálytól a gimnáziumi tagozatig.

Iskolavezetés 1994. november

Pedagógiai felelősség

Figyelem!
Mi a munkacsoportok feladata?
A munkacsoport vizsgálja meg konkrétan azt, hogy
➟ egy-egy tevékenység mely életkorban tanítható meg a leghatékonyabban,
➟ milyen szinten tanítható meg,
➟ milyen tényezők akadályozzák a fejlesztést,
➟ mely tanítási és bánásmód stratégiák alkalmazásával tudjuk a leghatékonyabb fejlesztést elérni,
➟ milyen taneszköz és demonstrációs-eszköztárat ajánlatos
leginkább felhasználni egy-egy életkorban,
➟ mi az elvárható tudásszint,
➟ milyen motivációs rendszerekkel lehet a leghatásosabban
fejleszteni és
➟ melyek az adott terület legpontosabb teljesítménymérő
rendszerei.

A fenti kérdések válaszai alapján készülnek azok a munkatervek,
amelyeket a munkacsoportok dolgoznak ki és használnak.
3.2 Az igazgató és a helyettes intézményvezetők
A testület „egyszemélyi megbízottja” az igazgató. Megbízása és
kinevezése a törvényben foglaltaknak megfelelően történt. A vezetőtanács és az igazgató feladat- és jogkörét pontosan a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) tartalmazza.
Az igazgató feladatai a következők:
• a munkafeltételek minél színvonalasabb biztosítása
• a szakmai munka figyelemmel kísérése és fejlesztésének irányítása
• a teamek közötti munka összehangolása
• az intézmény kapcsolatrendszerének kiépítése és fejlesztése
• az intézmény rövid és hosszú távú fejlesztésének kidolgozása,
kidolgoztatása
Az intézménynek nem igazgatóhelyettesei, hanem helyettes intézményvezetői vannak. Ők a teamvezetők, akik napi ügyeletes
intézményvezetői teendőket is ellátnak.
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Önkontroll!
Mit takar az ügyeletes intézményvezetői munkaszerep?

K
1.4

A hét egy adott munkanapján egy adott teamvezető látja el az
intézmény napi igazgatási teendőit. Feladatkörébe az alábbiak
tartoznak:

14

❏

az ügyeletvezetés

❏

az ügyintézés és a szakmai tevékenység napi irányítása

❏

a napi munkavégzés feltételeinek biztosítása és ellenőrzése

Az ügyeletes intézményvezetői munkaszerep meghonosításának célja, hogy minél több szakember vehessen részt a vezetés folyamatában.
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Nem szelektív, komprehenzív!
Az egységes iskola

K
1.5

Loránd Ferenc

1

Az egységes iskola középiskola, amelynek kezdő szakasza is lehet.
Ebben az esetben tizenkét évfolyamos. A nemzetközi szóhasználat
szerint komprehenzív iskola. Ez azt jelenti, hogy mindenféle
szűrés (felvételiztetés) nélkül befogad minden tanulót, és vállalja,
hogy mindenkit eljuttat a kívánsága, szorgalma és tehetsége
szerint elérhető iskolai végzettséghez. Falai között tehát többféle
képzést valósít meg, amelyek között szabad átjárást biztosít.

Tartalom
1.
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Az egységes és az összetett iskola
az oktatási törvényben

2

Miben különbözik az egységes iskola
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3
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4
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A szelektív és a komprehenzív iskolarendszer
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Az egységes iskola tehát többcélú intézmény, éppúgy, mint az
összetett iskola. Közöttük azonban alapvető különbség, hogy míg
az összetett iskola a különböző típusú középiskolák feladatait úgy
oldja meg, hogy az egyes iskolatípusok tartalmilag és szervezetileg
megőrzik az iskolán belüli önállóságukat, addig az egységes iskola
a különböző iskolatípusok feladatait egységes tanterv és pedagógiai program keretében oldja meg. Az összetett iskola — mozaik,
az egységes iskola — organikus egység.

1. Az egységes és összetett iskola az oktatási
törvényben
1.1 A törvény szövege
„Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiaifeladat-ellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. Az egységes iskola a különböző
típusú iskolák feladatait egységes közös és ehhez kapcsolódó iskolatípus
szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával
látja el. Az összetett iskola a különböző típusú iskolák feladatait az egyes
feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer alkalmazásával valósítja meg.” 1
Ehhez hozzáteszi: „Az összetett iskola ...a különböző iskolatípusok
nevelési és oktatási céljainak megvalósításához külön-külön helyi tantervet alkalmaz. Az egységes iskola a különböző iskolatípusok nevelési
és oktatási céljainak megvalósításához egy helyi tantervet alkalmaz,
amelyik tartalmazza a minden tanuló részére átadásra kerülő közös,
továbbá az egyes iskolatípusok nevelési és oktatási céljaira épülő kiegészítő tananyagot és követelményeket, valamint azokat a tanulmányi
feltételeket, amelyek alapján be lehet kapcsolódni a kiegészítő tananyag
és követelmények elsajátításába.”2

1.2 Megjegyzések a törvényi definícióhoz
A továbbiakban részletesen az egységes iskolával foglalkozunk,
tekintettel arra, hogy ez az iskolatípus merőben újat jelenít meg
a magyar oktatási intézményrendszerben.
Látható a definícióból, hogy az „egységes iskola” elnevezés nem
fejezi ki pontosan az új iskolatípus jellegét. Az egységes iskola

1
2

33. § (3) pont.
48. § (3) pont.
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ugyanis valójában nagyon is differenciált, amely a falain belül
biztosít sokféle képzési utat. Az „egységes” elnevezés mégsem
indokolatlan.
Markánsan kifejezi, hogy itt minden gyerek számára egységesen
adva van
• egyfelől egy közös — bár arányaiban csökkenő mértékű —
tananyag, és
• az a lehetőség, hogy ezen felül az iskolától azt a képzést és azt
a gondoskodást kapja meg, amelyre szüksége van.

2. Miben különbözik az egységes iskola az általános iskolától?
Az általános iskola is „egységes” iskola, amennyiben egységes
tananyag alapján egységes követelményeket állít a tanulók elé:
minden gyereknek 6–14 éves korig lényegében
• ugyanazt a tananyagot tanítja,
• ugyanannyi óraszámban és
• ugyanolyan feltételek között.
Formai és jogi szempontból tehát minden gyerek számára azonos
lehetőségeket biztosít a tanulásra. Ezért nem tud minden tanulója számára egyformán hasznos lenni. A tanulók ugyanis
különböző adottságokkal és különböző körülmények közé születnek, ezért nagyon is eltérő mennyiségben és szinten tudják
hasznosítani, illetve elsajátítani az „ugyanazt”. A valóban elsajátított tartalom tehát erősen rétegezett. Ezért aztán az általános
iskolát befejezők az iskolázás további éveiben teljesítményeik
alapján formailag is szétválnak, és három eltérő profilú és presztízsű iskolatípusban tanulnak tovább: a gimnáziumokban, a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző intézetekben.
Az eltérő profilú, szintű és presztízsű önálló intézményekből álló középfok az alatta lévő iskolafokozatot is szelektálásra kényszeríti.
És nem csak a folyamat legvégén. Az általános iskolán belüli
szelektálás már jóval korábban kezdetét veszi, mint a 7. osztály
második félévében induló beiskolázási folyamat. Hiszen a 8 és a
6 évfolyamos gimnáziumok megjelenésével és elterjedésével minden szülő számára már a 4., de legkésőbb a 6. osztályban
elkezdődik annak a mérlegelése, hogy gyerekét elvigye-e az általános iskolából. Ez az általános iskolákat is arra kényszeríti, hogy
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már igen korán mérlegelni kezdjék, hogy ki „hova való”. Mivel
pedig presztízsüket az adja, hogy végzett tanulóik milyen arányban oszlottak meg az eltérő presztízsű középiskolák között, érthető, hogy a legjobb arányok elérésére törekszenek.
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Az általános iskolán belül igen korán megjelenik tehát a háromágú középfokhoz való alkalmazkodás. Eklatáns példái ennek a
„tagozatos osztályok” vagy a teljesítménycsoportos differenciálás,
amely a tanulókat teljesítményeik alapján homogén osztályokba
sorolja, ezzel már az általánosnak mondott iskola keretein belül
is három eltérő iskolát hozva létre. Az általános iskola egy háromágú iskolarendszer alépítményeként sohasem válhatott a szó
pedagógiai értelmében általánossá.
Az egységes iskola a gyerekek különbözőségeihez való alkalmazkodásra más módot talál.
Az egységes iskola nem ugyanazt adja az egymástól különbözőknek, hanem éppen azt, ami nekik való, ami tehát a
legjobban motiválja és a legjobban fejleszti őket, és éppen
akkor adja, amikor megértek rá. Az egységes iskola tehát
nem a tananyagban, nem a tanulásra fordított időben, nem
a követelmények jellegében és szintjében egységes, hanem
abban, hogy mindenkihez egyaránt alkalmazkodik, tehát
differenciál!

3. Differenciálás és szelektálás
3.1 Mi a differenciálás lényege?

Önkontroll!
Miben jelent különbözőséget a differenciálás?
❏

az elsajátításra kerülő tartalom egy részében

❏

a megkövetelt tudás belső struktúrájában (ugyanarról nem
mindenkinek kell ugyanazt tudnia vagy az egyes részleteket ugyanolyan mélységben ismernie)

❏

a követelmények szintjében (nem mindenkinek kell okvetlenül mindenből azonos szinten teljesítenie)

❏

a metodikában, amellyel a tanulókat tanítják, illetve, amelylyel az ismeretlent megismerik
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Ennek megfelelően az egységes iskolában a differenciálás
áthatja a pedagógiai tevékenység egészét. Nem ráadás a „közösre”, hanem a teljes tevékenységrendszer megvalósulási módja.

3.2 Feladata-e az iskolának a szelektálás?
Már hogyne volna! Elvégre a társadalomnak nagyon is különböző
képességű és képzettségű emberekre van szüksége: agysebészektől a mozdonyvezetőkig, tanároktól a színészekig. És nyilvánvalóan az is társadalmi érdek, hogy az menjen agysebésznek, tanárnak, színésznek, aki szereti ezeket a foglalkozásokat, és akinél
remélhető, hogy majd érteni is fog hozzájuk. Az emberek különböző adottságokkal születnek — a természet nem ugyanazt adja
mindegyikünknek —, éppen ezért nagyon jó, ha az iskola segít
kiválasztani „a megfelelő embert a megfelelő helyre”.
A probléma csak az, hogy nem tudjuk, minek az alapján kellene
végbemennie ennek a kiválogatásnak, és mikor. A nehézséget
alapvetően két dolog okozza. Egyrészt az, hogy a gyerekek adottságai nem jeleníthetők meg semmiféle „röntgengéppel”. Az ugyanis, ami a teljesítményekben: a gyerekek beszédében, gondolkodásmódjában, képességeiben megjelenik, már átformált, „megmunkált”
adottság.
A teljesítmények és a képességek nemcsak attól függnek,
hogy mivel születik valaki, hanem attól is, hogy hová.
Törődőbb, boldogabb családokban több esélyük van az adottságoknak arra, hogy képességek, majd pedig tehetség váljék belőlük, mint azokban a családokban, amelyekben nincs, ami az
adottságokat folytonosan „ingerelje”. A másik gond, hogy a gyerekek egyenetlen tempóban érnek: van aki hamarább, van, aki
később. Ezért aztán lehetetlen megmondani, hogy mikor lehet
már megközelítő biztonsággal megítélni, hogy tehetségesek-e valamiben. Ki ne hallott volna zseniális felnőttekről, akiknek viszonylag „későn jött meg az eszük”?
Mi következik ebből? Az, hogy nem volna szabad a gyerekeket
egészen az alapképzés felső határáig iskolatípusokba szétválasztani, nem volna szabad különféle felvételi vizsgákon nyújtott
teljesítményeik alapján egész jövőjüket befolyásoló döntéseket
hozni. Következésképpen egy közös iskolában kellene nevelni, illetve oktatni őket. Méghozzá olyanban, amely ugyanakkor alkalmazkodik különbözőségeikhez. Ezt az iskolát nevezik komprehenzív iskolának. A komprehenzív iskola — mindenki
iskolája!
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4. A szelektív és a komprehenzív iskolarendszer
különbségei
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Az a körülmény, hogy az általános iskolák — netán szándékaiktól
függetlenül is — szelektálásra kénytelenek berendezkedni, az
oktatási rendszer egészének szelektív jellegéből következik. A
magyar oktatási rendszer szelektív rendszer. Mint ilyen, számos olyan meghatározó jellemzője van, amely kibékíthetetlen
ellentmondásban áll a komprehenzivitással.
A szelektív és a komprehenzív oktatási rendszerek és
iskolák nem változatai egymásnak, hanem a tagadásai.

4.1 Koncepciók
A szelektív és a komprehenzív iskolarendszer két ellentétes koncepcióra, illetve „filozófiára” épül.
A szelektív iskolarendszer hátterében meghúzódó „filozófia” a teljesítményeken alapuló szabadverseny filozófiája.
A komprehenzív iskola hátterében meghúzódó „filozófia”
az egyenlő pedagógiai esélyek, az „esélyegyenlőség” filozófiája.
A kétféle alapvetés a két rendszerben ellentétes tendenciákat
gerjesztve határozza meg az intézmények, az egyes iskolák működésének alapparamétereit.

4.2 Specializáció, általános képzés
A szelektív és a komprehenzív rendszerek ellentétes álláspontot
foglalnak el a specializáció, illetve az általános képzés szerepének,
következésképpen a differenciálás színterének kérdésében.
A szelektív rendszerek már az alapképzés időszakában számolnak a későbbi specializációval, ezért igyekeznek minél korábbra
hozni a tanulók szétválasztását aszerint, hogy milyen majdani
társadalmi szerepre és a társadalmi munkamegosztás mely szférájába szánják őket. Ebben a rendszerben a társadalmi munkamegosztás különböző tevékenységeire és szintjeire különböző típusú és profilú intézményekkel készítenek fel.
A komprehenzív rendszerek a mindenki számára nyújtandó
alapképzés időszakát igyekeznek időben minél tovább, általában 16 éves korig kitolni. Ebben az időszakban differenciált
egységes iskolákkal operálnak, amelyek a falaikon belül kínálják
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fel a képzési utaknak azt a választékát, amelyet a szelektív
rendszer mint elkülönült intézmények rendszere csak a nagyrendszer szintjén biztosít. A differenciálás itt intézményen belüli,
míg a szelektív rendszerekben intézmények közötti!
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4.3 Verseny
A szelektív és a komprehenzív oktatási rendszerek ellentétes
álláspontot foglalnak el a verseny kérdésében.
A szelektív rendszer szabadversenyes filozófiájából következik, hogy a tanulókat a következő iskolafokozat jobb helyeiért
való versengésre, a középfokú intézményeket pedig a jobb
tanulókért való versengésre kényszeríti. A szelektív oktatási
rendszerekben elkerülhetetlen, hogy a tanulók az iskolák, az
iskolák pedig a tanulók között válogassanak. Ez utóbbi azonban
pedagógiai és pszichológiai szempontból egyaránt indokolhatatlan.
A pedagógiai szempont ugyanis azt diktálná, hogy minden gyereknek lehetőleg minél hosszabb ideig biztosítsunk teljesítménykényszerek nélküli lehetőséget és segítséget arra, hogy felfedezhessék adottságaikat, és hogy szert tehessenek azokra a motiváló
erőkre, amelyek elegendő kitartást adnak majd nekik a tanuláshoz.
A pszichológiai szempontok pedig arra intenek, hogy ne tulajdonítsunk hiteles eredményeket semmiféle diagnosztizáló eljárásnak, ha a diagnózis arra vállalkoznék, hogy megállapítsa, ki az,
aki tehetséges és ki az, aki nem, illetve, hogy megmondja egy adott
időpontban, hogy valaki általában — tehát nemcsak a diagnosztizálás időpontjában — milyen adottságokkal és képességekkel
rendelkezik.
A pszichológia arra figyelmeztet, hogy a gyerek dinamikusan fejlődő lény, akinek a fejlődése nem egyenes vonalú:
csak ugrásokkal és visszaesésekkel tarkított trendként
írható le.
Kiszámíthatatlan, hogy kinél történik a diagnosztizálás éppen a
le- vagy a felszálló ágban, jó vagy rossz állapotában, épp ezért
eredményeire semmiképpen nem tanácsos hosszú távú kihatásokkal járó döntéseket hozni.
A komprehenzív rendszerben nincs szelektálás. Minden gyerek beiratkozhat abba az iskolába, amelyikbe lakókörzete szerint
tartozik, és ott is maradhat az érettségiig, ha akar és van hozzá
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elégséges szorgalma meg akarata. Senkivel nem kell versengenie,
csak önmagával, az igényeivel és vágyaival.
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A szelektív rendszerekben annak, aki meg szeretné változtatni
képzésének tartalmát vagy szintjét, intézménytípust kell váltania
(ami, ha jogilag nem is, gyakorlatilag alig lehetséges).
A komprehenzív rendszerekben a tartalmak és a szintek,
tehát a képzési utak megváltoztatása nem igényel intézményváltást. Az intézményváltás szükséglete fel sem merül, mivel minden egyes intézmény önmagában is részben
eltérő tartalmú és szintű képzési utak átjárható rendszere.

4.4 Értékelés
A szelektív és a komprehenzív rendszerekben és iskolákban eltérő
funkciót tölt be az értékelés.
A szelektív iskolarendszerben és iskolákban az értékelés alapvető
funkciója a tanulók minősítéséhez támpontot nyújtani, többek
közt annak eldöntéséhez, hogy a tanuló átléphet-e a következő
évfolyamba, avagy beléphet-e egy magasabb fokozatú és presztízsű iskolatípusba.
Az egységes iskolában az értékelés funkciója elkülönül a
minősítés, az ítélkezés funkciójától. Ezáltal elsődlegesen a
továbbhaladást segítő egyik eszközként vesz részt a folyamatban.
Alapvetően jövőorientált! A minősítés szempontja itt fel sem
merülhet. Egyrészt azért nem, mert az egységes iskola nem
tranzitállomás, és nem rendező-pályaudvar, ahonnan ide vagy
oda irányítanak gyerekeket (hiszen középfokú évfolyamain —
alkalmasint iskolatársulásos formában — minden iskolatípus
funkcióit felvállalja). Másrészt azért nem, mert az egységes iskola
minden szinten és minden lehetséges metszetben differenciált
bánásmódot alkalmaz, amely mellett — ha ezt valóban jól alkalmazta és a kivitelezéshez elengedhetetlen feltételek a rendelkezésére állottak — a „buktatás” szükséglete mint pedagógiailag
indokolható szükséglet aligha jöhet szóba.

4.5 Buktatás
A szelektív és a komprehenzív iskola ellentétes álláspontot foglal
el a „buktatás” kérdésében.
A szelektív iskolarendszernek természetes velejárója, rendszereleme a minősítő értékelés túlsúlya, és ennek részeként
a „buktatás” is. Ez organikusan tartozik e szelektív rendszerhez,
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abból ki nem iktatható. Nem a devianciája, hanem a tartozéka.
Következésképpen az a kérdés, hogy kell-e „buktatni”, csak a
szelektív iskolarendszer paradigmáján belül értelmes kérdés.
Az egységes iskola egy másik paradigma, amelyben az alapelv az,
hogy nem a gyereknek kell az iskolához alkalmazkodnia, hanem
az iskolának a gyerekhez. Ezért itt nem az a kérdés, hogy egy
tanuló melyik évfolyamba illik, hanem az, hogy milyen gondoskodás illik a tanulóhoz annak érdekében, hogy optimálisan fejlődjék. Ezért az egységes iskolában az értékelés fejlesztésorientált és gyermekcentrikus, szemben a szelektív iskolával, amelyben
az értékelés minősítésorientált, illetve minősítéscentrikus.
Az értékelés tehát a szelektív iskolában alapvetően szummatív, az
egységes iskolában alapvetően diagnosztikus és formatív. Hiszen
nem a gyerekek „osztályozása” az értékelés fő funkciója, hanem
állapotuk leírása annak érdekében, hogy megtudjuk, hol és milyen pedagógiai beavatkozás lenne a leghatékonyabb személyiségük egészének kibontása és teljesítményeik optimalizálása érdekében (méghozzá minden szinten, tehát a kiválók szintjén is, és
nem csak az éppen hogy elégségesen vagy az elégtelenül teljesítők
szintjén).

5. Az egységes iskola viszonya a különféle
kultúrákhoz
Az egységes iskola egyformán érzékeny minden kultúrára. Ez
egyrészt azt jelenti, hogy az egységes iskola egyetlen rétegkultúrát
sem preferál vagy tekint etalonnak (az „értelmiségi kultúrát”
sem!), másrészt azt, hogy az egységes iskola minden gyereket
valamilyen kultúra hordozójának tekint. Tehát a gyerekek
kulturáltságát nem egyszerűen a + és – jelekkel, illetve az ezek
közötti átmenetekkel írja le, hanem tartalmaikkal. Ezekhez kell
alkalmazkodnia, mint hozott adottságokhoz, és ezekből kell fejlesztő munkája során kiindulnia.
Ez persze nem jelenti azt, hogy az egységes iskola filozófiája
szerint minden kultúra egyenértékű.
Azt azonban jelenti, hogy az iskola értékrendjében
• egyetlen kultúra sem élvezhet előnyt sem nemzeti, sem nemzetiségi, sem vallási, sem etnikai, sem szociális meghatározottsága következtében,
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• azok a kultúrák viszont, amelyek ilyen alapon ítélnek el más
kultúrákat vagy tartanak igényt kivételes megítéltetésre, az
egységes iskola részéről nem kívánatosakként kezeltetnek.
Az egységes iskola lényegéből adódik, hogy minden olyan
kultúrát elfogad és a többivel egyenértékűnek kezel, amelyik az emberek egyenlőségének eszményén, az emberi
jogok tiszteletén alapszik.
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Pedagógiai szempontból azonban az egységes iskola számára
minden „hozott” kultúra — mivel a gyerekek gondolat- és érzelemvilágának létező rendszere — tartalmától függetlenül egyformán fontos, egyformán tudomásul veendő és érdemben kezelendő .
Átfogó jellegének megfelelően az egységes iskola a kultúrát széles
jelentéssel értelmezi. Szemben a mindennapi, némileg felületes
szóhasználattal, amelyben kultúrán gyakran a szellem olyan
magasabb rendű tevékenységeit értjük, mint a művészetek, az
irodalom, a zene, a festészet, az egységes iskola kultúrán mindazt érti, ami emberi alkotás, és hozzájárul az emberi létezés
folyamatosságának biztosításához, az emberek érintkezéséhez, illetve mindazt, amit az emberek hisznek és gondolnak.
A kultúrába beletartozónak tekinti tehát a gyerekek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

családból vagy bárhonnan hozott értékeit,
vallásos vagy ateista meggyőződésüket és nézeteiket,
babonás hiedelmeiket,
kabaláikat,
szokásaikat,
ízlésüket,
humorukat,
szókincsüket,
sokféle „hozzáértésüket”.

A „magas kultúra” mellett ide sorolja a tárgyi kultúrát (az anyaggal bánni tudás kultúráját) éppúgy, mint a szervezési kultúrát (a
másokra hatni tudás képességét).
Az egységes iskola nem kiszolgálni akarja a gyerekek hozott kultúráját, hanem fejleszteni.
Nem azzal az attitűddel teszi ezt, mintha a „nemtelent” akarná
„megnemesíteni”, mert az egyes kultúrák között nem állít fel
hierarchiát, csupán másságukat veszi tudomásul és számításba.
Épp ezért azt tartja a feladatának, hogy dialógusba lépjen a
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gyerekek hozott kultúrájával. Tehát nem mond le értéknyilvánítási kötelezettségéről, arról, hogy felmutassa és vonzóvá tegye
a maga értékeit (kultúratartalmait), de igyekszik elkerülni, hogy
feladatát mintegy a kultúraátadásban lássa. Ehelyett a gyerekek
által hozott kultúrák és a maga kultúrája ütköztetésében, a
kultúrák párbeszédének megszervezésében fogalmazza meg feladatát.
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6. A személyközi viszonyok és a működés elvei az
egységes iskolában
A fentiekből egyértelműen következik, hogy az egységes iskola
csak demokratikusan működő iskola lehet.
Félreértések elkerülése végett szükséges megfogalmazni, mit jelent felfogásunk szerint a demokratikus működés.
Az iskola demokratikus működése azt jelenti, hogy az
iskola működésének egészében — az alkotmányos rendelkezések tiszteletben tartásával — az és úgy történik, amit
és ahogyan azt az iskola „társadalma” akarja. Az iskola
teljes társadalma hozza tehát a működés tartalmára és
formájára vonatkozó legfontosabb döntéseket, s rendelkezik az ehhez szükséges jogokkal és szerkezetekkel.
Kikből áll az egységes iskola „társadalma”?
Mindenekelőtt a pedagógusokból és a diákokból. Tüstént hozzá
kell tenni: és a szülőkből!

6.1 A diákok helye és szerepe az iskola demokratikus
működésében
Az iskolai működés demokratikus jellege a tanulókra vonatkoztatva lényegileg azt jelenti, hogy nemcsak tárgyai, de alanyai is a
pedagógiai folyamatnak. Ez azonban több annál, mint hogy cselekvő módon vesznek részt a számukra előírt tevékenységekben.
Az alanyiság lényege a döntési folyamatokban való teljes jogú
részvétel.
Ez a tanulókra vonatkoztatva azzal a megszorítással érvényes,
hogy életkoruknak megfelelő mértékben és módon részesei az
iskolára és a saját tevékenységeikre vonatkozó döntéseknek.
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Nyilvánvaló, hogy bizonyos területeken az életkorból adódó sajátosságoknak fontos korlátozó szerepük van. Ezek a sajátosságok
fontos kötelezettségeket rónak a pedagógusokra. Meg kell találniuk a gyerekek, illetve ifjak számára azokat a csatornákat,
amelyeken keresztül részt tudnak venni saját tanulási folyamataik és iskolai életük meghatározásában. Ez ebben az iskolatípusban egyrészt a demokratikus közéletre való előkészítés szempontjából nélkülözhetetlen. Másrészt ennek az iskolatípusnak
egyetlen meghatározó jellemvonása sem érvényesül, ha a tanulók
nem vehetnek részt alanyi jogon saját tanulási folyamataik és
általában az iskolai működés őket közvetlenül érintő folyamatainak a meghatározásában.
Miért van ez így?
Az iskolának számolnia kell minden tanulója tényleges mivoltával
mint pedagógiai tevékenysége kiinduló alapjával. Ehhez elengedhetetlen, hogy minden tanulónak alanyi joga legyen képmutatás nélkül vállalni önmagát, szabadon és öntudatosan nyilvánítani nézeteit, hiteit és hiedelmeit, szokásait (egyszóval kultúráját),
védelmezni identitását akár a pedagógusi ráhatásokkal szemben
is. Ám ahhoz, hogy e megismert valóságra ahhoz jól igazodó
pedagógiai stratégia épülhessen, az is szükséges, hogy minden
tanuló befolyást is gyakorolhasson arra, ami vele és általában
arra, ami az iskolában történik. Ez partneri viszonyt tételez fel
a diákok és a tanárok között, amihez szuverén diákok kellenek.

6.2 A tanulói alanyiság szerepe a tanulási folyamatban
Abból, hogy az egységes iskola a gyerekek „hozott” kultúráját
tekinti a pedagógiai folyamat — így a tanítási folyamat — kiindulópontjának, szükségszerűen következik, hogy a tanulást is ennek megfelelően értelmezze. Tanulásfelfogása találkozik a konstruktivista tanuláslélektan tanításával, amely a tanulást a tanuló
fejében végbemenő konstruálási folyamatként értelmezi. Eszerint
a tanulás nem egyéb, mint az új ismereteknek a tanuló fejében
már meglévő ismeretstruktúrákkal való konfrontálódása és a
tanuló részéről történő újrastrukturálása.
Ez a tanulásfelfogás lényegénél fogva feltételezi a tanulók alanyi
jogát saját tudásuk, illetve nézeteik minden korlátozás nélküli
képviseletéhez, sőt ütköztetéséhez az új ismeretekkel és más
nézetekkel. A tanulási folyamat e felfogás szerint azért mélységesen demokratikus, mert a tanulói szuverenitásra alapoz, tehát
nem hierarchizálja a folyamatban résztvevőket tanítókra és tanulókra abban az értelemben, ahogyan megszoktuk (mármint, hogy
a tanító átadja az ismeretet, a tanuló pedig átveszi).
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A tanulói alanyiság e tanulásfelfogás értelmében abban nyilvánul
meg, hogy a tanuló csak úgy tud új ismereteket „felvenni”, ha
• konfrontálja őket már meglévő ismeretstruktúráival, majd
• dönt arról, hogy az új ismeretet
— elfogadja-e,
— részben fogadja csak el, vagy
— átalakítja,
— netán eredeti jelentéséből kiforgatja, csakhogy ne kelljen
lerombolnia régi ismeret- és meggyőződésstruktúráit.
Az egész tanulási folyamat ebben a felfogásban döntési láncolatként is értelmezhető.
Ha az egységes iskola mindenféle ismeret- és gondolkodási struktúrát tevékenysége kiindulópontjának tekint, nem teheti meg,
hogy ne így fogja fel a tanulást. Csak olyan didaktikai elképzelése
lehet tehát, amelyik a gyerekekből, a tanulókból indul ki, és a
tanulást mindenki egyéni mérkőzésének tekinti meglévő ismeretei, adott gondolkodási struktúrája és az új ismeretek és új
gondolkodási struktúrák között.
Az iskola feladata megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy
a meglévő struktúrák ütközései az új ismeretekkel a tudományosan igazolt(nak látszó) új ismeretek minél akadálytalanabb beépülésével végződjenek.
Mivel pedig ez csak akkor lehetséges, ha a tanulók alanyi joga a
saját kognitív struktúráik szabad ütköztetése minden új ismerettel, e jog garantálása a tanulás elemi feltétele.

6.3 A tanári alanyiság szerepe a pedagógiai folyamatban
Az egységes iskola működésében a tanárok, illetve a tanárok
testületeinek szuverenitása éppoly nélkülözhetetlen, mint a gyerekeké.
Ott, ahol semmi nem uniformizálható, ahol a tanulók adott
állapotához való folyamatos és rugalmas alkalmazkodás a
pedagógus létezési módja, ahol tehát a pedagógusoknak
folytonosan döntéseket kell hozniuk, ott szuverenitásuk a
pedagógiai munka elemi előfeltétele.
Az egységes iskola lényegéhez tartozó differenciált pedagógiai
munka csak csapatmunkaként oldható meg. Másként egyszerűen
nem lehet megvalósítani a tanulók egyéni állapotához igazodó
differenciált bánásmódot, a fejlesztésközpontú és differenciált
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tanulásszervezést, a tanulók sokoldalú és sokszempontú folyamatos értékelését. A teammunka viszont csak demokratikusan
működő testületben szervezhető meg, ahol az iskola alapszabályában rögzített jogok egyszerre ruházzák fel a tanári teameket a
tanulók egy csoportjáért vállalandó felelősséggel, és biztosítják
számukra az ehhez nélkülözhetetlen igen nagyfokú önállóságot.
6.4 A szülők alanyi jogú részvétele az egységes iskola
működtetésében
A szülők alanyi jogú iskolapolgárként való részvétele az egységes
iskola működtetésében az iskola egységes jellegének nélkülözhetetlen garanciája.
Csak a szülők részvételével biztosítható, hogy az iskola
valóban mindenkinek egyformán legyen az iskolája.
Az ebben legérdekeltebbek, a gyerekek ugyanis nem rendelkeznek
még azzal a jogérvényesítő képességgel, amelyre ennek az elvnek
a realizálásához okvetlenül szükség van. Kikkel szemben? Mindenkivel szemben, aki bármely érdekből és nagyrészt a hagyományos reflexek továbbélése következtében hajlik arra, hogy bizonyos társadalmi rétegek, illetve bizonyos kultúrák számára kisajátítsa
az iskolát.
De nélkülözhetetlen a szülők alanyi jogú részvétele az iskola
munkájában azért is, mert csak az ő bevonásukkal valósítható
meg az iskolának az az alapelve, hogy minden hozott kultúrát a
pedagógiai tevékenység kiindulópontjának tekint.
Az iskola nem képes aktív dialógust folytatni, alkalmasint
ütköztetéseket szervezni és lebonyolítani a hozott kultúrákkal vagy azok egyes elemeivel a szülők meghatározó
szerepe nélkül.
Ha valóban dialógusról és nézetek, vélemények ütköztetéséről van
szó, és nem arról, hogy a konkrét erőviszonyoktól függő kölcsönös
kiszolgáltatottságok szabályozzák a kapcsolatot a szülők és az
iskola között, elemi előfeltétel, hogy a szülők az iskola társadalmának teljes jogú tagjaiként vegyenek részt minden lényegi
döntési folyamatban.
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7. Az egységes iskola egy sajátos formája
7.1. A tizenkét évfolyamos „bokoriskola” (TÉBI)
A tizenkét évfolyamos bokoriskola többtagú iskola. Általános
iskolák és középfokú oktatási intézmények (gimnázium, vagy
gimnázium és szakközépiskola, önálló szakközépiskola vagy szakközép- és szakmunkásképző iskola) társulása egy intézménnyé,
amely a részben változatlanul autonóm társult iskolák, illetve
az iskolafenntartók közös fenntartásában, egységes pedagógiai program és működési és szervezeti szabályzat alapján
működik. E két alapdokumentumot a társult iskolák közös
elhatározással dolgozzák ki saját viszonyaikra.
A közös pedagógiai program rögzíti
• az intézményegész feladatait,
• tevékenységi rendszerét és
• közös helyi tantervét, amely kiegészül az egyes iskolák helyi
tantervi variációival.
A szervezeti és működési szabályzat rögzíti
• a társintézmények közösen, illetve önállóan ellátandó feladatait,
• a társiskolák közötti munkamegosztást különböző képzési profilok (fakultációk) közös működtetésében,
• a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
• a TÉBI vezetési struktúráját és
• a vezetők jogköreit.
A tanulók az intézményegésszel (a társult intézménnyel) létesítenek tanulói jogviszonyt, tehát valamennyien ugyanannak
a 12 évfolyamos egységes iskolának a tanulói, függetlenül attól,
hogy melyik társiskolájában töltik tanulóidejük többségét. A
középfokra való átmenetnél semmiféle felvételi eljáráson nem kell
keresztülesniük, tekintve, hogy a középfok ugyanannak az iskolának a része, amelynek első osztályába beiratkoztak.
Az általános iskolaként működő társiskolák nevükben sem „általános iskolák”: valamennyien a 12 évfolyamos egységes iskola
részei (társiskolái), amelyek településük gyerekeit meghatározott
évig nevelik, illetve tanítják az egységes pedagógiai programban,
illetve a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Nem szükségszerű, hogy valamennyi társult általános
iskolában 8 évfolyam működjék.
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érdekében az egyes iskolák annyi évfolyammal és olyan
tanításiprogram-variánssal működnek, illetve dolgoznak,
amilyenben a TÉBI megállapodik.
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A TÉBI-nek több kimeneti pontja van. Minimálisan 10 évfolyamos
iskola, amely minden tanulóját kötelezően elvezeti az alapvizsgáig. Ez az első kimeneti pont. (A 12 évfolyamos egységes bokoriskolában látensen megvalósul tehát a mindenkire kiterjedő 10
évfolyamos általános képzés a NAT alapján.) A második kimeneti
pont a 11. év végén van, amikor is a tanulók egy része érettségi
nélküli szakmunkás végbizonyítványt szerez azon szakmákban,
amelyek megszerzését az iskola (a szerves részét képező szakképző intézmény, illetve a szakképző tanulócsoportok és tagozatok,
vagy más szakképző iskolákkal kötött megállapodás révén) biztosítani tudja. A harmadik kimeneti pont az érettségi a 12. év végén.
A TÉBI vállalja, hogy minden tanulóját, aki a belső képzési utak
valamelyikét az érettségi követelmények teljesítéséhez szükséges
színvonalon végigjárja, felkészíti az érettségire.

7.2. A TÉBI funkciói
A TÉBI funkciója, hogy
• szervezetileg és pedagógiailag megteremtse az iskolázás egyenlő esélyeit egészen az érettségiig a társiskolák valamennyi
tanulója számára,
• levegye a szülők válláról gyerekeik iskoláztatásával kapcsolatosan a szelektív rendszerben elkerülhetetlen iskolaválasztási
gondokat, az ezzel járó, nem kis összegbe kerülő különféle
előkészítők költségeivel együtt,
• megkímélje a gyerekeket a különféle felvételikre való készülés
terheitől,
• racionálisabb kihasználási lehetőséget biztosítson egy kisváros
és körzete pedagógustársadalmában felhalmozódott sokféle szakmai tudás legracionálisabb felhasználásához, és ennek révén
egy gazdag választékot kínáló differenciáláshoz (a differenciálásra áttanításokkal vagy a gyerekek buszoztatásával, epochális rendszerben egyfelől a teljes tanárlétszám szakértelme, másfelől a tagiskolák teljes infrastruktúrája — amelyet profilírozottan
lehet tervezni — a rendelkezésre áll),
• tanórán kívüli sport- és művészeti, valamint „tudományos”
tevékenységekre a teljes tanulólétszámot mozgósítsa, és így a
teljes létszámból, egyenlő iskolai előfeltételek mellett nevelkedő
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tanulókból merítse azt az „elitet”, amely különleges produkciókra, teljesítményekre képes,
• az iskolafenntartók társulásával racionálisabb kereteket biztosítson a meglévő pénzügyi és egyéb beruházási kapacitások
kihasználására, a gazdaságosabb gazdálkodásra,
• alkalmas keretül szolgáljon egy gazdag választékú, a legjobb
erőket foglalkoztatni képes pedagógus-továbbképzési rendszernek,
esetleg közösen létrehozott pénzügyi alapon pedagógusok utaztatásának, magasabb kvalifikációt nyújtó posztgraduális képzések (többek közt helyettesítési) költségeinek, nyelvtanulás,
zenei és színházi kulturálódás költségeinek fedezéséhez, a
fentiekkel összefüggő motiváló ösztöndíjrendszer kiépítéséhez,
• a széttagolt létnél kedvezőbb bázist teremtsen különféle pályázatok elnyeréséhez, illetve fejkvótabővítésekhez, beruházási
támogatásokhoz.

7.3 A TÉBI szervezésének ajánlott színterei
Tizenkét évfolyamos „bokoriskolát” elsősorban
• olyan kisvárosokban és vonzáskörzetükben érdemes szervezni,
illetve létrehozni meglévő iskolákból, amelyek csak egy-két
középfokú intézménnyel rendelkeznek, illetve
• ahol egy-egy általános iskolával rendelkező falvak, községek
vannak, amelyekből igen nehezen juthatnak csak középiskolába a gyerekek, és jóval kisebb létszámban, mint amennyien erre
alkalmassá tehetők.1

8. A KOMP-csoport
1996. augusztus 1-jei keltezéssel megalakult, és az „Egységes
iskola — a különbözés esélye” címmel felhívással fordult a szakmai közvéleményhez és a szülőkhöz a pedagógiai szakemberek
egy csoportja.2
Ebben arra hívták fel a figyelmet, hogy „...a középfokú oktatás tömegessé
válásával a magyar iskolarendszer is válaszúthoz érkezett. Magyarország

1
2

A kézirat leadásának időpontjában TÉBI-típusú iskola még nem működik
Magyarországon. Szervezése néhány helyen előkészítés alatt áll.
Arató László, Hortobágyi Katalin, Knausz Imre, Loránd Ferenc, Nahalka
István, Orosz Sándorné, Pála Károly, Petőné Mérai Julianna, Radnainé
Szendrei Júlia, Trencsényi László, Várnai Andrásné, Wagner Éva
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demográfiai és gazdasági helyzete egyaránt arra ösztönzi a középiskolákat, hogy hovatovább az adott korosztály 75-80%-át befogadják. Ez azzal
jár, hogy olyan gyerekek is a középiskolák tanulói lesznek, akik az
átlagosnál kevésbé motiváltak a tanulásra, és akiknek iskolai teljesítményei az átlagosnál gyengébbek.”
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Ebben a helyzetben — mondja a felhívás — olyan iskolákra van szükség
„amelyek minden gyereket befogadnak, és közös fedél alatt biztosítják,
hogy valamennyien megkapják a fejlettségükhöz igazodó és a fejlesztésüket biztosító magas szintű oktatást és nevelést. ...A KOMP-csoport az
egységes iskolák elterjesztését alapvető társadalom- és oktatáspolitikai
feladatnak tartja, ezért a középiskolázás területén egyértelmű prioritást
igényel a számára. A feladat világos értelmezése érdekében az alábbiakban összegzi a komprehenzív típusú egységes iskola jellemzőit”.

Ezek szerint az egységes iskola olyan iskola, amely
• szelekció nélkül engedi be falai közé a jelentkező gyerekeket,
mert egyaránt célja, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekek kulturális hátrányát csökkentse, valamint hogy biztosítsa az átlagon felüli képességek kibontakozását (amennyiben — túljelentkezés esetén — mégis előnyt biztosít némelyeknek, ez csak a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek javára
történhet),
• pedagógiai alapelve a mozgékony belső differenciálás, mert
célja, hogy mindenkinek azt nyújtsa, amire éppen szüksége
van, ezért nem sorolja mereven elkülönülő teljesítménycsoportokba tanulóit — tanulócsoportjainak tipikus szerveződési elve
a heterogenitás,
• a tanulás szervezésének alapvető formája nem a frontális,
hanem a csoportos és az egyéni munka, mert ez teszi lehetővé
a belső differenciálást, és mert az együttműködés megtanulása
maga is oktatási-nevelési cél,
• kész befogadni fogyatékos, sérült, eltérő fejlődésű gyermekeket
is, mert célja, hogy elősegítse a társadalomba való beilleszkedésüket, és hogy az együttélés természetes közegében minden
tanulóját együttműködésre, szolidaritásra, kölcsönös segítségnyújtásra nevelje,
• minden tanulónak biztosítja — a Nemzeti alaptantervben rögzített előírások tiszteletben tartása mellett — a saját képzési
tartalmainak meghatározásában való részvételt: választási lehetőségeket a tanórán és választható tantárgyakat a képzési
folyamatban,
• amelytől idegen a buktatás gyakorlata, mert a kudarcokkal
kapcsolatban preventív stratégiát folytat (az első négy évfolyamon csak a szülő kifejezett kérésére engedélyezi az osztályismétlést, és az 5–10. évfolyamon is csak kivételes esetekben,
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•

•
•
•
•

általánosan gyenge tanulmányi teljesítmény esetén, amennyiben a tanuló fejlesztése érdekében ez látszik a legmegfelelőbb
megoldásnak),
a jelenlegi osztályozásnál árnyaltabb (például szöveges vagy
tantárgyanként több érdemjeggyel történő) értékelést alkalmaz,
mert az egyéni teljesítmények és értékek világosabb megjelenítésére törekszik,
alapfeladatai közt tartja számon, hogy a szabadidő eltöltéséhez
is változatos lehetőségeket biztosítson,
mindennapi életét úgy szervezi meg, hogy az gyermeknek és
felnőttnek egyaránt érzelmi biztonságot nyújtson,
tág teret biztosít a tanulói és szülői részvételnek az iskola
életének megszervezésében,
a 10. évfolyam után — többnyire más iskolákkal együttműködve — eltérő tanulási-képzési lehetőségeket biztosít diákjai számára, és biztosítja annak feltételeit, hogy tanulói közül minél
többen tegyenek érettségit.
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Mit tehetünk értük?
Tehetséggondozás az iskolában
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dr. Polonkai Mária

Az oktatásügy – s ezen belül néhány külön kiemelhető terület –
az utóbbi évtizedben fokozatos átalakuláson ment keresztül. Az
újonnan megalkotott és módosított Közoktatási törvény, az iskolák tartalmi munkájának átalakítását szolgáló Nemzeti alaptanterv, a közoktatás távlati fejlesztési stratégiája és az elfogadott
érettségi vizsgaszabályzat fontos állomásai és a további fejlesztést
meghatározó pontjai a közoktatási rendszernek.
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A dokumentumok szellemében, az összhang megteremtése érdekében szükségessé vált az iskolai tehetségnevelési program kidolgozása, melyben a tehetségfejlesztés hosszú távú céljai fogalmazódnak meg. Az iskolákban most is működő és a következő
években kialakítandó rövid távú programokat azért kell összehangolni, hogy az ezredfordulóra a magyar közoktatási rendszerben – a nemzetközi trendeket is figyelembe véve – jól működő,
a fejlődést segítő tehetségnevelési rendszer működjön.

1. A tehetséggondozás megjelenése a Közoktatási
törvényben
A Közoktatási törvény a gyermekek jogai közé sorolja a tehetségek felismerését és fejlesztését1:
„…a képességének, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben
és oktatásban részesüljön, képességéhez mérten továbbtanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.”
Az az intézmény (iskola, kollégium), amely a tanulók nevelését, oktatását
hivatott biztosítani, a törvény alapján ellátja „…a tehetségkutatással és
tehetséggondozással ... kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek és
tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség
esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezdeményez.”2
A tehetséggondozó programok megszerzésén túl az iskolák ebben az
évben készítették el pedagógiai programjaikat, amelynek meg kell határoznia „…az iskolai életet, a tehetség és képesség kibontakoztatását, a
szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését
segítő tevékenységeket…”.3

A törvény összefoglalja a gyermekek, tanulók jogait, az iskola
feladatait, és megadja azt a lehetőséget, hogy pedagógiai programjának és helyi tantervének elkészítésekor átgondolja, programszerűen megfogalmazza a képességfejlesztés, tehetséggondozás fő irányait.

1
2
3

1993. évi LXXIX. törvény 10. § (3) bekezdés.
41. § (6) bekezdés.
48. § (1) bekezdés c) pont.
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2. A tehetség fogalma, fő területei
Feldhusen (1985) meghatározása szerint a tehetség gyermek- és
serdülőkorban olyan pszichológiai és testi előfeltételeket jelent, amelyek kiváló tanulást (a szó legtágabb értelmében) és
teljesítményt tesznek lehetővé, míg felnőttkorban biztosítják a magas szintű eredményességet valamilyen társadalmilag hasznos területen.
Egyes értelmezések a tehetséget kiemelkedően magas intelligenciával azonosítják, mások a kreativitással.
Renzulli (1977) háromtényezős modellje a következő tulajdonságcsoportok integrációját mutatja:

1. ábra: Renzulli tehetségmodellje

Révész Géza 1918-ban megjelent A tehetség korai felismerése
című könyvében a Renzulli-koncepció már megtalálható.
Révész Géza szerint a tehetség a következő hajlamokon nyugszik:
• intelligencia (vagyis átlagon felüli értelmi képesség)
• intuíció, spontaneitás (amit ma kreativitásnak nevezünk)
• a gyermek szellemi-erkölcsi magatartása és akaratereje (a feladat iránti elkötelezettség, motiváció)
Renzulli háromgyűrűs tehetségkoncepcióját Mönks (1985) továbbfejlesztette. Szerinte a tehetség három személyiségjellemző
(a kreativitás, a motiváció és a kiemelkedő intellektuális képesség), valamint három környezeti jellemző (a család, az iskola és
a társak szociális beállítódása) közötti interakció eredménye.
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2. ábra: Mönks többtényezős modellje

Renzulli és Mönks modelljét fejlesztette tovább Czeizel Endre
(1998) négygyűrűs modellé, amelyben az átlagon felüli képességet két részre bontotta, és a környezeti jellemzők között a társadalmat is megjelölte.

3. ábra: Czeizel Endre 2×4 faktoros talentummodellje
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A különböző modellek által bemutatott tulajdonságok, és egyes
kategóriába tartozó fontosabb jegyek, a környezeti jellemzők vagy
ezek kombinációja magatartási, alkalmazkodási zavarok forrása
lehet. Ezért különösen fontos, hogy a közoktatási rendszerben
a jogi szabályozás megteremtése után a tehetséggondozás tartalmának kidolgozását és a strukturális szabályozás kialakítását is megvalósítsuk.
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3. A tehetséggondozás céljai
A tehetséggondozás következő stratégiai céljait fogalmazhatjuk meg:
• a jogi szabályozás megteremtése
• a tehetséggondozás tartalmának kidolgozása
• a tehetséggondozás strukturális szabályozásának kialakítása

3.1 A jogi szabályozás megteremtése
A tehetségnevelési programok megvalósíthatósága érdekében szükséges, hogy a művelődési kormányzat a Közoktatási törvényben
szabályozza
• a tehetséggondozás módját,
• az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok munkajogi helyzetét, feladatait.
A jogalkotással azonos fontosságú a jogalkalmazás, vagyis az,
hogy a fenntartók, szolgáltató intézmények, iskolák hogyan tesznek/tehetnek eleget a tehetséggondozás során rájuk háruló szakmai és anyagi kötelezettségeiknek.

3.2 A tehetséggondozás tartalmának kialakítása
A tehetségnevelésben a 80-as és a 90-es években elért eredmények, megfogalmazott elképzelések megalapozták azt a javaslatot,
hogy nem valamilyen új rendszert kell kidolgozni a hazai tehetséggondozás fejlesztésére, hanem a meglévő rendszereket, kezdeményezéseket, ötleteket, szükségleteket kell összehangolni, s
ezekkel – egymás segítésének szolgálatába állítva – a kitűzött
célokat meg lehet valósítani.
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Elsődleges cél, hogy az átfogó programokkal rendelkező bázisiskolák, iskolák, tehetséggondozó kollégiumok, iskolaszövetségek, nevelőintézetek tehetséggondozó programjainak
kidolgozásában, kiválasztásában, a kiválasztott tartalommal
adekvát módszerek meghatározásában a szakemberek, a tapasztalattal rendelkezők nyújtsanak segítséget.
A tehetséggondozással foglalkozó intézmény értékrendjének, személyi összetételének, anyagi lehetőségeinek megfelelően többféle
programtervezetnek van létjogosultsága.
A tehetségnevelésnek elképzelhető útja lehet a nemzetközi tehetséggondozásból ismert gyorsítás, léptetés, amelynek előnye,
hogy egyszerre több év anyagát sajátíthatja el a gyerek, hátránya,
hogy izolálódhat a kortársaitól. Az elkülönítésnél a tehetséges
gyerekek számára külön iskolákat, osztályokat szerveznek (elit
iskolák, tagozatos osztályok).
A harmadik út a gazdagítás, dúsítás, amely minden iskolafokozatban és bármilyen feltétellel rendelkező iskolában megvalósítható.
Feltétele, hogy
• legyenek átvehető, adaptálható programok,
• az iskola meg tudja teremteni a szervezeti formákat (szakkörök,
fakultáció, blokkok), és
• a fenntartó, a művelődési és pénzügyi kormányzat biztosítsa
a feltételeket (óraszám, pénzügyi háttér).
Természetesen ehhez a tehetségnevelési programhoz szorosan
hozzátartozik a pedagógusok képzése, továbbképzése, a szülőkkel
való foglalkozás, egyéni tanácsadás.

3.3 A tehetséggondozás strukturális szabályozásának kialakítása
Az iskola struktúraváltoztatással, szervezeti formák kialakításával, tanulásszervezésben megvalósítható differenciálással próbálja megoldani a tehetségnevelést. Mindezeken túl a sikeres
program megvalósításához szükséges a tartalmi munkát meghatározó – egy másik szinten elhelyezkedő – intézményrendszer
együttműködése és befolyásoló szerepének kialakítása.
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Ezek az intézmények az alábbiak:
• a képzést, továbbképzést végző felsőoktatási intézmények, megyei pedagógiai intézetek, tehetséggondozó központok
• szolgáltatásokat végző intézmények (tehetséggondozó központok, megyei pedagógiai intézetek, egyetemek, főiskolák)
• kutatóhelyek (kutatóintézetek, egyetemek, főiskolák)
A tehetségnevelési programok megvalósításához elengedhetetlenül
szükségesek a koncepciózus vezetők, az elkötelezett és a témában
jól képzett pedagógusok, akik személyiségükben is alkalmasak és
képesek a tehetséges tanítványaikkal való foglalkozások vezetésére,
önálló programok előállítására, a fejlesztő peda- gógusok, akik az
egyenetlen fejlődést mutató gyerekeknél kialakuló zavarok kezelésére is alkalmasak, valamint a pszichológusok, akik az egyéni és
csoportproblémákat kezelik.
Szükséges a szakemberek felkészítése (graduális és posztgraduális képzésben) a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati feladatainak megoldására (iskolavezetés, tanterv- és programkészítés), hogy ismereteiket egyrészt a közoktatási rendszer intézményeiben (iskolák, kollégiumok, egyéb nevelési intézmények),
másrészt speciális intézményekben (nevelési tanácsadó, pályaválasztási tanácsadó, családgondozó központ, közművelődési intézmények) kamatoztathassák. A képzés és továbbképzés eredményeként a szakemberek olyan ismeretek, módszerek, eszközök
birtokába jutnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkhoz, tevékenységi területhez kapcsolódó
tehetségfejlesztő munkát, biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani a tehetséges gyerekeket, s a fejlesztés során
felvetődő speciális problémákat szakszerűen tudják megoldani.
A képzésbe tanfolyamok tartásával bekapcsolódnak a megyei
pedagógiai intézetek és más szervezetek. A tanfolyamokon megszerzett kreditpontok a résztvevők szakirányú továbbképzéseiben
elismerhetők.
Egy másik része az országos tehetségnevelési programot meghatározó szintnek a szolgáltatások területe.
A szolgáltatásokra szüksége van a fiatalnak, akinek az igényeit
az iskola, a család, a kortárs csoport nem tudja kielégíteni,
szüksége van a pedagógusnak, aki nem tudja kiválasztani a gyerekek közül a tehetségeket, vagy nem tudja megoldani a közte és
a tanuló között kialakult konfliktust, vagy aki meg akar tanulni
újabb és újabb programokat, módszereket. Szüksége van a szolgáltatásra a szülőknek is, akiknek a pedagógushoz hasonló problémáik vannak.
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Ezeket az igényeket figyelembe véve 1994-ben – a Fővárosi Pedagógiai Intézet, az MTA Pszichológiai Intézete és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézete munkatársainak tudományos eredményeit felhasználva – létrejött a Tehetséggondozó Központ.

Figyelem!
A Tehetséggondozó Központ funkciói:
➟ Tanácsadás azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, tanáraiknak, akiknél már feltűntek átlagon felüli képességek
— az iskoláskor előtt,
— a beiskolázás korában vagy
— iskoláskorban.
➟ Gazdagító, dúsító jellegű fejlesztő programok, melyeknek
szerves folytatása a nyári tehetséggondozó tábor.
A harmadik terület az előzőekben bemutatott szinten a kutatások területe.
Hazai kutatások folynak a tehetségidentifikáció, a képességek
fejlődését befolyásoló szocializációs tényezők (MTA Pszichológiai
Intézet) és a képességfejlődés területén, valamint a fejlesztő programokban résztvevők nyomon követésében (KLTE Pszichológiai
Intézete). Minden, a területen folyó kutatás elősegíti a hazai
tehetségügy fejlődését.
Ezeket a kutatásokat – a biztos anyagi háttér megteremtésével –
ki kell terjeszteni
• a tehetséggondozást megalapozó kutatások elvégzésére,
• a külföldi tudományos eredmények adaptálására,
• a tehetségfejlesztő programok pszichológiai megalapozására,
hatásvizsgálatára, és ezeknek mind a közoktatásba, mind a tehetségfejlesztő pedagógusok képzésébe, továbbképzésébe történő bekapcsolására.
A kutatások kapcsolatot teremtenek az iskolákban folyó programokkal, a képzéssel, továbbképzéssel, szolgáltatókkal. Mindegyik
helyről adatokat gyűjtenek, és ezek a helyek a legújabb eredmények felhasználói.
A tehetséggondozás harmonikus fejlődése megkívánja, hogy a
tartalom kialakításának különböző szintjei és a szintekhez tartozó területek (képzés, továbbképzés, szolgáltatások, kutatások)
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a működéshez megfelelő jogi, szakmai és anyagi támogatást kapjanak.
Figyelembe kell venni a tehetséggondozás különböző szintjeivel,
a szinteken egymással összefüggő különböző területekkel kialakult kapcsolatokat, támogató rendszereket, mint például a Magyar Tehetséggondozó Társaságot, egyéb társadalmi szervezeteket, diákszervezeteket, tehetséggondozó és más alapítványokat,
a tehetséggondozás ügye iránt elkötelezett személyeket, a mentorrendszer tagjait (például Magyar Biológiai Társaság, MENSA).
A hazai tehetségnevelési program kialakításánál és megvalósításánál nem elhanyagolható háttér az az információ, melyet különböző csatornákon (például Internet, tömegkommunikáció) szerezhetünk be, valamint az a nemzetközi kapcsolat, mely a különböző
szinteken az egyes területeken megvan, és lehetőség nyílik további szélesítésére.

4. Tehetséggondozás az iskolában
Az utóbbi évtizedben hazánkban a tehetséggondozás feladatainak
iskolai megvalósítása differenciálással történt. A differenciálás
áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait, tartalmát, követelményét, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit,
értékelési rendszerét.

4.1 Differenciálás az iskolarendszeren belül
Az iskola pedagógiai programjának kialakításakor az iskolavezetés, a nevelőtestület az iskolafenntartóval, az önkormányzattal
folyó tárgyalásokban kialakítja az iskolaszerkezetet, amely három
főirányba sorolható:
• Nyolcosztályos általános iskola és négyosztályos középiskola.
A tehetséggondozás szempontjából az általános iskolát a belső
reform jellemzi, a középfokot az egységesítés és a differenciális
elemek megjelenése.
• A hatosztályos alapiskola után a hatosztályos középiskolában
a tanterv által kínált lehetőségek (kötelező és választható kurzusok) adják a fejlesztési lehetőségeket.
• A négyosztályos elemi iskolában és a nyolcosztályos középiskolában a lineáris tartalmi elrendezés, a gazdagító programok,
a gyorsítás, léptetés lehetséges.
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4. ábra: A tehetségnevelés strukturális szabályozásának felépítése
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4.2 Differenciálás a pedagógiai program szintjén
A differenciálás megnyilvánulásai az iskolai pedagógiai programban:
• elágazások beépítése a tantervi rendszerbe (például belső átjárhatóság, általános képzés és szakképzés)
• tanulócsoportok, egyének kiemelése azért, hogy különös figyelmet fordítsanak rájuk (például tagozatos osztályok, versenyre
felkészítő kurzusok indítása)
• speciális pedagógiai tevékenységek szervezése, amelyek lehetővé teszik a tanulók egyéni jellemvonásainak feltárását, kibontakozását (például tanórán kívüli blokkok, tartalmi és érdeklődési körök, önképző körök)
• differenciálást szolgáló szervezeti formák (például csoportbontások, sportkörök, szakkörök, tanulmányi, szakmai, kulturális
versenyek)
• differenciálást szolgáló tartalmak (a curriculumokban foglalt
tartalmakat szintben, témakörökben meghaladó dúsító programok)
• differenciálást segítő taneszközök biztosítása (oktatócsomagok,
számítógépes programok, multimédia)

4.3 Differenciálás a tanulásszervezésben
A tanulásszervezésben többféle lehetőség van a differenciálásra:
• képesség és érdeklődés szerinti csoportbontással
• tartalmi különbségtétellel
• követelmények differenciálásával
Ez minden esetben azért történik – leginkább a tanítási órán –,
hogy a tanulókban rejlő képességeket, hajlamokat teljes mértékben kibontakoztassák, kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat fejlesszék. A differenciált
fejlesztés természetesen csak akkor valósítható meg, ha a tanár
rendelkezik a megfelelő pedagógiai kultúrával, autonómiával,
s rendelkezésre állnak a szükséges programok, eszközök.
Az iskolavezetés diagnosztizálója és alakítója lehet a differenciálásnak mint pedagógiai szemléletnek és segítője annak a pedagógiai gyakorlatnak, amely a másságot elfogadja, gonddal, jól megválasztott tartalommal, módszerekkel, eszközökkel fejleszti.
Az iskolavezetés értékelést, önértékelést végezhet azzal a céllal,
hogy az intézmény tehetséggondozó munkáját hatékonyan fejleszthesse.
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Figyelem!
Az értékelési rendszer részei a tehetséggondozás szempontjából:
➟ intézményértékelés (érettségi/felvételi teljesítmények, tanulmányi versenyek, tehetséggondozó tevékenység)
➟ program- és tantervértékelés (fejlesztő programok: gyorsító, elkülönítő, gazdagító program, tartalomelemzés)
➟ pedagógusok munkájának értékelése (óralátogatások)
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Óralátogatáson alapuló értékelés fázisai
•
•
•
•

előkészítő megbeszélés (célok tisztázása)
megfigyelés (adatgyűjtés, óralátogatások)
elemzés (adatok áttekintése, tudományos elemzés)
értékelés (elemzés eredményeinek bemutatása, megvitatása,
továbbfejlesztési lehetőségek megbeszélése)

Megfigyelési szempontok
Motiváció, érdeklődés felkeltése a tanítási órán
• Mi szolgálta az érdeklődés felkeltését?
— tartalmi elemek
— feldolgozás módja
— szubjektív elemek
• Mi motiválja a tanulókat?
— választható programelemek
— érdekes feladatok
— önszántukból végzett többletmunka, teljesítményből fakadó
elégedettség
— a feladat és a csoportmunka iránti elkötelezettség
Képességfejlesztés, kreativitásfejlesztés a tanítási órán
• Milyen készségek, képességek fejlesztésére volt lehetőség?
— kommunikációs képességek
— megismerőképesség
— pszichomotoros képesség
— egyéb képesség (például értékelési, döntési, együttműködési)
• Milyen tanulói tevékenységek szervezésével, munkaformákkal,
módszerekkel történt a képességfejlesztés?
• Milyen kreativitást serkentő légköri jegyek, a kreativitást segítő
hangulati ismérvek jelentek meg a tanítási órán?
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• Milyen kreativitást fejlesztő mozzanatok figyelhetők meg a tanár és a tanuló órai tevékenységében?
A belső differenciálás a tanítási órán
• Milyen tartalmi elemek segítették a differenciálást?
• Milyen munkaformákat, milyen önálló tanulási módszereket
figyelt meg a tanítási órán?
• Milyen feladatok biztosították a differenciálást?
• Milyen reális lehetőségei vannak a tanórán a tanárnak a belső
differenciálásra?
• Melyek a belső differenciálás legnagyobb akadályai?
• Milyen tanórán kívüli lehetőségek vannak az iskolában az
egyéni tulajdonságokhoz való igazodásra?
Nyilvánvalóvá kell tenni a tehetséggondozással foglalkozók között, hogy a tehetséges gyerekek speciális fejlesztése, nevelése
saját érdekünk. Azokat a fiatalokat kell nevelnünk, akikre a világ
látható és még nem látható sokféle súlyos és komplex problémájának a megoldása vár, nem mindegy hát, hogy hogyan készítjük
fel őket ezekre a feladatokra.
Régóta egyértelmű, hogy a fogyatékos, a sérült, a hátrányos
helyzetű gyerekek neveléséhez speciális fejlesztő módszerek szükségesek. Természetessé kell hogy váljon, hogy ugyanígy gonddal
kell fejleszteni a tehetséges gyerekeket, vagy azokat, akiknek csak
gyorsabb a fejlődésritmusuk.
A következő évtizedekben megvalósítandó tehetséggondozási program jogi hátterét, a különböző területen megfogalmazott, megvalósításra váró program tartalmi összehangolásához és megvalósításhoz szükséges struktúra kialakítását és működtetését kell a szervezett tehetségnevelésnek megvalósítani.

Felhasznált irodalom
Tehetséggondozás az iskolában
Szerk.: Ranschburg Jenő
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
A tehetségfejlesztés pszichológiája
Szerk.: Balogh László – Herskovits Mária – Tóth László
KLTE, Debrecen, 1994.
Harsányi István: Tehetségvédelem
Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest, 1994.
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Tehetség és társadalom
Szerk.: Herskovits Mária – Polonkai Mária
Debrecen, 1998.
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Tehetséggondozással foglalkozó szervezetek, kiadványok
MTA Pszichológiai Intézet
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel.: 322–0425
Magyar Tehetséggondozó Társaság
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel.: 322–0425
Elnök: Dr. Czeizel Endre
Alelnök: Dr. Herskovits Mária
Titkár: Dr. Polonkai Mária
Titkárság: 4010 Debrecen, Pf. 28
Tel.: (52) 316–666
Fax: (52) 431–216
Tehetség (a Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa)
Felelős szerkesztő: Százdi Antal
1214 Budapest, Krizantém u. 2.
Fővárosi Pedagógiai Intézet Tehetséggondozó Központja
Vezető: Dr. Herskovits Mária
1088 Budapest, Vas u. 8–10.
Tel.: 338–2794
Kossuth Lajos Tudományegyetem
4010 Debrecen, Pf. 28
Tel.: (52) 316–666
Fax: (52) 431–716
Mensa HungarIQua Egyesület
Elnök: Dr. Békés András
Budapest
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Az iskola nevel is!
Programot írunk
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Dr. Benedek István

Az 1993. évi közoktatásról szóló LXXIX. törvény 1999 nyarán történt módosítása több vonatkozásban új hangsúlyt adott a közoktatási intézményekben folyó nevelõ-oktató munkának. Ennek
egyik következményével, a nevelési program elkészítésével foglalkozik ez a cikk.
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A nevelés minõsége, jellege, értékrendszere örök pedagógus- és
szülõi téma. A társadalmi környezet is a nevelés állapotáról, a nevelésrõl alkotott képein keresztül közelít az óvodához, iskolához, kollégiumhoz. A törvénymódosításban láthatjuk, hogy a törvényalkotó
a teljes szövegben kicserélte az oktatás-nevelés fogalompárt nevelés-oktatásra. A törvény nevelési-oktatási folyamat, nevelés-oktatás
tartalma, a nevelés-oktatás feltételei és eszközrendszere szópárosításban tartalmazza a közoktatásban megvalósítandó feladatokat.
E szókapcsolatokban nem etimológiai elemzést kell látni, hanem
nevelésfilozófiai alapvetést.
A törvényekben politikai akarat testesül meg. Hasznos áttekinteni azokat a társadalmi folyamatokat, mikro- és makroökonómiai
tényezõket, amelyek indukálták az ilyen irányú változást. Ez
a felvetéssor nem kíván semmilyen állásfoglalást orientálni, sem
igazságosztó szerepet vállalni.

1. A társadalmi és az oktatási környezet
A különbözõ nemzetközi vizsgálatokból, publikációkból is jól látható, hogy piacgazdasági környezetben a fejlõdési irány a személyes tudás megszerzésére ambicionálja az egyént. Melyik azonban az az életkori periódus, amikor az egyén felismeri saját
életvezetésében a tudás birtokbavételének egzisztenciát meghatározó szerepét? Vannak fáziskésések és környezeti, szülõi befolyások, felismerések. Nincsenek kész válaszpanelek. A magyar
iskolarendszer nemzetközi megmérettetésben is sokszínûséget,
még mindig jó teljesítményt (minõséget) nyújt. A kérdés az, hogy
vannak-e még mozgósítható tartalékok a társadalomban, amit
a nevelés-oktatás (azaz a jövõ) oltárán áldozni tud?
Az látszik, hogy az intézményeket ölelõ világban a változás ritmusa, a sebesség felgyorsult. A földrajzi sajátosságokból eredõ gazdasági potenciállal, különbséggel leírható nagyobb régiók már
kialakultak. Vajon az oktatásnak is egy ilyen erõsorrendet kell
tükröznie? Minden bizonnyal ez nem járható út. A nevelésben-oktatásban kizárólag humanista alapon állhatunk, és esélyek lehetõségét kell vizsgálni, megteremteni.
A természeti erõforrások és a gazdasági potenciál csak nagy áttételeken keresztül vannak hatással a közoktatási rendszerre. Ez
az intézményfenntartásra fordított GDP-százalékokban ölt testet
az adófizetõ polgárok számára. Új rangot, értelmezést és értékrendet kapott viszont az információs tõke. Mivel ez is tudásalapú, a közoktatási offenzívát és expanziót ezen a beavatkozási
ponton keresztül lehet vezérelni. Gyakorlatilag ez történt az
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1999. évi közoktatásról szóló törvény módosításakor. Nincsen
a társadalom, a gazdaság számára azonnal mozgósítható, kiaknázható forrás, egyedül az oktatás lehet fejlesztési potenciál.
A társadalmi különbségek erõteljes növekedése következtében
a nevelési-oktatási intézmények klasszikus szerepe változik. Régi
és új kompetenciákat kell átértékelni, mert intézményeken keresztül, az állandó és azonnali elérhetõség miatt lehet jól teríteni
a szociális hálót, szolidaritási aktusokat lehet szervezni, növelhetõ
a társadalmi csoportok közötti kohézió, befolyásolható a hátránykompenzáció. A középiskolai expanzió után az egyetemi képzettségûek számát szükséges növelni. Minden korszerû technológia,
gazdasági prosperitás a kvalifikált munkaerõt igényli.
A nevelésnek-oktatásnak nagy szerepe van a társadalmi közösségi háló újraszövésében. A gazdasági, társadalmi átalakulás
következtében három markáns, a nevelõ-oktató munkát befolyásoló tényezõ figyelhetõ meg:
· jelen van a globalizáció hatása és értékrendje
· figyelembe kell venni a nemzeti értékrendet, a közös (európai
rangú) kulturális hagyományokat
· minden közösség benne él a lokális környezetben, aminek történéseitõl, szokásrendszerétõl nem függetlenítheti magát
Nem kívánatos a kulturális örökség, hagyomány és szokásrendszer, a magatartási tartalmak eróziója.
Ennyi környezeti tényezõ bemutatása után feltehetjük a kérdést:
Mi tehát a kor kihívásainak megfelelõ tudástartalom, melyek
a releváns személyiségjegyek, mit tekinthetünk az egyén, a társadalom tudásának, mi is a releváns tudás?
A közvetített mûveltséganyag része és mennyiben része az egyetemes kultúrának? Mi a nemzeti mûveltséganyag, hogyan közvetíthetõ ez az önálló pedagógiai folyamatban?
Mi lehet a kötelezõ ismeret, és hogyan érhetõ el a megtanulása,
hogyan ellenõrizhetõ, hogy az iskola megtanította-e? Meddig aktuális és érvényes a kötelezõ anyag, mikor és ki mondja meg a
változás szükségességét?
Ilyen sok és akár még több kérdést tehetünk fel, amikor tartalmi
kérdéseket próbálunk megközelíteni. Nem kerülhetõ el az új
kompetenciameghatározás, -fejlesztés. A mai nevelésnek-oktatásnak válaszokat kell adnia a korszerû tudás tartalmára és
a fejlesztendõ képességre. Intézményesen is probléma, hogy kinek az iránymutatása lesz a hiteles a tananyag-kiválasztásban?
Ebben a kiválasztási folyamatban mennyire támaszkodhatunk
a megrendelõi kör, a szülõk saját tudásképére, használható-e az
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eddigi kép? Az elmúlt évtizedben az intézmények az autonómia
kiterjesztésének jegyében nem fogták meg szorosan a szülõk kezét, gyengült a család és az intézmények kapcsolata.
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A nevelés-oktatás világában egyszerre van jelen az integráló és
a szegregáló jelleg. Az integráló szerepet különösen az alternatív pedagógiákkal dolgozó és azokat valamilyen formában adaptáló vagy módosító intézmények valósítják meg. Õk probléma- és
válaszérzékenyek, kérdés- és válaszkészleteik kimunkáltak, célképükbõl alternatív módon levezetettek. A szegregáció hatása
a pedagógiai programkészítés idején jól tetten érhetõ volt. Ahol
nincs megfelelõ szakmai kultúra a belsõ folyamatok vezérlésére,
nincs innovációs érzékenység, ott minden vonatkozásban tovább
nõ a lemaradás. Még a jó gazdasági alapokon lévõ környezetben
is kimutatható, hogy a szakmai kvalifikáció hiánya verseny- és
életképtelenné teszi az intézményt.
Ez természetesen nem lehet csupán helyi felelõsség. Az esélykülönbségek csökkentése érdekében kellenek olyan (ha úgy tetszik,
központi) programok, amelyek védettséget jelentenek a törekvõknek. Ilyen sok környezeti, társadalmi összefüggés csak rendszerszemléletû közoktatási struktúrában kezelhetõ. Milyen oktatási
rendszer képes kezelni a jelzett különbségeket? A differenciálpedagógiai és a differenciált intézményhálózat szükségességéhez
érkeztünk. Egy kellõen érzékeny, árnyalatnyi különbségekre is
reagálni képes közoktatási rendszer állandó fejlesztése adhat
biztonságot, jövõképet.
Ez a jövõkép egy teljesítményelvû társadalom programja. Ebben
a programban a sikerorientált személyiség kap egzisztenciális kifutási lehetõséget. A kompetenciák és a kooperációk közé fel
kell vennünk a siker élményének intézményes közvetítését.
Magas színvonalú teljesítményt sikerre motivált nevelõtestülettel
lehet elérni. A sikerhez vezetõ rögös út azonban a közösségi kohéziót is megadja. A siker az, amikor a lehetõség egybeesik a felkészültséggel. Úgy is mondhatjuk, hogy a siker a tudás és a lehetõség találkozása. A munkaerõ-kvalifikáció és egy korszerû
életmódprogram szempontjából a teljes élet tartamára szóló tanulás alapozása a mai iskola feladata. A korszerû iskola szocializál és professzionalizál.
A megnövekedett igények, elvárások miatt a fõ hangsúly
a kooperáción van.
A kooperációs technikák a tanuláson kívül a társadalmi beilleszkedésben is katalizátorok lehetnek. Ilyen problémakörnyezetben
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kell vizsgálnunk az óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési programok lehetõségeit.

2. A nevelési program meghatározó tényezõi
Milyen nevelési programot fogalmazhatunk meg a tanuló személyes és az oktatási intézmény sikere érdekében? Az intézmények
pedagógiai programját nevelési programmal kell kiegészíteni.1
A feladat megvalósításához legalább három terület felõl közelíthetünk.
· Vizsgálhatjuk a törvényi környezetet, a módosítás körülményeit, a szakmai vitákat.
· Górcsõ alá vehetjük az óvoda, az iskola és a kollégium mai társadalmi környezetét, ahol markáns mikro- és makroökonómiai összetevõket találunk.
· Meghatározó a közoktatási intézmény szellemi bázisa, fizikai
és mentális környezetével együtt.

3. A törvény
Minden kormány meghatározza programjában azokat a prioritásokat, amelyeket regnálása során érvényesíteni kíván. Így a közoktatás-politika is a mindenkori kormány gondolatvilágából, meghatározásaiból vezethetõ le.
Az európai kultúrkörben három nagy politikai irányzat jellemzõ:
a szociáldemokrácia, a kereszténydemokrácia és a liberalizmus.
A magyar közoktatás-politika elmúlt évtizedét ezeknek egy nagyon kevert, nagyon sok kompromisszum által legitimált befolyása jellemezte.
A társadalmi akarat tehát a kormányprogramból indul, és a parlamenti többség birtokában a koalíció törvénymódosításon keresztül érvényesíti azokat. Ebbe a sorba illik bele a közoktatási
törvény 1999. évi módosítása is. A módosítás másik funkciója,
hogy közvetítse a koalíció által hasznosnak vélt értékrendet, tudatában annak, hogy az oktatási rendszerbe rendkívül nehezen
lehet értékeket bevinni. Az értékközvetítés a tartalmi szabályozásnak is része, ehhez a tantervi anyag struktúrájához és tartal1

Ktv. 47., 48., 49. §.
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mához is hozzá kell nyúlni. Ebbe a folyamatba férnek bele a NAT
és a helyi tantervek közé beillesztendõ kereszttantervek.
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A törvényalkotó tisztában van azzal, hogy a bevitt és közvetített értékrend az iskolarendszer áteresztõ képessége miatt csak évek
múlva (választási ciklusokon is átívelve) érezteti hatását, ezért nagy
dilemma, hogy a beavatkozási pontok melyik életkor és tananyagstruktúrában legyenek. A tartalmi szabályozással függ össze az is,
hogy az esélyegyenlõség biztosítása, a különféle hátrányokat kompenzáló nemzetiségi, etnikai és kisebbségi oktatásban részesülõk
hogyan, mi módon vehetnek részt a közoktatásban sikerrel, eredménnyel.
A törvényalkotó tehát valamennyi társadalmi reálfolyamatot és
a távlati stratégiákat is figyelembe veszi szándékainak törvénybe
iktatásához. A közoktatás rendszerjellege miatt nagyon fontos, hogy minél nagyobb társadalmi konszenzusra törekedjen
az iskolahasználók, a fenntartók és a szakmai, érdekvédelmi
szervezetek oldaláról is. A törvénykezést számos program indítása követi, így például megkezdte mûködését a COMENIUS 2000
Minõségfejlesztési programiroda1, és kihirdették az Arany János
Tehetséggondozó Pályázatot is.2

4. A társadalmi környezet
E területet vizsgálva markáns tendenciák figyelhetõk meg, amelyek hatása nem hagyható figyelmen kívül a közoktatás tartalmi
tervezésében, fejlesztésében. Feltehetõ, hogy a társadalom is érzékeli az átalakuló gazdasági-politikai környezetben jelen levõ
értékválságot. A régi értékrend már nem, az új még nem mûködik tökéletesen. A politikai és értékpluralizmus a nevelés és
oktatás számára értékzavarokat is jelentett, gondoljunk csak
a világnézeti semlegesség vitájára, a nemzeti minimum tartervi
anyagának megfogalmazására vagy a történelemtanítás aktuális
vitáira.
A mindennap az osztályban órát adó tanár ma úgy is szembesül
az értékválsággal, hogy közösségi lelkesítést kellene közvetítenie
egy jó osztályprogramra, mert tudja, ismeri ennek szocializációs
hasznát, a személyiségbe beépülõ értékeit, ugyanakkor potenci1
2

Minõségfejlesztés a közoktatásban 1999. Oktatási Minisztérium
Lásd: http://www.om.hu. Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet gimnáziumok és kollégiumok számára az Arany János tehetséggondozó programban való részvételre.
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ális munkanélküliek ülnek vele szemben a 12. évfolyamosok között. Feltehetjük a kérdést, kínál-e a környezet, a szakképzés
érettségi után megfelelõ munkaalkalmakat, vagy az a társadalmi
érdek, ha a munkaképes korú korosztály minél tovább ül az iskolapadban. Az értékválság állapotának egyenes következménye, hogy nõ a deviancia. A társadalmi átalakulás vesztesei –
akár önhibájukból, akár azon kívül marginalizálódnak – távlatot
veszítenek. Egy részüknek a kilátástalanságra a deviancia, így
a bûnözés, az alkoholizmus, a prostitúció a lehetséges válasza.
Ebbõl következik, hogy a megszületett gyermekek jelentõs
része szociálisan, mentálisan terhelt, nõ a fogyatékosok száma, a társadalmi fejlõdéssel együtt nem csökken az állami
gondoskodásra szorulók száma, és jelentõs csoportok maradnak ki az intézményes nevelésbõl-oktatásból.
Hosszan sorolhatnánk az egyéb devianciákat. Szerencsére az elmúlt években jelentõs kutatások folytak a kamaszkor dohányzási, drogfogyasztási és szexuális szokásairól. A kutatások eredményei is azt üzenik, hogy az ifjúság mentális állapotát figyelembe
vevõ válaszok kellenek.
· A válaszok egy része nyilvánvalóan a jogalkotás környezetében
adható meg a családpolitika, az ifjúságpolitika, a nõpolitika,
a sportpolitika, a tanórán kívüli szabadidõs és prevenciós tevékenységek területén.
· Más részüket az óvodai, iskolai, kollégiumi nevelés bázisán,
a nevelés-oktatási folyamatban kell megragadni. Erre tesz kísérletet a törvénymódosítás idézett paragrafusainak megvalósításával.
A mai közoktatásnak a hajszoltság helyett csillapításra, nyugodt
kiegyensúlyozottságra van szüksége. Az akcióközpontú, események sorozatát kipipáló, regisztráló pedagógiai felfogás helyett az
értékteremtõ, értékközvetítõ, a tevékenységrepertoárt minõségileg
is kidolgozni képes funkcióközpontú pedagógiát kell végeznünk.
E két feltétel eredménye lehet hosszú távon egy ifjúsági jövõkép,
amelyet a közoktatási intézmény mint alma mater közvetít, a társadalom pedig elvár, óhajt. A kettõ metszéspontjában a jövõkép
biztos egzisztenciát, a tudás, a tehetség társadalmi rangját vetíti
elénk.
Amikor az intézmények környezetérõl szólunk, érdemes lenne
akár egy amatõr fotószakkör tagjait körbeküldeni, hogy fényképezzék le az óvodák, iskolák, kollégiumok épületeit. Épületes látvány lenne az eredménye, akár egy kiadványt is megérdemel.
A mai magyar óvoda, iskola, kollégium fizikai látképe, épített és
természeti környezete még sok kívánnivalót hagy maga után. Így
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legalább évek múltán látható lenne ezen a területen is a hozzáadott érték.1
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Több évtized forráshiányos állapot után a betonfalú, lapos tetõs
iskolák beáznak, a rossz nyílászárók pedig emésztik az önkormányzati adóforintokat. Nem csoda, ha a vezetõ és a tanár is belefáradt a kõmûveskelemeni munkába. Az épített környezettel
együtt erodálódik a szellemi környezet is. A legjobbak vagy
a legbátrabbak, de mindenképpen a piaci szférában is konvertálható tudással, szakkal rendelkezõk már rég elhagyták a pályát,
két évtizede már lehet beszédhibásan is tanítóképzõbe jelentkezni, kívánnivalót hagyó énektudással óvónõi végzettséget szerezni,
ugyanakkor a középiskolai katedrák legkitûnõbbjei nem juthatnak még egy szemeszter erejéig sem egyetemi oktatói katedrához.
A mobilitás beszûkült, az intergeneralitás2 a jellemzõ, a vezetõ
nem tud belsõ pályakarriert adni, a közoktatási bértábla merev
hálóként skatulyázza be az innovációs törekvéseket is. A mai iskolában a fõ kérdés: kik nevelnek, oktatnak, kiket nevelnek-oktatnak, és az ott lévõknek milyen ambícióik vannak?
Az elmúlt tíz év közoktatási történéseit vizsgálva négy nagy témát
érdemes elkülönítenünk:
· a közoktatási törvény (1993) és annak módosításai (1996,
1999)
· a NAT bevezetése és a körülötte kialakult szakmai, társadalmi
vita
· a fenntartói kör szélesedése, és az állandó forrásbõvítõ vezetõi
kényszer
· az iskolai szerkezeti változások és annak módosulásai
Ilyen és ennyi elõzmény után tekinthetjük át a 47., 48., és
a 49. paragrafusok tartalmi összetevõit a törvényi módosításban.
Ha figyelmesen tanulmányozzuk a fenti három törvényhelyet, kiemelhetünk belõle olyan közös elveket, fogalmakat, amelyek az
óvodára, iskolára és a kollégiumra egyaránt kötelezõek. Melyek
a nevelési programok közös elvárásai?

1

2

A KOLLÉGIUM címû újság fõszerkesztõjeként hat éven át szándékosan tettem egy-egy kollégium fényképét a címlapra A5-ös méretben. A megjelent
hatvan képbõl alig lehetett néhány olyant találni, ahova egy diák, mint második otthonra, igazán vágyna. Jellegtelen, kommersz, építészetileg igénytelen intézményeket láttunk a fotókon.
Intragenerális mobilitás: rétegen, csoporton belüli mozgás. Intergenerális
mobilitás: rétegek közötti mozgás (esély a váltásra, más társadalmi csoportba való bekerülésre).
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5. A nevelési programok közös elvei
A nevelési alapelvek, célkitûzések, eszközök, eljárások megfogalmazása
Egy nevelõtestület sem kerülheti meg, hogy korszerû vezetési
módszerekkel megvizsgálja azokat az eszközöket, eljárásokat,
amelyeket a nevelõ-oktató folyamatban alkalmazni kíván. Alapkövetelmény, hogy minden pedagógusközösség meg tudja
fogalmazni nevelési alapelveit, célkitûzéseit. Ha ezek koherensek, csak akkor definiálhatjuk tudatosnak, tervezettnek a nevelõ-oktató munka folyamatát.
A szociálisan hátrányos helyzetben lévõk felzárkóztatási
programja, módszerei
A teljes törvénymódosításnak nagyon hangsúlyos és kiemelt része a hátránykompenzáció, a tanulási képességben lemaradók
felzárkóztatása, segítése. A kormány programjából is kitûnik,
hogy számos ponton a szociális hátrány problémát a közoktatási
rendszeren keresztül kívánják kezelni, hiszen ott adatbázis, információ, szaktudás van jelen.
Nevelési segélyt csak iskolalátogatási bizonyítvány birtokában adhatnak az önkormányzatok, a tankönyvtámogatás az iskolán keresztül jut
el a családhoz, az iskolatej akció és számos más segélyezési forma az iskolarendszer igénybevételével történik.

Nem fordulhat elõ, vagy inkább ne forduljon elõ, hogy motiváció
vagy tanulási képesség hiánya miatt felzárkóztató programok nélkül 5-6 osztályos végzettséggel „kibukjanak” fiatalok az intézményrendszerbõl, növelve a potenciális analfabéták számát. Ezért a törvény megengedi például, hogy akár a 4. osztályig minõsítés nélkül
részesülhessen a diák felzárkóztató foglalkozásokban. Vagy például
alapmûveltségi vizsga nélkül megkezdheti a tanulmányait a szakképzésben, amit majd egyidejûleg teljesít. Az Oktatási Minisztérium kihirdette az Arany János Tehetséggondozó Programot gimnáziumok és kollégiumok számára.
A program során megyénként egy, összesen 20, lehetõleg kollégiummal
rendelkezõ, vagy azzal együttmûködõ gimnázium kerül kiválasztásra.
A programban részt vevõ iskoláknak 2000 szeptemberétõl évente 30 – az
iskolafenntartók által delegált – jó képességû gyermek oktatását és kollégiumi elhelyezését, nevelését kell biztosítaniuk. A négyéves gimnáziumi oktatás elõkészítõ évvel egészül ki az Oktatási Minisztérium által engedélyezett speciális program alapján. Az elõkészítõ célja, hogy a diákok
az eredményes továbbtanuláshoz szükséges készségeket, képességeket
megerõsítsék, a hiányzó ismereteket pótolják. A programban részt vevõ
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tanulókat kiemelt anyanyelvi, idegen nyelvi és matematikaoktatásban
kell részesíteni.1
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ intézményi feladatok
A gyermekvédelmi törvény filozófiájából fakad a prevenció szükségessége és a családi, családtípusú gondolkodás kiterjesztése.
A nevelõotthoni rendszer átszervezése folyamatos, remélhetõ,
hogy az új családi otthonos rendszerben kevesebb lesz a hospitalizált gyermek, és az iskolák kompenzációs programjaikkal csökkenteni tudják az iskolai kudarcot. Az ifjúságpolitikai probléma
másik végén a fiatalkori prostitúció, a gyermekkori bûnözés,
a drog-prevenció kezelése fontos. A kialakított gyermekjóléti szolgálatok és az intézmények együttmûködése biztosíthatja a hatékony prevenciót.
A szülõ, tanuló, iskola, kollégium együttmûködésének formái, tartalma
Mindenki, aki nevelési folyamatban részt vesz, kölcsönösen örülhet, hogy a kapcsolatok és együttmûködések kötelezõségét mondja ki a törvény. Az iskola nem várhatja el egyoldalúan, hogy csak
a kollégium kezdeményezzen vele kapcsolatot, mert õ van szülõi
szerepben. A szülõ is köteles a házirendhez, az intézményi élethez
alkalmazkodni, annak rendjét, fegyelmét betartani, és gyermekét
ennek betartására nevelni. Más törvényhelyeken, például a pedagógusok jogainál és kötelezettségeinél koherenciát teremt a törvény, mert ezt a kapcsolattartási kötelmet ott is elõírja. Ugyanígy
tesz, amikor a kollégium feladatává teszi az iskolai együttmûködés elmélyítését.
Ellenõrzés, mérés, értékelés, minõségbiztosítás helyi rendszerének kidolgozása
Ez a fogalomrendszer teljesen új eleme, filozófiája e törvényi módosításnak. Pontosan definiálja a fogalmakat, és az ellenõrzés,
mérés, értékelés vezetõi és pedagógusi, fenntartói folyamatát belecsatlakoztatja a minõségbiztosításba. Annyira fontos nevelési-oktatásfilozófiai alapelv a mérés-értékelés, minõségfejlesztés,
minõségbiztosítás, hogy a törvény a 95/A §-ban rendelkezik az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról.

1

Forrás: http://www.om hu.
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A minõségbiztosítást, minõségfejlesztést most tanuljuk. Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy az igényes pedagógiai környezetben
mindig is jelen volt, jelen van a hozzáadott érték létrehozásához
kapcsolódó minõségbiztosítás. (Csak esetleg nem így hívtuk, vagy
az elemeit nem így értelmeztük.)
Makroökonómiai összefüggésben azt is mondhatjuk, hogy a minõségbiztosítás az adóforintok társadalmi elszámolása. Az
adófizetõ szülõ joggal várja el a fenntartó önkormányzattól, hogy
színvonalas nevelési, oktatási intézményeket tartson fenn közpénzekbõl. Ilyen értelemben már nem mondhatjuk, hogy a minõségfejlesztés divat, inkább a megváltozott, piacgazdasági környezet követelménye, az adófizetõ polgár tisztelete, egy mûködõ
demokrácia nevelési-oktatási folyamatainak visszacsatolása.
Az Oktatási Minisztérium elindította a COMENIUS 2000 minõségfejlesztési programot. 2000. január 31-én nyilvános pályázatot hirdetett a minisztérium az intézményi I–II. szintre. Nagy kérdés, hogy az intézményekben meglevõ minõségfejlesztési szándékot mennyire követi a fenntartói
elhatározás. Minisztériumi támogatással elõminõsítésben részt vett konzulensekkel kezdi meg a COMENIUS 2000 programiroda az intézményi
minõségbiztosítás bevezetését. A tapasztalatok után kerül sor a III. szint
bevezetésére.

Eszköz- és felszerelési jegyzék elkészítése
Fontos követelmény, de egyben az intézmények lehetõsége is az eszköz- és felszerelési jegyzék helyi elkészítése. Amikor a pedagógiai
programot az intézmények kiegészítik a nevelési programmal, tanulmányozzák az 1/1998. (VII. 24.) OM rendeletben foglaltakat. A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet módosításának szövege alapján tételesen megvizsgálhatják a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket. A rendelet lényegében eszközszempontból definiálja, hogy mitõl óvoda az óvoda,
mitõl iskola az iskola, mitõl kollégium a kollégium.
A hivatkozott rendelet pontosan szabályozza, hogy a fenntartónak kötelezettségei vannak az alapnormák biztosításában, és ehhez a forrásokat az intézmények számára
biztosítania kell.
Tapasztalható, hogy néhány fenntartó magára a nevelési-oktatási
intézményre hárítja át e kötelezettség nagy részét, arra hivatkozva, hogy a fenntartó sem kapta meg a központi költségvetésbõl
a forrásokat.
Az intézmények esetében a rendelet kihirdetésétõl számított öt év
áll (2003. augusztus 31-ig) a fenntartó rendelkezésére az eszköz-
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és felszerelésminimum biztosítására.1 Az ütemezés megtervezésében természetesen a fenntartónak és az intézménynek
együtt kell mûködnie.
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Arra is van példa, hogy egy nagyvárosban – elsõsorban anyagi racionalitásból – az intézményi felmérések alapján a közbeszerzés keretében pályázat útján szerzik be az eszközök egy részét. Ez azt jelenti például,
hogy a városban minden iskolában egyformák lesznek az új padok, de
több új padot kapnak az iskolák. Ilyen értelemben az intézményi autonómiának is ára van.

A fenntartónak 2001. július 31-ig el kell készítenie egy ütemtervet,
amelyben rendelkezik arról, hogy milyen módon hajtják végre
a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat.2
Az eddig bemutatott közös és új nevelési programelemek mellett
tekintsük át az egyes intézménytípusok speciális követelményeit.

6. Az óvoda
47. § Az óvoda nevelési programja tartalmazza:
a) az óvoda nevelési alapelveit, célkitûzéseit

Az óvodai nevelési programok bevezetésére az iskolák, kollégiumok programjai után egy évvel, 1999. szeptember 1-jén került
sor. A módosítás az óvodai nevelési program szerkezeti kialakításán és a tartalmi elvárásokon változtatott. Az óvodai nevelés
alapelveinek meghatározása hangsúlyos. Az igényes program
ezt eddig is tartalmazta, most pedig a minõségbiztosítást is segítõ
küldetésnyilatkozat, deklaráció is lehetséges.
b) azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermek fejlõdését, közösségi életre felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk felzárkóztatását

A differenciálpedagógiai tevékenység terepe ez a törvényi feladat.
Hangsúlyos a közösségi készségek életkori sajátosságoknak
megfelelõ elsajátítása és a hátránykompenzáció. Helyi szakmai
kompetencia kérdése annak megítélése, hogy a szociális hátrányok
mellett milyen mértékû mentális és kulturális hátrányokat kell figyelembe venni. A kompenzáció eszerint lehet a gondozási feladatok vagy a foglalkozási feladatok körében domináns.
c) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ pedagógiai tevékenységet
1
2

Kt. 123. § (7) bekezdés, valamint 124. § (20) bekezdés.
Kt. 132. § (11) bekezdés.
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ pedagógiai tevékenység, a prevenció programelemként való kezelése is a nevelési folyamat erõsítését célozza.1
A nevelési programnak olyan módszertani konkrétumokat
kell tartalmaznia, amelyek a nevelési folyamatban, pedagógiai szituációban adnak segítséget a veszélyeztetett gyermekek harmonikus fejlõdéséhez.
A veszélyeztetettség bizonyos társadalmi csoportokban (gazdasági átalakulás, lecsúszó családok körében) sajnos nõ, a nevelési
programokat a mikrokörnyezeti tényezõkre (helyzetelemzés) alapozva kell megfogalmazni.
d) a szülõ, a gyermek, a pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit

A törvénymódosítás szellemisége azt sugallja minden intézménytípusnál az együttmûködés követelményeként, hogy a sikeres
nevelés-oktatás közös ügy, az óvoda, iskola, kollégium nem
a szülõ helyett, hanem a szülõvel szorosan együttmûködve
végzi nevelõ-oktató munkáját. Az óvodák, rendkívül leleményesen, számos közös programot szerveznek a szülõkkel.
e) nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevõ óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat
f) az óvodában folyó nevelõmunka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét

Az óvodában folyó nevelõmunka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerének kidolgozása folyamatban van. Számos írás készült már e feladatról. Az OKÉV és a COMENIUS 2000
minõségfejlesztési programiroda elképzelései figyelembe veszik az
óvodapedagógia sajátosságait. Az OKÉV kidolgozza és a miniszter
jóváhagyását követõen közzéteszi az óvodákban folyó minõségbiztosítási tevékenység országosan egységes irányelveit.2
g) a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelõmunkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét

1
2

E tevékenység rendeleti hátterét a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. §-ában találjuk.
105/1999. (VII. 6.) kormányrendelet.
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7. A kollégium
49. § (1) A kollégium – a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában
foglaltak alapján – pedagógiai programot készít, figyelembe véve az érdekelt iskolák pedagógiai programját.
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(2) A kollégium pedagógiai programja tartalmazza:
a) a kollégium nevelési alapelveit, célkitûzéseit

Megkerülhetetlen a nevelésfilozófiai alapvetés, az önazonos pedagógiai rendszer tudatos megfogalmazása.
Az önálló kollégiumoknak a kapcsolatos iskolák programjait is figyelembe kell venniük.
Ez a sokszínûség nagy erénye lehet a programnak. A pedagógiai
programok áttekintése, a beválásvizsgálat elvégzése után beépíthetõ lesz az oktatási miniszter által kihirdetésre kerülõ Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, amit a miniszter rendeletben
ad ki. A kiadást követõ második év szeptember 1. napjáig kell felülvizsgálni a meglévõ pedagógiai programokat.1
b) a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai
elveit

A kollégiumi élet szervezésének legfõbb szabályozó kerete a házirend, amely tartalmas és funkcionális idõsávokat biztosít a legfõbb feladatra, a tanulásra. Emellett természetesen a szabadidõ
hasznos eltöltése is kiemelt pedagógiai figyelmet érdemel. Ehhez
széles, sokszínû tevékenységkínálatot kell nyújtani.
Egy jó kollégiumi pedagógiai program nem képzelhetõ el a napirend, életrend, tanulási és önképzési, valamint szabadidõarányok meghatározása nélkül. A tipikusnak nevezhetõ kettõs
hibát ajánlott elkerülni: az életrend túlszabályozása éppúgy károkat okoz a szocializációs folyamatban, mint a túlzottan megengedõ pedagógiai rendszer. Feleslegesen nem kell frusztrációkat
okozni, ugyanakkor az értékválasztást folyamatosan segíthetjük.
c) a tanulók fejlõdését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, középiskolai kollégiumok esetén az önálló életkezdést elõsegítõ tevékenység elveit

A felzárkóztatás és a tehetséggondozás, valamint a pályaorientáció a kollégiumi nevelés klasszikus feladata, funkciója. A fenti
idézet második része új elem a törvényben, annak szellemiségé-

1

Kt. 132. § (2) bekezdés.
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ben „az önálló életkezdést elõsegítõ tevékenység elveit” kell
a nevelési tervnek megfogalmaznia. Ezen a ponton világossá
válik, hogy a kollégiumnak nem az iskolai tanórát kell folytatnia,
hanem sajátos eszközeivel egy komplex szocializációt, prevenciót
kell végeznie.
Ezt a gondolatkört akkor ragadhatjuk meg igazán, ha sorra
vesszük a kollégiumi nevelés funkcióit.
·
·
·
·
·

szociális
szocializációs, életmód-mintaadó, motivációs
felzárkóztató
tehetséggondozó
pályaorientációs funkciók

Olyan életkezdést segítõ foglalkozásokat, programelemeket kell
bevinnünk a kollégiumi nevelési-oktatási folyamatba, amelyek
felerõsítik, elmélyítik az iskolai hatásokat, valamint új kollégiumi keretek között végezhetõk.
Például az önéletrajz írásának megtanítása a késõbbi munkahelykeresést és a felvételi interjúk izgalmainak csökkentését segíti, a kommunikációs foglalkozások a ma szükséges biztos fellépést adhatják, a belsõ
pályázatok a tudományos diákköri munkára készítenek fel.

A c) pont tartalmas kidolgozása tehát a kollégiumi nevelõ-oktató
munka gerince is.
d) nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén
a nemzeti, etnikai kisebbség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatait

E tárgykörben készülnek sajátos programok. A nemzetiségi kollégiumoknak már kitûnõ szakmai anyagaik vannak, szervesen
integrálódtak a szakmai közéletbe is. Ezekben a kollégiumokban
fontos az anyanyelv ápolása, illetve használata az informális
szférában is. A mûvészeti és kultúrcsoportok örökíthetik vagy
õrizhetik meg a nemzetiség, etnikum szokásait, hagyományait.
Ilyen tartalmi elemek érvényesüléséért (is) fogalmaztam meg
1992-ben a kollégiumi tipológiát, amely a tartalmi és szervezeti
keretek mentén kívánja tisztázni a pedagógiai struktúrát.
Kollégiumi típusok:1
· felsõoktatásra elõkészítõ kollégium
· szakkollégium
1

A következõ mû alapján: Kollégiumi neveléstan. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1997., 33. oldal.
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·
·
·
·
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speciális kollégium
általános kollégium
diákszállás
internátus

Ebben a részben a speciális kollégium definícióját kell megadnunk.
„Az eltérõ életrendi és munkafeltételek igényei szerint szervezõdnek a
speciális kollégiumok. A specialitás nem a kollégium nevelõ-oktató
munkájából, hanem a színvonalas és biztonságos mûködéshez szükséges feltételrendszerbõl ered.”

Jellemzõen a mai gyakorlat alapján a következõ kollégiumok sorolhatók ide:
·
·
·
·

sportkollégium
mûvészeti kollégium
mozgás-érzékszervi sérültek kollégiuma
nemzetiségi kollégium

A nemzetiségi kollégiumba kell táncterem, a népviseleti ruhák
számára ruharaktár. A mûvészeti kollégiumba hangszigetelt próbaszoba éppúgy szükséges, mint egy sportkollégiumba a szauna
vagy a gyúrópad. A fenntartók a kötelezõ minimum eszközjegyzékrõl szóló rendeletet ilyen tartalmi összefüggésben tudnák igazán hatékonyan teljesíteni, ami a kollégiumi feltételrendszer és
módszertani kultúra fejlesztését is segítené.
e) a hátrányos helyzetû tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítõ foglalkozások tervét

A c) pontban az önálló életkezdést segítõ elemek megfogalmazását várja el a törvény, itt pedig a társadalmi beilleszkedést segítõ
pedagógiai rendszert kell ismertetni a felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások terve mellett. A követelmény tehát túllép az
eddigi, gyakran sematikusan leírt „…mindent megteszünk a hátrányos helyzetûek felzárkóztatásáért…” típusú megfogalmazásokon. Konkrét foglalkozási tervek szükségesek ebben a fejezetben. A konkrét program végrehajtása emeli a kollégium szakmai
színvonalát is.
f) a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a mûvelõdési és sportolási tevékenység szervezésének elveit

Fontos észrevennünk, hegy az elõzõ pontban terveket kér a törvényhely, itt pedig módszereket, eszközöket, szervezési elveket. Az elvárt fogalmak tartalmi töltése pontosítja a kollégiumi
nevelési-oktatási folyamatot.
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g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ tevékenységet

A társadalmi átalakulás kitermelte a veszélyeztetettség új dimenzióit. A társadalomban növekvõ értékválság és deviancia közepette a lecsúszó családok gyermekei könnyebben kerülnek
a társadalom peremére: nõ a veszélyeztetettség. A kollégiumoknak – a hospitalizáció szindrómáit elkerülendõ – módszereket
kell megfogalmazniuk a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatban. Szinkronba kell hozni az intézményi SZMSZ-ben leírtakat, az ifjúságvédelmi felelõs munkaköri leírását, a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatot és a nevelési programnak ezt
a pontját.
h) a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének tervét

A hagyományrendszer felülvizsgálata és egy új fejlesztési terv
megfogalmazása azért is fontos, mert a jelenleg „ápolt” hagyományok nem mindenhol és nem mindenben felelnek meg a mai kollégisták fejlõdés-lélektani sajátosságainak. Kínos látni némelyik
névadóról szóló emlékünnepség, kollégiumi napok kiüresedését.
Az elavult programokhoz való ragaszkodást gyakran csak
a nevelõtestület tartja életben, alig van mai üzenete ezeknek. Nem azt mondjuk, hogy meg kell tagadni az eddigi eredményeket, tényeket. Azt hangsúlyozzuk, hogy a mai, ingergazdag
környezet iránti igényeket a mai fejlõdés-lélektani sajátosságok
figyelembevételével kell megfogalmazni. Az informatikai forradalom korszakában új, akár kódolt üzeneteket is be kell vinnünk
a nevelési folyamatba. Tudomásul kell venni, hogy változtak
a körülmények, az életvezetési szokások. Új példaképek felé néz
az ifjúság. Ezzel a gondolattal elérkeztünk a hagyományok tervezésének sarokpontjához, az értékközvetítéshez.
A közösségi élet színterei, keretei, hagyományrendszere gazdagítja a szervezeti kultúrát is, ami például a minõségbiztosításnál
(COMENIUS II) kiemelt szempont. A régi diákokkal való kapcsolattartásnak például új dimenziót adhat az e-mail levelezés, a diákok önálló honlapkészítése.
i) az iskolával, a szülõvel való kapcsolattartás és együttmûködés formáit

A kollégiumok számára mindig nehéz a szülõkkel való kapcsolattartás a távolság miatt is. A kollégiumi szék mûködésérõl nem is
tudunk példát mondani. A kollégiumi alapítványok kuratóriumai is a kezdeti lelkesedés után nagyon nehezen mûködnek,
a sok-sok településen lakó szülõkkel szinte lehetetlen az idõegyeztetés.
A hagyományos központi szülõi értekezletek helyett a tanár-szülõ közvetlen kapcsolat a célravezetõ.
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Az iskolával való kapcsolatot a kollégium kezdeményezze.
A kollégium van kvázi szülõszerepben. Az iskolák a szakmai autonómia következtében is rendkívül eltérõ módon szervezik életüket. A kollégium alkalmazkodik. Egy iskolai síszünet a kollégiumnak csak annyit jelent, hogy azon a héten x tanulóval kevesebb
van jelen az intézményben. Az megfigyelhetõ tény, hogy a jó iskolai-szülõi kapcsolat hatékonyabb nevelõ-oktató munkát eredményez. A minõségbiztosításnak kiemelt elvárása a partnerközpontúság, a kapcsolati formák meghatározása. (COMENIUS I.)
j) a kollégiumban folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét

Általánosságban már szóltunk a bevezetõben a j) pontban megfogalmazott követelményekrõl. A minõségbiztosítás aktualitását
magyarázza a közoktatás általános helyzete, szükséges, hogy az
adóforintok hatékony felhasználása biztosított és ellenõrzött legyen. Egy új értékelési kultúra elsajátítása gazdagítja a nevelési-oktatási folyamatot, a vezetõi tevékenység eszköztárát. Az emberi erõforrás optimalizálása is a pedagógiai tevékenységet segíti,
mert minõségelven közelít a feladatokhoz. Az elvárások rögzítése,
értelmezése, a távlatok megfogalmazása már szakmai vállalás.
Az elvárások között szerepeltessük
· az intézmény céljait,
· a kvalifikált munkaerõ szükségességét,
· a magas mûveltségtartalom óhajtását.
A mikro- és makrokörnyezeti kompatibilitás illeszkedést jelent az
intézményt körülvevõ gazdasági környezethez. Keressük meg
azokat a minõségjegyeket, amelyeket felvállalhatunk a nevelésioktatási folyamatban.
Ilyen lehet
·
·
·
·
·
·
·
·

a végzettek sikeres pályája,
az erõs pedagógusközösség,
a kitûnõ alapszolgáltatás,
a program hatékony megvalósítása,
a közérthetõség,
az image kiépítése,
a környezet tudósítása a sikerrõl,
a jövõkép.

A minõségügyi stratégia megfogalmazásához elméleti felkészülésre, majd folyamatos minõségügyi tanulásra lesz szükségünk.
Az eddigi tanári gyakorlatban mérésen a képesség, a tudás és
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a neveltség mérését értettük. Ezt tanultuk, begyakoroltuk, és
a segédeszközökkel jó visszajelzéseket kaphattunk. Most egy minõségügyi szakmai kultúra megalapozása, a gazdasági élet minõségfogalmainak beemelése történik az oktatás területére. Szép
és izgalmas feladat, nemzedékpróbáló vállalkozás. Csak az érdeklõdés felkeltése érdekében barátkozzunk néhány rendszerelméleti gondolattal. Megismerésük után remélhetõleg csökken
a fenntartás, a szembenállás a minõségi folyamatokkal szemben.
A minõségre törekvés technikái
Minõségellenõrzés (quality control)
· nevelési-oktatási folyamat
· intézménymûködés közvetlen ellenõrzése (szakmai, jogi, pénzügyi)
· minden darabot vizsgál
· mintavételes ellenõrzés
Minõségértékelés (quality assessment)
· országos, helyi szintû mérések
· felmérések, diagnosztika készítése (szakmai, jogi, pénzügyi)
Minõségbiztosítás (quality management)
·
·
·
·
·

minõségközpontú szervezeti önszabályozás
az érintettek folyamatos munkája
önértékelés és tanácsadás
folyamatos korrekció
minõségpolitika, közös értékrend kialakítása

A minõségbiztosítás fõ folyamatait az intézményi élet három jól
elkülöníthetõ területének koherenciájában fogalmazhatjuk meg.
Tanügyigazgatás
A felvételtõl a kilépésig (végbizonyítvány kiadásáig) szabályozott
folyamat, ennek minden szükséges (forma-) dokumentációjával
együtt, a kimenõ, a hazautazás rendje, az intézmény információs
rendszere, az iktatási rendszer.
Gazdálkodás
A gazdasági folyamatok szabályozása, tanévi ütemezése, a humánpolitika, az átsorolások, kinevezések, címek adományozása,
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az évi beszámolók, mérlegek, havi zárlatok államháztartási törvényben megfogalmazottak szerinti teljesítése.
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E témakörben szükséges újból megerõsíteni az alapdokumentumok naprakészségének fontosságát. Minden törvényességi és
egyéb külsõ, fenntartói vizsgálatnál a legelsõ vizsgálati szempont az alapdokumentumok tartalmi elemzése.
Alapdokumentumok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

SZMSZ
pedagógiai program
közalkalmazotti szabályzat
kollektív szerzõdés
éves munkaterv
vezetõi program
házirend
költségvetés
tanévi jegyzõkönyvek

Szabályzatok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ügyrend
leltározási szabályzat
selejtezési szabályzat
eszközök és források
operatív pénzgazdálkodás
pénzkezelési szabályzat
iratkezelés és irattárolás
szabályzat a térítési díjról
munkakörök átadása, átvétele
belsõ ellenõrzési ütemterv
bizonylati elv és bizonylati fegyelem
számlarend és számvitel-politika
továbbképzési program
beiskolázási tervek

Szakmai
A pedagógiai-nevelési program olyan alkotó folyamat eredménye,
amiben tükrözõdik egy adott közösség együttes akarata, vállalkozása, egy közösen megfogalmazott cél elérése érdekében. Ez az alkotó folyamat intellektuális teljesítmény, kohéziós,
pedagógiai klímát teremtõ erõ. A nevelési program elemeit lépés-
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rõl lépésre haladva beépíthetjük a hétköznapok folyamatába, és
így a módszertani kultúra szerves részeivé válnak. A minõségbiztosítási folyamatnak is az a lényege, hogy egy begyakorlási idõ
után semmilyen körülmények hatására se történjen semmi másként az eltervezetthez képest.
A tanulói értékelés komplexitását a helyi hagyományok és a testület értékelési, mérési ismeretei alapján kell megfogalmazni.
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Ne essünk abba a hibába, hogy e törvényi feladat teljesítése érdekében mindent átfogó módon mérésekkel és visszacsatolásokkal akarunk lefedni.
A fokozatosság itt is erény. A folyamatokra rázúdított értékelések
túladminisztráltsághoz vezetnek, és egy idõ után nem fogjuk tudni, hogy képességet, tudást, neveltséget mérünk-e, vagy mérések
mérését végezzük. A törvényhely [lásd a j) pontot] éppen azt célozza, hogy stratégiai szempontból készítsük el azt a tervezetet, amivel munkánk eredményességét értékelni tudjuk. Egy mérési-értékelési fogalom- és módszerkészlettel kell tehát rendelkeznünk.
A diák-önkormányzati munka fejlesztése különösen fontos a középfokú intézményekben. A DÖK-nek is szabályzatokkal kell
rendelkeznie a hatékony és szervezett mûködéshez. Kellõ tanári segítséget kell adnunk e szabályzatok elkészítéséhez, ami
a demokratikus mûködés kerete. A diák-önkormányzati munka
segítésébe fektetett tanári energia sokszorosan megtérül az intézmény közéletében, hangulatában, öntevékenységében.
A programszerû és szabadidõs (kötött, irányított, szabad) foglalkozások tematikája, rendje, tartalma, módszerei mind-mind kidolgozandó programelemek.
Szervezetfejlesztési szempontból elkezdhetjük a projektek (tevékenységrendszer) felállítását, és a tanévi tevékenységeket projekt rendszerben valósítjuk meg. Így biztosítható a hatékony humánerõforrás-gazdálkodás: egy eseményhez csak a szükséges
mértékû és létszámú kapacitást rendeljük.
Az iskolai-kollégiumi közösségek felépítése, jellege, mûködtetési
mechanizmusok, a régi diákok baráti köre, a pályakövetés helyi
rendszere, a jelenlegi osztályok, csoportok, az évfolyamok közösségei, valamint a pályaorientáció, pályaválasztási tevékenység
mind-mind lehet minõségelvû, minõségvezérelt tényezõ egy intézményben.
A három terület (tanügyigazgatás, gazdálkodás, szakmai) jól körülhatárolható elkülönítésével tételesen megfogalmazhatjuk az intézményi nevelõ-oktató munka eredményvizsgálatát, minõségbiztosí-
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tását. Ezen a ponton szükséges újra elõvenni a COMENIUS 2000
I–II. intézményi modell leírásokat és összehasonlítani az elmondottakkal. Meggyõzõdhetünk arról, hogy minõségfejlesztõ folyamatot komplex stratégiai tervezés során lehet megvalósítani.
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A minõségbiztosítás intézményi, szervezeti célja, alapja:
ß elõrelátó, stratégiai tervezés
ß a nevelõtestületi csapatmunka kialakítása, begyakorlása,
mûködtetése
ß folyamatos továbbképzés a teljes szakmai igények lefedéséért
ß folyamatos adatfeldolgozás, adatbázis-kezelés, elemzés
ß a hatékony, jó döntéshozatal gyakorlattá tétele
ß végsõ soron a megrendelõi elégedettség biztosítása, ami
az intézményi fenntartás egyik értelme és feltétele

A minõségbiztosítási folyamatban változik a vezetõi kompetencia is.
Bármilyen elven mûködõ, bármilyen rendszerû minõségügyi folyamatban a vezetõnek nem feladata
·
·
·
·

a napi ellenõrzés, a zavarkezelés
a létszámügyek intézése
a sok operatív munka
az azonnali ügyek vitele

Feltehetõ a kérdés: Mit kell tennie a vezetõnek a minõségfejlesztõ
folyamatban?

Önkontroll!
A vezetés feladatai:
o a minõség mint jövõkép kialakítása
o az intézményi küldetés megfogalmazása
o az érdekeltek körében rendszerfejlesztõ gondolkodás kialakítása
o a célok közérthetõ megjelenítése
o erõforrás-menedzsment teljes körû alkalmazása
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Önkontroll! (folytatás)
o hatáskör- és feladatmegosztás, a munkatársak folyamatos
fejlesztése, szakmai autonómiájuk kiteljesítése
o a feladatokhoz a felelõsség delegálása
o a motivációs repertoár folyamatos bõvítése, a csoport-, az
egyéni és az intézményi érdek összehangolása
o az ötletadó, feladatelkötelezett minõségi körök mûködtetése
o a kapcsolati tõke fejlesztése

Mit tegyenek a munkatársak a megváltozott vagy megváltoztatni
kényszerülõ helyzetben?
A munkatársak feladatai:
·
·
·
·

bízni az újban, magunkban és a társakban
felismerni a legdrágábbat, a rossz minõség árát
keresni a szervezeti mûködés funkciózavarait
állandóan tanulni, fejleszteni a minõségi kultúrát és a mérési,
értékelési metodikát
· teljesítményünket, fejlõdésünket differenciáltan mérni
· megismerni és elfogadni a minõség óhajtását
A minõségfejlesztõ folyamatban sem feledkezhetünk meg a leselkedõ veszélyekrõl.

Figyelem!
Tipikus ellenõrzési hibák:
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

elhamarkodott, egyoldalú értékelés
érzelmi elfogultság, szimpátia, antipátia
általánosítás kevés tényezõ alapján
skatulya effektus (nincs esély a változásra)
egyetlen tulajdonság favorizálása
rendszertelenség
szubjektivitás
következetlenség
formai elemek eltúlzása
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Az intézményi nevelési program elkészítésénél tudatos tervezési
munkára lesz szükség, mert együtt tervezhetjük az intézményi
minõségfejlesztést is.
A tervezési folyamat lépései:
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· az intézményi célok konkrét meghatározása
· alternatívák állítása, elemzése, testületi bemutatása, értékelése, kiválasztása
· a megvalósítani kívánt tevékenységek azonosítása
· a tevékenységi sorrend beosztása, idõrendi ütemezés
· a program megvalósításához szükséges erõforrások azonosítása
· a terv felülvizsgálata, ellenõrzõ és mérõpontok beépítése
· akció- és ütemtervek készítése
· figyelés, ellenõrzés, szükség esetén korrekció, újratervezés
k) a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét

E témakört már érintettük a bevezetõ részben, a közös elvárásoknál. Az eszköz- és felszerelési jegyzék pontos megfogalmazása
azért fontos a kollégiumoknál, mert az intézmények többsége
nem kollégiumnak épült, így a mûködés során kényszerû átalakításokat kellett végezni. Ezt a felszerelési jegyzékkel kapcsolatos folyamatot felhasználhatjuk a korszerûsítésre, a komfort fokozására, esetleg a létszámcsökkentésre.

8. Az iskola
48. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
– az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait

Az a) pont alatti elsõ bekezdés sok figyelmet érdemel. A fogalmak
pontos értelmezésével tudjuk megragadni a valós tartalmat. Elvek, célok, feladatok, eszközök, módszerek szerepelnek a törvényhelyben. Az elvekben, célokban konszenzusra kell törekedni, a feladatokat egyénre szabottan, differenciáltan kell megfogalmazni,
az eszközök folyamatos fejlesztésre szorulnak, az eljárások, módszerek pedig a szakmai autonómia részét is képezik. A látszólag
egyszerû törvényhely pontos értelmezése, tartalomelemzése után
láthatjuk, hogy mennyire összetett stratégiai folyamatról és feladatról van szó.
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– a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat

Az iskola sem mondhat le a nevelés kiemelkedõ területének mûvelésérõl, a személyiségfejlesztésrõl.
– a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat

A kortárscsoportok hatékony mûködtetése, tartalmas identifikációja közösségi élményeken keresztül realizálódik. A közösségek
szövevényes, rejtett, gyakran átstrukturálódó hálózata értékes
képzõdménye minden intézménynek. Nélkülük szegényes, hangulattalan lenne a nevelési-oktatási folyamat. Örvendetes, hogy
most a törvény visszanyúl a közösségek szerepének újradefiniálásához, elismeri a közösségek pedagógiai teremtõ erejét.
– a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggõ pedagógiai
tevékenységet

A mai iskola napi gondja a beilleszkedés hatékony segítése. Nem
tudható le a feladat egy gólyatábor megszervezésével. Itt is folyamatot kell tervezni. A deviancia bármilyen megnyilvánulási formája zavarja a nevelõ-oktató munkát. Egy óra alatt megszólaló
mobiltelefon tökéletesen alkalmas arra, hogy szétverje a figyelmet, elterelje az érdeklõdést, és más értékrendet generáljon.
– a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységet
– a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat
– a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ programot
– a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységet

A fenti öt pont együttes kezelése tulajdonképpen elveket, célokat
is tartalmaz. A feladat a beilleszkedési zavarok kezelésétõl
a tehetséggondozásig tart, de közben a hátránykompenzációt és a tanulási kudarcok problémáit is meg kell oldani. Tevékenység, feladat, program! Óriási kihívás az iskola számára,
hogy pontról pontra válaszoljon egy programban ezekre a törvényhelyekre.
Nem intézhetõ el a feladat azzal, hogy eddig is csináltuk! Másról
és többrõl van itt szó! Minõségelvû nevelési programot kell megfogalmaznunk, amelynek segítségével válaszolhatunk a társadalmi, környezeti anomáliákra, hatásokra. Tulajdonképpen minden
intézménynek egy komprehenzív iskolamodellben kell gondolkodnia. A törvény nem engedi meg tovább az „átpasszolást”,
a korai lemorzsolódást, a kimaradást. A nevelésen, oktatáson keresztül célozza meg a társadalmi devianciát, a munkanélküliséget, a szociális retardációt, a mentális hátrányok csökkentését.
Ilyen értelemben új is és reneszánsz is a törvény.
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– az iskolában folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerét

K
1.7

E témakör komplexitása rendszerszemléletû vezetõi magatartást, filozófiát igényel. A jövõ iskolája nem csupán a demográfiai helyzet miatt értékelõdik fel vagy le, hanem a minõségügyi elvek alapján is. A kollégiumnál leírt minden gondolat
érvényes az iskolára is.
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– a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató
munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét

A domináns önkormányzati fenntartás azt is jelenti, hogy a forráshiányos önkormányzatok iskolái átmenetileg hátrányba kerülnek továbbra is. Az eszközminimum biztosítására várhatóan
sok állami pályázat lesz, mert az oktatási kormányzatnak nem
célja a lemaradások további fenntartása. A százfõsnél kisebb iskolák, a gyógypedagógiai intézmények már a 2000. évi költségvetésben is kiemelt fejkvótát kaptak.
– a szülõ, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit

Az együttmûködés hagyományos formáinak rögzítése mellett a fejlesztés lehetõségeit is tartalmaznia kell a nevelési programnak.
Látható, hogy a törvény minden szereplõ számára együttmûködési kötelezettséget ír elõ, nem ad dominanciát egyik tényezõnek sem, a nevelés együttes hatását célozza erõsíteni.
A törvényi kötelezettség ismeretében joggal vetõdik fel a kérdés:
Hogyan kezdjünk hozzá a pedagógiai program kiegészítéséhez,
a nevelési program elkészítéséhez?
Konkrét tervezõmunkával több feladatot is elvégezhetünk egyszerre. Jó szervezéssel a nevelõtestület tagjai újabb szép szellemi
kihívásban vehetnek részt. Ezt a felülvizsgálati folyamatot a vezetõ a közös munka sikereként értékelheti, és korrekciós programra tehet javaslatot.
A közoktatási törvény 2001. szeptember 1-jéig határozza meg azt
az idõpontot, ameddig az iskoláknak a pedagógiai programjukat
át kell tekinteni.1 Mivel a rendelkezés érvényes mind a pedagógiai, mind a nevelési programra, érdemes a szükséges korrekciókat egyidejûleg elvégezni. A pedagógiai programok beválásvizsgálatával egyszerre alapozhatjuk meg az óvodai nevelésnek,
illetve az iskolai és a kollégiumi nevelõ-oktató munkának a közok-

1

132. § (1) bekezdés.
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tatási törvény 47., 48. és 49. §-aiban megfogalmazott ellenõrzési,
mérési, értékelési és minõségbiztosítási rendszerét.
A folyamat tehát 2001. szeptember 1-jéig:
·
·
·
·

pedagógiai program beválásának vizsgálata
nevelési program elkészítése1
helyi minõségbiztosítási rendszer megfogalmazása
szakértõi véleményeztetés2

A négy feladat elvégzésével a nevelõtestület újabb szakmai tapasztalatokat szerezhet. Az önértékelés, a hiányosságok feltárása segíti a minõségfejlesztési rendszer kialakítását, és a korrekció a helyi munkakultúra állandó része lesz.
A pedagógiai programok bevezetése óta sok szakmai vitát folytattak a program hasznosságáról. Nemrégiben egy konferencia elõadójaként kértem a hallgatóságot, hogy „tegye fel az a kolléga
a kezét, aki az elfogadás óta kezébe vette a programot, átnézte”!
Kevesen tették fel a kezüket. Megint a fióknak írtuk a programot?
– hangzott a költõi kérdés. Vannak olyan vélekedések, hogy
a mostani ismereteink birtokában kellene újrafogalmazni a programot. Ennek egyébiránt semmi akadálya. Valóban megérett az
idõ a felülvizsgálatra.
· 1996–98 között sok önkormányzat nem készült el a fejlesztési
tervvel.3
· A helyi és a megyei fejlesztési tervek koherenciája a fáziskésések miatt nem biztosított.
· A szakértõknek ez volt az elsõ munkája, és nem alakult ki egységes programértékelõ kultúra, gyakorlat.4

1

2

3
4

A Kt. 132. § (2) bekezdése szerint a kollégiumok a Kollégiumi nevelés országos
programjának kiadását követõ második év szeptember 1. napjáig felülvizsgálják pedagógiai programjukat. A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kihirdetése elmaradt az 1996-os törvénymódosításkor. A kollégiumok
számára a Kollégiumi Szövetség által elkészített és államtitkár-helyettesi ajánlásként közreadott program állt rendelkezésre 1998. szeptember 1-jén a pedagógiai programkészítéshez. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
országos szakmai egyeztetése megtörtént, a tanév végéig várható a kihirdetése.
A törvény nem írja elõ a pedagógiai program újbóli szakértetését sem
a fenntartó, sem az intézmény számára. A bemutatott óriási változás és elvégzendõ feladat azonban szükségessé teszi a szakértõi kontrollt. A fenntartóknak lehetõségük lesz a SZAK2000 projektben ezekre a pénzeszközökre
pályázni, az intézmények számára pedig a megyei közoktatás-fejlesztési
közalapítványoknál lesz lehetõség pályázni.
Kt. 88. §.
Ez a tény is indokolja, hogy a kiegészítésre, újraírásra kerülõ programokat
szakértessék a fenntartók és az intézmények. Minõségelvû változásokat legitim, szakértett, minõségi programokkal érhetünk el.
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· A fenntartók nem kérték következetesen a kiírt (új) vezetõi pályázatoknál az adott intézmény pedagógiai programjának figyelembevételét.
· A közoktatási törvény 1999-es módosítása új hangsúlyokat fogalmaz meg, a törvénymódosítás egy új kormányprogramból
levezetett.
· A tartalmi változásokat és a minõségbiztosítási rendszert bevezetni intézményi stratégiai tervezés keretében szerencsés.

9. Beválásvizsgálat lehetséges önértékelõ lépései
· Az érintettek (tanárok, szülõk, diákok) ismerik-e, tudják-e, értik-e a célokat?
· A helyzetelemzésben értékelhetjük a változásokat, ami kiindulópontja a minõségbiztosítási rendszer helyi megfogalmazásának.
· A feladatokat milyen mértékben és milyen hatékonysággal oldottuk meg a program bevezetése óta.
Az iskolai, kollégiumi nevelési programot tartalommal megtölteni,
a nevelési oldalt erõsíteni nehéz feladat. A NAT közös követelményei – vagy másképpen a tantárgyközi területek – remek lehetõségeket kínálnak olyan programok kínálatára, amelyek a tanórai keretben idõhiány miatt nem dolgozhatók fel.
Az extracurriculum mezõben igényesen kidolgozhatók a következõ területek:
·
·
·
·
·
·

kommunikáció
a tanulás tanítása
egészséges életmód
természet- és környezetvédelem
hon- és népismeret
nemzetközi együttmûködés

Kommunikáció
· Az informatika, a számítástechnika kiemelt programja az intézményeknek. Óriási távlatok és lehetõségek vannak a tanórán kívüli foglalkozásokban. Rendszeresek az informatikai
versenyek, megmérettetések.
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· Az idegennyelv-tanulás és a hozzá kapcsolható idegenvezetés,
gyakorlás remek szabadidõ-felhasználás, amely elmélyíti vagy
meghaladja (új nyelv felvétele) az iskolai tanulást.
· A diákújságírás, diákszínjátszás régi hagyománya a nevelési-oktatási rendszernek. Vannak színvonalas próbálkozások,
de a diákmédiának a mai informatikai háttérrel új lehetõségei,
távlatai vannak. A diákszínjátszás segít újraszõni a közösségi
hálót, a közös élményen alapuló együvé tartozást egy, az elkülönülési törekvéseket, az egót preferáló világban.
· A konfliktuskezelési technikák megtanulása, gyakorlása a késõbbi munkaerõ-piaci pozíciót is segíti, mert biztonságot, eligazodást ad a kor és a helyi környezet konfliktusokkal terhelt
szövevényében.
· Az önéletrajzírás és az interjútechnikák megtanulása, megtanítása új készségeket jelent, és segíti az egzisztenciateremtést.
A nyomtatványok kitöltése, a hivatalos ügyek intézése kitûnõen
tanulható, tanítható a középiskolás évek alatt, aminek a felnõttkorban frusztrációmentes, bátor ügyintézés lesz a gyümölcse.
· A könyvtár, médiatár, fonotéka használata mind a továbbtanulásban, mind az igényes környezetkialakításban segít. Egy saját házikönyvtári katalógusrendszer már új mûveltségi dimenziókat nyithat meg.
· A beszédkultúra javításra szorul. A beszédminták egyre silányabbak, nyelvünket elöntötték a jövevényszavak, a mûszaki
és informatikai fogalmakat sokszor úgy használjuk, hogy pontos jelentésüket nem is ismerjük. Kitûnõ lehetõség a nyelvi játékok szervezése, a szép magyar beszéd ösztönzése, közösség
elõtti elismerése.
A tanulás tanítása
· A felzárkóztatás, korrepetálás és tehetséggondozás komplex kezelése módszertani differenciálást is jelent egy igényes pedagógiai programban. A tanulási technikák elsajátítása sokszorosan
megtérülõ befektetés. Gyakran észrevehetjük, hogy a tanulási
kudarcoknak alapvetõen nem képességbeli okai vannak, hanem a rossz tanulási módszerek vezetnek kudarcokhoz.
· Tanulási stratégiák, fejlesztõ foglalkozások, a tanulás élményének bemutatása sokat segít az egyéni motivációkban is.
· A tehetséggondozás és a pályaorientáció felelõs feladat. Élmény minden résztvevõnek, mert valós önismeret az alapja. Ne
csak a szellemi tehetséget favorizáljuk, ismerjük el és adjunk
teret a manuális képességeknek is.
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Egészséges életmód
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· A családi élet, a lakás-, táplálkozás- és öltözködéskultúra
olyan nevelési területek, ahol mindig lehet mondanivaló, tartalmas programokkal, élményszerû bemutatókkal valósíthatók meg a foglalkozások. A rekreáció, az aktív pihenés, a testés szépségápolás, a sport új életmódtartalmakat hordoz, izgalmas a fiataloknak is, rendszerint szívesen vesznek benne
részt. Az aktivitást a közösségi szervezéssel, élménnyel fokozhatjuk.
· A szexuális kultúra, a párkapcsolatok témakörei izgalmasak
a fiataloknak. Óriási tudati lemaradást kell behozni. Az ismeretterjesztõ célú osztályfõnöki óra a sok változás miatt lejárt.
Nem elegendõ a szexusra lecsupaszítani a témát. Életmódkultúra, etika, kapcsolati kultúra környezetébe ágyazottan végezhetõ az ismeretadó, felvilágosító munka.
· A társadalomban jelen levõ deviáns jelenségek, a káros szenvedélyek növelik a diákok veszélyeztetettségét. Az iskoláknak,
kollégiumoknak lehetõségük van csatlakozni különbözõ prevenciós programokhoz (például D.A.D.A.).
· A mai tanulóifjúságnál is kimutatták az óriási stresszterhelést.
A vizsga és a megfelelési kényszerek életkor szempontjából
elõbbre hozzák a stresszkezelési technikák megtanulásának
igényét, a relaxálási módszerek megtanítása, megtanulása értelmes, érdeklõdésre számot tartó feladat.
· Az önismereti tréningtechnikák megtanítása csoportos foglalkozás keretében a közösségi kontroll mellett reális önértékelési kép kialakítását is segíti.
· A mentális egészség, a belsõ lelki harmónia megteremtése
sok-sok diáknak jelent szorongást okozó gondjaira megnyugvást. Az ajándékozási kultúra közösségi, családi gyakorlatán is
van mit változtatni, az adás élményének átélése, a figyelmességek, a gesztusok kódolása személyiségformáló tényezõ.
· A szabadidõs tevékenységkínálat vonzó programja lehet a viselkedés, illemtan, tánckultúra, protokoll komplex tanítása,
tanulása, gyakorlása. Ilyen készségszintû ismeretek nélkül az
iskolából kikerülõ fiatalok nem tudnak majd munkakapcsolatokat teremteni, stabilizálni.
· Az utazási ismeretek, utazásszervezés témakörei szintén a megváltozott világ által megkívánt tudásanyag. Nõ a gazdasági, üzleti jellegû utazások száma, az utazással kapcsolatos eligazodást segítjük az utazási ismeretek átadásával.
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Természet- és környezetvédelem
· A nevelési-oktatási intézmények sem vonhatják ki magukat a világ három nagy hatásrendszere alól. Hat a globalizáció, erõsíteni
és mûködtetni kell a nemzeti hatásokat, értékrendet, valamint
minden programnak ajánlott figyelembe vennie a lokális viszonyokat. Környezetvédõ, környezetalakító kérdések ma nem hiányozhatnak egyetlen nevelési program szemléletébõl sem.
· Épített és természeti környezetünk jellemzõinek megfigyelése,
elemzése, gazdagítása nemcsak mûveltségtartalom, hanem értékorientáció is.
· A csillagászat, a természetgyógyászat iránt nagy a középiskolai
korosztály érdeklõdése, affinitása. A két témakörrel kapcsolatos foglalkozások, terepgyakorlatok számos tevékenységre lehetõséget adnak.
· Szemléleti változást jelentene, ha nagyobb gondot fordítanánk
a természetes anyagok felhasználására az intézményi élettérben.
A kertészet, a növényápolás, a virágkötészet, a díszítõmûvészet
vitathatatlanul a természetes szépség megragadását segítik, óriási lehet a nevelési hatásuk. Örvendetes fejlõdés látható az óvodákban, ahol már tudatosan természetes anyagokat használnak
dekorációra, játékeszköznek, térelemeknek.
· A mûkincsek világának megismerése, a mûemlékvédelemmel
kapcsolatos gondok, feladatok, a világörökség elismerésének
lehetõsége magatartási viszonyokat fejleszt, erõsíti a nemzeti
érzést.
· A diákturizmus és a természetjárás nevelési lehetõségei nyilvánvalóak. Ezt a tevékenységet jól kiegészíthetjük a védett állatok,
növények, védett természeti környezet egyedeinek, elemeinek
megismerésével. A madár- és vadetetés, valamint a pihenõparkok szépségeinek megismerése semmivel nem pótolható élmény.
Hasznos program az egyre bõvülõ országos kerékpárút-hálózat
megismerése is.
· Az egész környezet- és természetismereti témakörbe beemelhetjük az urbanizációt, migrációt, szegregációt, slumösödést.
Ezek a témák jól dokumentálhatók, fotóséták, majd kiállítások
szervezhetõk.
Európa-ismeret
· Népek zenéjét, irodalmát feldolgozó, bemutató foglalkozások,
az önálló gyûjtõmunka ösztönzése, eredményeinek közösség
elõtti bemutatása orientáló lehet.
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· Színesíthetõk a hagyományos ünnepek (karácsony) más népek
ünnepi szokásainak, dalainak, táncainak bemutatásával, közelebb hozható az európai kultúrkör.
· A filmmûvészet, mûvészeti irányzatok, stílusok gazdag tárháza
igazán kínál tartalmas szabadidõs elfoglaltságot.
· Szinte minden intézmény törekszik a diákcserére, külföldi
kapcsolatok kiépítésére, fejlesztésére.
Hon- és népismeret
· A lakóhely bemutatása, a szülõföld, nemzeti parkjaink, a helytörténet, néprajz, népzene, népi hangszerek megismerése, bemutatása, archiválás, kiállítás hosszú évekre ad hasznos tevékenységet az érdeklõdõknek.
· Kedveltek a népi mesterségek bemutatói, a néprajzi kiállítások, kézmûves pályázatok.
· A népszokások dramatikus játékok formájában történõ feldolgozása, a néptánctanulás, a nyelvjárások gyûjtése, vagy a hazai nemzetiségek, kisebbségek, etnikumok kultúrájának megismerése, bemutatása önmagában kultúrtörténeti tett.
· A szakrális mûvészet ismeretanyagát feltétlenül gazdagítani
szükséges. Alapismeretek nélkül nem érthetõ az összes többi
érték, a régmúlt üzenete.
Nemzetközi együttmûködés
· E közös követelményben nem szükséges külön foglalkozásokat tervezni. Szemléletünkben mindig legyen ott a nemzetközi
együttmûködéssel kapcsolatos ismeretanyag átadásának fontossága.
Közösségi, közéleti tevékenység
Az iskolai, kollégiumi nevelési programban még foglalkoztunk
ezzel a nagyon fontos területtel.
· Az önkiszolgáló tevékenység fejlesztése, az ezzel kapcsolatos
felelõsség átadása minden egészségesen szervezõdõ és mûködõ közösség számára gyakorlóterep.
· A diák-önkormányzati munka állandó fejlesztése, segítése a demokratizmus tanulása is, hiszen a közösséget mikrotársadalmi
képzõdménynek foghatjuk fel.
· Az iskolai, kollégiumi osztályok, csoportok egymásutánjának
története egyben maga az intézménytörténelem. A közösségek
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hagyományteremtése és ápolása, a hagyományrendszer mûködtetése szép és mindig várt esemény az adott közegben.
· A közösségi élet és szervezõdések sodrásában tanulhatók igazából az együttmûködési, kooperációs technikák, a szolidaritás, az egymásrautaltság.
· A diákszövetkezetek, diákvállalkozások alkalmasak arra, hogy
elmélyítsék a mai gazdasági élethez szükséges ökonomikus
szemléletmódot, a vállalkozói ismereteket.
A tantárgyközi területekhez a teljesség igénye nélkül ötletszerûen írtunk néhány foglalkozási lehetõséget. Remélhetõen azt sikerült bizonyítani, hogy
·
·
·
·
·

minden átgondolt tematika a felnõtt életpályára készít fel,
az ötletek és lehetõségek száma végtelen,
a nevelési eredmények magatartásváltozást generálnak,
az élményszerû programok erõsítik a közösségi kötõdést,
a pótcselekvések helyett minden szituációban megfogalmazhatók értelmes, érdeklõdésre számot tartó nevelési programok.

Mint látható, a nevelési program elkészítése nem egyszerû feladat.
A minõségfejlesztés érdekében ajánlott komplex megközelítési módot alkalmazni, hogy pontosan megfogalmazhassuk
a javítási, beavatkozási pontokat. A nevelési eredmények fokozásához akár belsõ szakmai pályázat keretében kidolgozhatjuk
azokat a tevékenység- és foglalkozási formákat, amelyek színesítik, gazdagítják az iskola, a kollégium tevékenységkínálatát, repertoárját.
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Az új érettségi
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Kaposi József

A jelenlegi tervek szerint 2005-tõl alapjaiban új érettségi vizsgát
kell letenniük a maturandusoknak. Az okokról és a változásokról
szól az alábbi írás.
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Több mint 150 éve jelent meg az „Organisations-Entwurf”, amely
a magyar közoktatás történetében elõször rögzítette az érettségi
vizsgának a gyakorlatban máig élõ összetevõit, így
· az írásbeli és szóbeli vizsgaformákat,
· a vizsgázó érdemjegyeirõl döntõ osztályozó értekezletet,
· a teljesítmények értékelésében „mértékül” szolgáló követelményterületeket.
Az érettségi szerepének, azaz a középiskolai tanulmányokat érvényes bizonyítvánnyal lezáró (záróvizsga) jellegének ma is helytálló megfogalmazása pedig ekként hangzik:
„A vizsga ekként sem az utolsó tanév oktatási tartalmára nem korlátozódik, sem azt túlzottan ki nem emeli, hanem figyelme sokkal inkább az
egész oktatásból adódó képzettségre irányul.”1

Az érettségi vizsga fõ jellemzõit összefoglaló, és e modell révén
különbözõ országok vizsgáit összehasonlító szempontsora alapján a jelenlegi hazai érettségi vizsga jellemzõi a következõk:
· záróvizsga, az általános képzés befejezésekor letehetõ
· államilag szabályozott tantárgyi vizsga
· törvényileg meghatározott kötelezõ és szabadon választható
tantárgyakból tehetõ
· az egységesen és központilag meghatározott kötelezõ írásbeli
tételek tekintetében külsõ vizsga
· a szóbeli vonatkozásában (tétel összeállítása, vizsgáztatás) belsõ, iskolai vizsga
· a közös érettségi-felvételi írásbeli tárgyak tekintetében külsõ
versenyvizsga
· vízum értékû, a jelentkezõ az érettségi bizonyítványának birtokában jogosult a továbbtanulásra
· útlevél értékû, külön felvételi vizsgát követel a felsõoktatási intézmények egy részében
A hazai iskolarendszerben az érettségi vizsga a tanulmányokat
záró vizsga. Jogszabályi háttere az elmúlt évtized során számos
esetben módosult, korszerûsödött, de a jelenlegi vizsga tartalma elavult és korszerûtlen, hiszen alapvetõen az 1978-as tantervre épül. A tantervek kidolgozása óta jelentõs társadalmi, politikai, gazdasági szemlélet- és funkcióbeli változások történtek,
1

Entwurf
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melyek csak részlegesen, „tûzoltómunka-szerûen” kerültek beépítésre a tantervi, illetve vizsgaszabályi módosítások során.
Az érettségin – a központilag kiadott, de lazán megfogalmazott
elõírások szerint – elvben nagyon sok mindent kell tudni. A valóság azonban mást mutat, mivel a jelöltnek a vizsgaszabályzatban
rögzített 10-15 perces felelési idõben sok esetben néhány tankönyvi mondat mechanikus felmondásával is meg lehet felelni.
A laza központi elõírások elvben egységes (egyszintû) elvárásokat
fogalmaznak meg, de a gyakorlatban az érettségi vizsgák szintjei
leginkább egy-egy iskola, illetve szaktanár szubjektív megítélésétõl függnek.
Így a jelenlegi vizsgák eredményei nagyon nehezen mérhetõk össze nemhogy országosan, de sokszor iskolai szinten is.
Természetesen ez alapvetõen nem az egyes szaktanárok hibája,
hanem a jelenlegi szabályozási gyakorlat problémájából ered,
amely ugyanazt várja el minden vizsgára jelentkezõ tanulótól,
függetlenül attól, hogy milyen iskolatípusba, tagozatra jár, illetve
milyen egyéni szándékai vannak a tantárgy továbbtanulását illetõen. Ez a probléma különösképpen az elmúlt években jelentkezett hatványozottan, összefüggésben azzal, hogy adott korosztályon belül az érettségizõk száma dinamikusan emelkedett.
A jelenleg megszerezhetõ érettségi bizonyítvány – miként a kutatók
megfogalmazzák – egyszerre szimbolikus jelentõségû a „felnõtté
avatás” szempontjából, de életútbeli fontosságú is a munkaerõ-piaci és a felsõoktatási, szakképzési iskolázási esély vonatkozásában,
valamint a kulturális és életmódbeli lehetõségek hozzáférésének tekintetében.
Az évtizedek óta hallható kijelentés, mely szerint az érettségi elvesztette presztízsét, csak annyiban igaz, hogy egyre többen
érettségiznek, ezért a társadalom egyre jelentõsebb csoportjai
egyre kevésbé tekintik elégségesnek az érettségit gyermekeik iskoláztatásában. Az 1990-es évek közepétõl az iskoláztatási
kereslet áttevõdött a felsõoktatásra, azaz a felsõoktatási diplomával járnak együtt a munkaerõ-piaci elõnyök, miközben az
érettségi õrzi rituális kiváltságait, valamint ma is egyik feltétele
az érettségire épülõ szakképzõ tanulmányok folytatásának.
Az egyetemi, fõiskolai felvételi vizsga szelektív jellegû versenyvizsga. Létét általában az indokolja, hogy a felvételre jelentkezõk
száma meghaladja a felvehetõ létszámkereteket. Célja a továbbtanulásra alkalmas diákok „objektív” módon történõ kiválasztása, mely legegyszerûbben – mint a mindennapi gyakorlat mutatja – felvételi tesztekkel valósítható meg. A tesztek gyakorlatilag
Iskolavezetés 2003. február
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tényismeretet kérdeznek. Vagyis a felkészülés eredményessége
attól függ, hogy ki tud adott idõ alatt nagyobb mennyiségû adatot
memorizálni, függetlenül azok jelentõségétõl, kontextusától és
alkalmazhatóságától. Ez a vizsga lényegében csak a mechanikus ismeretek ellenõrzésére képes. Ez már önmagában is súlyos probléma, melynek igazán káros következménye azonban
az, hogy fölülírja a középiskolai tantervet, és a maga képére
formálja a középiskola 11–12. évfolyamának tananyagát.
Míg az érettségi záróvizsga szerepe lényegében változatlan, a felsõoktatási felvételnél betöltött szerepe együtt mozog a felsõoktatás
státusának és képzési kínálatának alakulásával. Az érettségizettek, valamint a felsõoktatásba felvettek arányának növekedése,
a képzési irányok bõvülése, továbbá a felsõoktatási felvételi rendszer többszöri változtatása eredményeképpen az elmúlt években
a hallgatók közel 45%-a felvételi vizsga nélkül nyert felvételt az
egyetemekre és a fõiskolákra.

2. Az érettségireform általános céljai
A hazai középiskola kétségtelenül a legjelentõsebb változásaként
éli meg az érettségi vizsga reformját. Az érettségi vizsga hazai
150 éves története mutatja, hogy a magyar közoktatás legnehezebben átalakuló tényezõje. Kritikai szakirodalma bõséges, reformálhatósága mégis kemény, egyúttal nehezen definiálható
akadályokba ütközik. Az úgynevezett kétszintû érettségi vizsga mind jogszabályi, mind tartalmi vonatkozásban közel egy évtizede folyó, kormányzati ciklusokon is átívelõ jogszabálykészítõ
és tartalmi fejlesztõmunka eredménye.
Az érettségi vizsga teljes megújításának, korszerûsítésének szándéka a Nemzeti alaptanterv elfogadásának idõszakához kapcsolható,
összefüggésben azzal, hogy az 1995-ben elfogadott dokumentum
csak a közoktatás elsõ tíz évfolyamának tartalmi szabályozását rögzítette. A kezdeti elképzelések az elmúlt évek során sokszor és sokat
változtak, de a fejlesztés alapvetõ céljai lényegében változatlanok
maradtak. Kevés olyan területe volt az elmúlt évtized különbözõ oktatáspolitikai változásainak, mint az érettségi, ugyanis a célok tekintetében különbözõ oktatásirányítói csoportok gondolkodásában
egyfajta folyamatosság és állandóság érvényesült.
A vizsgareform általános céljai az alábbi kérdések megoldását állították középpontba:
· a középfokú oktatás expanziójából adódó problémák kezelése
· a tudás értelmezésében bekövetkezett változások érvényesítése
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· a nemzetközi vizsgáztatási trendek és mérési eredmények hazai alkalmazásának elõsegítése
· a középiskolai általános képzés megerõsítése
· a felvételi vizsga szerepének csökkentése
· a különbözõ képzési célú intézmények követelményeinek (gimnázium, szakközépiskola, nappali és felnõttoktatás) egymáshoz közelítése
· az iskolák eredményei közötti összemérhetõség (valamifajta
standardizálás) gyakorlati érvényesülése
A vizsgafejlesztés során a jogszabályi elemek elkészítése közvetlenül a minisztériumi apparátushoz kapcsolódott, míg a tartalmi fejlesztés centruma a közismereti tantárgyak esetében végig az OKI
(késõbb KÁOKSZI) Vizsgafejlesztõ Központhoz kötõdött. A szakmai
elõkészítõ tantárgyak vizsgakövetelményeinek kidolgozását – az
elsõ változatoktól kezdõdõen napjainkig – a Nemzeti Szakképzési
Intézet koordinálja.

3. A vizsgareform legfontosabb jogszabályi lépései
Az Országos Közoktatási Intézetben 1995-ben készült el az új,
kétszintû érettségi vizsga elsõ koncepciója. A vizsgakoncepcióval
összefüggésben került be közoktatási törvény 1996-as módosításakor a 9. § (8) bekezdésébe az a megállapítás, hogy „az érettségi
vizsga évében a felsõoktatási intézmény nem írhat elõ írásbeli felvételi vizsgát a jelentkezõnek abból a vizsgatárgyból, amelybõl az
a magasabb szintû követelmények alapján tett érettségi vizsgát”.
A vizsgakoncepció alapján szervezett széles körû társadalmi vita
nyomán jelent meg a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet, amely
a menet közben átalakult koncepciónak megfelelõen szabályozta
az érettségi vizsgáztatás menetét. A rendelet egyik legfontosabb
elemeként meghatározta, hogy tantárgyanként lehet különbözõ
szintû vizsgakövetelményeknek megfelelõ vizsgát tenni. Vagyis ez
azt jelenti, hogy az érettségi vizsga egésze egységes maradt, de
a tantárgyi vizsga két szinten: közép- és emelt szinten tehetõ.
A vizsgaszabályzat azt is rögzítette, hogy a tanuló dönt a tantárgyi vizsgaszintekrõl, és az emelt szintû vizsga letételének nem
feltétele az emelt szintû felkészítésben való részvétel.
A kormányrendelet lehetõséget biztosított az érettségi tantárgyak akkreditálására is, így az iskolák helyi tantervében megjelenõ sajátos tantárgyak érettségin való megjelenésének sincs akadálya.
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Az e kormányrendelet mellékleteként kiadásra került tantárgyi
általános vizsgakövetelmények 13 közismereti és 17 szakmai elõkészítõ tantárgyból két, egymástól eltérõ, közép- és emelt szinten
fogalmazták meg a vizsgán elvárható teljesítményeket.
A vizsgaszabályzat jogi, technikai módosításainak jelentõs része
a következõ esztendõben életbe lépett, de a reform igazi lényegét
jelentõ tartalmi-szemléleti modernizációs elemek, valamint a kétszintû tantárgyi vizsgák bevezetését a rendelet 2004-re határozta
meg.
A 2000-ben megjelent kerettantervi rendelet is igazodott a kétszintû érettségi vizsga korábban megfogalmazott feltételeihez, bár
a tartalmi változások bevezetését 2005-re halasztotta. A kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000.
(IX. 21.) OM-rendelet a tartalmi szabályozás tekintetében többek
között kiegészítette a Nemzeti alaptanterv követelményeit.
Így rögzítette, hogy a középiskolák 11–12. évfolyamain folyó oktató-nevelõ munka tartalmát alapvetõen nem az
érettségi követelmények alapján kell meghatározni, hanem a kerettantervi szabályozásnak megfelelõen.
Az érettségi vizsgáztatásról szóló kormányrendelet átdolgozásával1 az érettségi követelmények tantervi funkciói a középszintû
vizsga tekintetében lényegében megszûntek, de az emelt szintû
vizsga vonatkozásában érvényben maradtak. A rendelet ugyanis rögzítette, hogy az emelt szint esetén a kerettantervben
meghatározottnál magasabb követelményeknek kell megfelelniük a tanulóknak. A kerettantervi rendelet 10. § (6) bekezdése minimálisan 138 órát határozott meg a 11–12. évfolyamra
az emelt szint feltételeként, másrészt azt az elvárást is rögzítette, hogy az emelt szintnek elfogadhatónak kell lennie a felsõoktatás számára is.2
A rendelet módosítása azt is rögzítette, hogy a középszintû vizsga követelményeinek és letételének minimális feltétele (9–12. évfolyamon) 138 óra.
A vizsgaszabályzat mellékleteként a kerettantervhez igazodva
módosultak az általános vizsgakövetelmények, illetve kiegészültek a választható tárgyak. Ez azt jelenti, hogy 24 közismereti és

1
2

111/2001. (IV. 13.)
269/2000. (XII. 26.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdés alapján
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21 szakmai elõkészítõ tantárgy általános követelményét tartalmazza a melléklet.
A vizsga tartalmi megújításaként az alábbi új közismereti vizsgatárgyak:
·
·
·
·
·
·
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népismeret,
etika,
természettudomány,
társadalomismeret,
dráma,
mozgókép- és médiaismeret

7

általános vizsgakövetelményei jelentek meg.
A vizsgareform egyik fontos további lépéseként a 78/2002. (IV. 13.)
kormányrendeletben elfogadott szabályozások tovább pontosították az új vizsga bevezetésének feltételeit. A módosítások jogilag rendezték az egyes tantárgyakból az emelt szintû érettségi vizsgák
megszervezését. Eszerint az emelt szintû érettségi vizsgákat az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szervezi
meg. Az emelt szintû érettségi vizsgák követelményeit a vizsgaközpont dolgoztatja ki, és juttatja el a vizsgák helyszínére, továbbá
gondoskodik az írásbeli vizsgák kijavításáról. Az emelt szintû érettségi vizsgákon vizsgáztató tanárként a vizsgaközpont által megbízott személyek vehetnek részt.
A 2002. évi módosítás legjelentõsebb elemeként a vizsgaszabályzat egyértelmûen rögzítette, hogy az a vizsgázó, aki
emelt szintû érettségi vizsgát tett, egyidejûleg teljesítette az
egyetemi, fõiskolai felvételi vizsgák tantárgyi követelményeit is, ráadásul az idegen nyelven tett emelt szintû vizsga
egyenértékû lesz az államilag elismert nyelvvizsgával.
A módosított kormányrendelet 66. § (12) bekezdése pedig azt határozta meg, hogy az oktatási miniszter szabályozza az érettségi
vizsga részletes követelményeinek kiadását. Ennek nyomán a
40/2002. (V. 24) OM-rendeletben megjelentek a legfontosabb
közismereti tantárgyak (magyar, történelem, matematika, angol,
német) részletes vizsgakövetelményei.
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Az 1997-ben elfogadott általános vizsgakövetelmények alapján
1998-ra az OKI Értékelési és Vizsgaközpontjában elkészült a 10 legfontosabb közismereti tantárgy részletes vizsgakövetelményeinek elsõ változata is. A következõ évben az általános és részletes
vizsgakövetelményekben megfogalmazott újszerû szemléletnek
megfelelõen elkészültek a tantárgyi vizsgaleírások elsõ változatai.
E dokumentumok – a szándékok szerint – minden részletre kiterjedõen szabályozták
· a feladatsorok összeállításának elveit,
· az új vizsgaformákból adódó új feladattípusokat és
· az értékelés hagyományos és új szempontjait.
A vizsgaleírásokban rögzítettek alapján a hamarosan új mintafeladatok és -feladatsorok is készültek, melyek már tartalmazták az
új követelményekben megfogalmazott vizsgatartalmakat, illetve
megfeleltek a képességfejlesztés újszerû szempontjainak is. Az
elkészült mintafeladatok alapján több tantárgyban több próbamérésre is sor került, illetve elindult a feladatírók felkészítése és
kiképzése az új vizsgakövetelményekre.
A 100/97-es kormányrendelet 2001. évi módosításakor, illetve
a részletes követelmények (vizsgaleírások) 2002. évi véglegesítésekor a vizsgafejlesztésben részt vevõ szakemberek nemcsak
a kerettantervekhez igazították az általános követelményeket,
hanem a próbamérések közvetlen tapasztalatait is felhasználták
a dokumentumok átdolgozásánál.
A több éve tartó, és e folyamatba számos szakértõt, gyakorló tanárt bevonó vizsgafejlesztés figyelembe vette, sõt érvényesítette
· a nemzetközi (mindenekelõtt európai) vizsgáztatási trendeket,
· a hazai és nemzetközi mérések (Monitor, IEA, TIMSS) teljesítménykritériumait és eredményeit,
· a középiskolázás iránti nem csak megnövekedett, hanem változó társadalmi igényeket,
· a tudás értelmezésében bekövetkezett változásokat,
· a változó felsõoktatási igényeket és munkaerõ-piaci elvárásokat.
Az érettségivizsga-dokumentumok érvényesítik a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek képességfejlesztõ irányát és új tartalmait. A követelmények két szintjével e dokumentumok az elvárható tudás differenciált értelmezését ajánlják fel. A vizsgareform
(talán) kezelni tudja a közoktatás és a felsõoktatás kapcsolódá-
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sát, amennyiben az emelt szint megbízható elõrejelzõ értékkel bír
nemcsak a felsõoktatási tanulmányok megkezdéséhez, hanem
eredményes folytatásához is.
A vizsgafeladatok jellege kifejezi azt az erõteljes változást, ami az
alkalmazott tudás, a problémamegoldás iránti igényben fejezõdik ki. A vizsgáztatás tervezett rendszere lehetõvé teszi az adott
szerkezetû feladatsorok aktuális, konkrét példákkal történõ megjelenítését.
Ilyen módon az érettségi mint vizsgahelyzet nem egyszerûen a megtanultak visszaadása, hanem új helyzetekben
történõ alkalmazása.
Ezért is kapnak az eddigieknél lényegesen nagyobb hangsúlyt
a konkrét vizsgatartalmak mellett a kompetenciák.1 A vizsga
nemzetközi mércével leírható kritériumoknak is megfelel, mivel
az értékelési kritériumokkal kifejezi az elvárható tudás minõségét, a teljesítmények méltányos és az eddigieknél objektívebb,
megbízhatóbb értékelését. A közoktatás hatékonyságának értékelésében a vizsga mindenkinek azonos helyzetet teremt, így egy
jó minõségû, nyilvános és világos követelményekre épülõ, stabil
és jogszerû vizsga esélyt teremt a társadalmi szegregáció csökkentésére is.
Kulcskompetenciák minden tantárgy érettségi követelményeiben
·
·
·
·
·
·
·
·
·

nyelvi kultúra, kommunikáció
értõ olvasás, érvelés
információk kezelése
problémafelismerés és megoldás
problémamegoldó gondolkodás
logikai kapcsolatok felismerése
modellalkotás
önkifejezõ képesség
széles körû alkalmazási képességek

A tartalmi változás új elemeként a Nemzeti Szakképzési Intézet
irányításával 2001 végén megkezdõdtek a szakmai elõkészítõ
tárgyak általános vizsgakövetelményeinek átdolgozási munkálatai is. Az átdolgozás nyomán a kerettantervhez igazítottan 21
szakmai elõkészítõ tantárgyból lehet majd 2005-tõl érettségi
1

Lásd például a matematika, történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom kompetencia-leírását.
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vizsgát tenni. 2003 elejére a két szintre megfogalmazott részletes
vizsgakövetelmények (vizsgaleírások) kidolgozása befejezõ szakaszához érkezett.
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5. Az új érettségi várható eredményei tanulói,
tanári szempontból
Kétszintû érettségi vizsgát elõször 2005. május–júniusban, 13 évfolyamon oktató középiskola esetében 2006-ban lehet tenni. Az
érettségi vizsgán a tanuló kötelezõ és választható tantárgyakból
vizsgázik.
A kötelezõ tantárgyak a következõk:
·
·
·
·

magyar nyelv és irodalom
történelem
matematika
idegen nyelv

Választható tárgyak lehetnek a vizsgaszabályzat mellékletében
felsorolt és a középiskolai oktatás során legalább 138 órában tanult közismereti vagy szakközépiskolákban szakmai elõkészítõ
tantárgyak, illetve a tanuló iskolájában akkreditált helyi tantervre épülõ vizsgatárgyak.
A gimnáziumi és a szakközépiskolai vizsga egységes. A vizsgáztatás módszere lehet szóbeli, írásbeli (teszt, esszé) és gyakorlati.
A vizsgákon a vizsgaleírásokban lefektetett elõírásoknak
megfelelõen kell kérdezni és a tanulói produktumokat értékelni.
A vizsgázó a vizsgára jelentkezéskor eldönti, hogy a kötelezõ, illetve a választható érettségi tárgyak közül melyiket kívánja középszinten és melyeket emelt szinten letenni. A vizsgázó elméletileg dönthet úgy, hogy minden vizsgatárgyból középszintû vizsgát
tesz, illetve mindenbõl emelt szinten vizsgázik. Valójában a fõiskolai/egyetemi továbbtanulás határozza majd meg, hogy mely
tárgyakból akar a tanuló emelt szinten vizsgázni.
Az új típusú érettségi vizsga bevezetése után a tanulók és szaktanárok számára nagy könnyebbség lesz, hogy az emelt szintû
vizsga egyben az egyetemi, fõiskolai tantárgyi felvételi vizsga funkcióját is betölti. Az emelt szintû érettségi vizsga ugyanis
olyan követelményeket támaszt, amely egy tantárgyi felvételi
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vizsgának megfelelõ. Erre is az érettségit megelõzõ két tanévben,
fakultációk keretében heti két külön órában megfelelõ módon lehet majd felkészülni.
Idegen nyelvbõl az emelt szintû érettségi vizsga arra is lehetõséget teremt, hogy annak sikeres teljesítése esetén a tanuló ingyenesen megkaphassa az államilag elismert nyelvvizsgát igazoló
oklevelet. Hiszen az idegen nyelvbõl sikeresen letett vizsga államilag elismert C típusú nyelvvizsgával lesz egyenértékû. A jeles
és jó szintû vizsga felsõfokú, míg az ennél gyengébb eredményû
középfokú nyelvvizsgának felel meg.
Jelentõs könnyebbséget jelent a tanulóknak az a változás, hogy
a középszintû informatika érettségi vizsga tartalmai és követelményei megegyeznek az European Computer Driving Licence
Foundation Ltd. (ECDL) vizsgán elvártakkal, így az érettségizettek bizonyítványuk bemutatásával és a regisztrációs díj befizetésével errõl is külön bizonyítványt kaphatnak.
A 2005-ben érvénybe lépõ új vizsgarendnek számos új eleme
van, például
· minden természettudományos tárgy érettségi vizsgája írásbeli
és szóbeli vizsgarészt is tartalmaz,
· a történelem középszintû vizsgának írásbeli része is van,
· a magyar nyelv és irodalom középszintû érettségi vizsgán szövegértési feladatot is kapnak a diákok,
· a szabadon választott tárgyak között a tanulók hittanból és
nemzetiségi népismeretbõl is tehetnek vizsgát,
· lehetõség nyílik komplex természettudományi, társadalomismereti, dráma, valamint mozgókép- és médiaismereti tantárgyi vizsgákra is.
A vizsgareform várható eredménye az lesz, hogy a középiskolai tanulmányokat lezáró vizsgák korszerû pedagógiai szemléletnek megfelelõ ismereteket és képességeket követelnek majd meg a tanulóktól. Tehát a tanulók a töménytelen adatszerû ismeret mechanikus
felidézése helyett életszerû feladatok elvégzésével bizonyíthatják a különbözõ tantárgyakban szerzett tudásukat. Ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy a Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez hasonlóan az érettségi vizsga is a képességfejlesztés elõtérbe állítására sarkallja a középiskolai tanárokat.
Az is nagyon fontos változás lesz, hogy a tanulók érettségi jegyeinek megállapításakor egységes követelmények fognak érvényesülni. Az érettségin szerzett jegyek várhatóan ellenõrizhetõen
azonos teljesítményt fognak jelenteni, függetlenül attól, hogy egy
tanuló melyik középiskolában érettségizik.
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Figyelem!
A kormányrendelet az alábbi új vizsgafajták és vizsgaidõszakok bevezetését tervezi:
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ß elõrehozott: amennyiben a tanuló hamarabb teljesíti
a középiskolai követelményeket
ß szintemelõ: középszintû vizsga után adott tárgyból emelt
szintû vizsga
ß kiegészítõ: befejezett érettségi újabb tantárggyal való kiegészítése
ß ismételt
ß május–június: minden középiskola részére rendes, elõrehozott, kiegészítõ, szintemelõ, pótló, javító
ß szeptember–október: kijelölt középiskolák részére rendes, elõrehozott, pótló, javító
ß február–március: országos és területi vizsgaközpontok
részére kiegészítõ, szintemelõ, pótló, javító

12

A vizsgaszabályzat közép- és emelt szinten egységesen minden tantárgyra az alábbi új ponthatárokat határozta meg:
Csak szóbeli vizsga letételekor (maximálisan 50 elérhetõ pont esetén):
·
·
·
·
·

42–50 pont jeles (5)
33–41 pont jó (4)
24–32 pont közepes (3)
15–23 pont elégséges (2)
0–14 pont elégtelen (1)

Csak írásbeli vizsga letételekor (maximálisan elérhetõ 100 pont
esetén):
·
·
·
·
·

84–100 pont jeles (5)
66–83 pont jó (4)
47–65 pont közepes (3)
30–46 pont elégséges (2)
0–29 pont elégtelen (1)
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Szóbeli és írásbeli vizsga letételekor (maximálisan elérhetõ 150 pont
esetén):
·
·
·
·
·

126–150 pont jeles (5)
99–125 pont jó (4)
70–98 pont közepes (3)
45–69 pont elégséges (2)
0–44 pont elégtelen (1)
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Az értékelés talán egyik legfontosabb új elõírása az, hogy az elégséges vizsga feltétele minden egyes vizsgarészbõl minimum
15%-os teljesítmény, vagyis a középszintû szóbeli matematikavizsgának is feltétele az írásbeli vizsga 15%-os teljesítése.
A középszintû érettségi vizsga
A középszintû érettségi alapjában véve a középfokú tanulmányokat lezáró, központi követelményekre épülõ, belsõ értékelésû vizsga marad. Az egyes tantárgyakra vonatkozó részletes érettségi
követelmények a kerettantervi követelményekkel összhangban
vannak.
A középszintû vizsga legfontosabb ismérvei:
· A középszintû érettségi vizsga állhat írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl, csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsgarészbõl az adott
tantárgy részletes érettségi követelményei alapján.
· Az írásbeli tesztet, a javítási útmutatót az OKÉV készítteti el. Az
országos vizsgaközpont a feladatlapokat – fenntartóra való tekintet nélkül – átadja a vizsgabizottságot mûködtetõ közoktatási intézmény megbízottjának. A feladatlapok átadásának-átvételének napját a tanév rendjében kell meghatározni. A kész
feladatlapokat az iskolában tanító szaktanár javítja és értékeli.
Az írásbeli feladatlap megoldásához rendelkezésre álló idõ ezen
a szinten – ha egy adott tárgy részletes követelménye másképpen nem rendelkezik – 180 perc, kivéve a magyar nyelv és irodalom tárgy esetében, ahol 240 perc.
· Adott tárgy részletes vizsgakövetelménye határozza meg, hogy
melyek azok az eszközök, amelyek a vizsgán használhatók, és
amelyekrõl az iskolának kell gondoskodnia.
· Középszinten a szóbeli vizsga tételeit az adott tárgy részletes
érettségi követelményei alapján az iskola szaktanárai állítják
össze. A szóbeli teljesítmény értékelése a tárgyhoz tartozó központilag kiadott útmutató alapján történik. A feleltetés idõtartama középszintû vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
Az idegen nyelv tantárgy kivételével minden vizsgázónak vizs-
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gatantárgyanként 30 perc felkészülési idõt kell biztosítani. Ez
alatt az idõ alatt a vizsgázó jegyzeteket készíthet.

K
1.8
14

A középszintû vizsga nehézségi foka többé-kevésbé megfelel
a mai érettségi vizsgáknak. A mindennapi életben elvárható általános mûveltség szintjének megfelelõ tudást vár el a diákoktól.
Az erre való felkészüléshez elegendõ a középiskolai kerettantervekben mindenkire nézve kötelezõ ismeretanyag elsajátítása.
Az emelt szintû érettségi vizsga
Az emelt szintû vizsga elsõsorban a felsõoktatásban tovább tanulni szándékozó vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja.
A jelöltektõl a középszintû követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezõképességet, összetettebb rendszerezési, alkalmazási, összehasonlítási és elemezési
szempontokat, valamint magasabb fokú gondolkodási mûveletet
vár el, továbbá a konkrét ismeretek tágabb körét kéri számon.
Az emelt szintû vizsga legfontosabb ismérvei:
· Az emelt szintû érettségi külsõ vizsga: a vizsgáztatás megszervezése, lebonyolítása és a vizsgák értékelése elszakad a felkészítõ iskolától, kikerül az iskolai falai közül.
· Az emelt szintû vizsga minden vizsgatárgy esetén írásbeli és
szóbeli vizsgarészbõl áll.
· Mindkét emelt szintû vizsgarészt az OKÉV szervezi meg.
· Az emelt szintû érettségi vizsga egyben felvételi vizsgának is
fog számítani az adott tárgyból. Követelményeinek kialakítása
és a vizsga lebonyolítása, megszervezése oly módon történik,
hogy eleget tegyen a felsõoktatás elvárásainak is. A követelmények kidolgozásában közremûködnek a felsõoktatási intézmények is.
· Az emelt szintû írásbeli vizsgát a vizsgázók helyileg saját iskolájukban, de külön csoportban, a középfokú érettségi vizsgázóktól
elkülönítve teszik le. A felügyelõ tanárokat az országos vizsgaközpont bízza meg. Az írásbeli feladatlapot kettõ, az OKÉV által megbízott szakértõ értékeli. A szakértõk közösen határozzák meg
a vizsgázó által nyújtott teljesítmény értékét. A központi vizsgakövetelményekre épülõ vizsgatantárgyak írásbeli központi feladatlapjait és az útmutatókat az országos vizsgaközpont készítteti el. Az emelt szintû vizsga feladatlapjait a felügyelõ tanár veszi
át az országos vizsgaközponttól, és viszi magával a vizsga helyszínére.
· Emelt szintû vizsgáztatásban vizsgáztatóként, vizsgaértékelõként
csak egyetemi végzettséggel rendelkezõ tanárok vehetnek részt.
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· A szóbeli emelt szintû vizsgát az OKÉV által megbízott háromtagú tantárgyi bizottság elõtt kell letenni. A vizsgázó tudását
a tantárgyi bizottság értékeli. A szóbeli tételeket az országos
vizsgaközpont készítteti el, és – az írásbeli vizsga feladatlapjaival együtt – eljuttatja a tantárgyi vizsgabizottsághoz. Egy-egy
vizsgatárgyból a feleltetés idõtartama – ha a szabályzat másképp nem rendelkezik – húsz percnél több nem lehet. A vizsgázó teljesítményét a tantárgyi bizottság közösen értékeli, és tesz
javaslatot a vizsgázó minõsítésére. Vita esetén az elnök szavazata dönt. A tantárgyi bizottság egyéni osztályozóívet állít ki
minden vizsgázóról, amelyet megküld a vizsgabizottság részére. Ha a vizsgázóval szemben annak gyanúja merült fel, hogy
szabálytalanságot követett el, a tantárgyi vizsgabizottságnak
javaslatot kell tenni a minõsítésre arra az esetre, ha a vizsgabizottság a szabálytalanságot megállapítja, és arra az esetre, ha
megállapítja, hogy nem történt szabálytalanság.
· Az idegen nyelvbõl sikeresen letett emelt szintû érettségi vizsga az
elért eredménytõl függõen államilag elismert C típusú közép- vagy
felsõfokú nyelvvizsgával egyenértékû lesz. (Ezzel viszont megszûnik annak lehetõsége, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kiváltsák az idegen nyelvi érettségit. Erre utoljára 2005-ben még lehetõség lesz, de ezt követõen már nem.)

6. A vizsgakövetelmények
6.1 A vizsgakövetelményekrõl általában
A vizsgakövetelmény mûfajának léte a vizsga mint záró értékelési alkalom viszonylagos önállóságát jelzi. De maga a követelmény sem a tanterv egyszerû meghosszabbításának, sem egy
újabb tantervi szabályozásnak nem tekinthetõ, mint ahogy nem
töltötték be e szerepet a jelenlegi érettségi vizsga feladatsorai
sem. A vizsgakövetelmény függ a tantervtõl, de felépítésében,
a kompetenciák és a témakörök megjelölésében nem a tanulási
folyamatra, hanem a vizsgán elvárható teljesítményre összpontosít.
Kijelöli
· a vizsgán várható írásbeli és szóbeli feladatok, feladatsorok
eredményes megoldásához szükséges és lehetséges képességek és tudás tartományát,
· támpontot ad a feladatsorok megfogalmazásához, valamint
· rögzíti a teljesítmények típusát és a vizsgateljesítmények értékelésének eljárásait.
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Ezáltal meghatározó szerepet játszik annak a szakmai nyilvánosságnak a kiépülésében, amely egészében mind a követelmények,
mind az értékelés és minõsítés átláthatóságát célozza.
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6.2 Az érettségivizsga-tárgyak általános és részletes
követelményei
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Funkciói
Az általános és a részletes vizsgakövetelmények (vizsgaleírások)
egymással összefüggõ, ám idõben egymás után nyilvánosságra
kerülõ dokumentumok. E tényt az indokolja, hogy a vizsgafejlesztés hosszú és ciklikus folyamat. E folyamat késõbbi fázisában
készülhetnek el a tantárgyi és a részletes vizsgakövetelmények
(vizsgaleírások), hiszen ezeknek követniük kell a tantervi szabályozás változásait, továbbá a vizsgamodell fejlesztésének részét
képezõ mérések eredményeit, és figyelembe kell venniük a közoktatási, felsõoktatási és más társadalmi szakmai véleményeket.
Mindezek mérlegelésével alakulnak ki maguk a részletes vizsgakövetelmények (vizsgaleírások).
Lényeges szempont azonban, hogy már a fejlesztési folyamat során mind a társadalomnak, mind a közoktatásnak legyen elegendõ információja a vizsgareform egészérõl, illetve az egyes tantárgyi vizsgák megváltozott követelménytartalmairól. Az általános
vizsgakövetelmények – amellett, hogy ezt a tájékoztató funkciót
betöltik – segítik a 9–12. évfolyamon oktatott tantárgyak és tantervi modulok helyi tanterveinek kidolgozását is, és alapul szolgálnak a részletes vizsgakövetelmények (vizsgaleírások) meghatározásához.
Céljai
· Tájékoztatja a közoktatást, a felsõoktatást és a szélesebb nyilvánosságot.
· Lehetõvé teszi, segíti az iskolai helyi tantervek módosítását.
· A vizsgatárgyak új tartalmi, szemléleti vonatkozásainak közzétételével orientálja a középiskolai képzést, valamint a tananyag- és tankönyvfejlesztést.
· Megalapozza a további vizsgadokumentumokat.
Tartalma:
· Megjelöli a vizsgatárgy célját.
· Rögzíti a vizsga formáját.
· Értelmezi és meghatározza a két vizsgaszint különbségét.
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· Fõbb vonalakban rögzíti az egyes vizsgaszinteken elvárható követelmények körét. Lehetõvé teszi a részletes vizsgakövetelmények meghatározását, amelyek alapján fejleszthetõk a konkrét
vizsgafeladatok.
Az érettségivizsga-tárgyak részletes vizsgakövetelményei
(tantárgyi vizsgaleírásai)
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Céljai
· A szükséges és teljes mértékben tájékoztatja a vizsgával kapcsolatba kerülõ személyeket (például vizsgázó, vizsgáztató, felkészítõ, szervezõ, a vizsgabizonyítványt elfogadó, feladatíró).
· Közli a vizsga modelljét (például vizsgarészek, belsõ arányok).
· Meghatározza a vizsgafeladatok formáját, tartalmát.
· Rögzíti a vizsgateljesítmények értékelési elveit.
Tartalma
· Közli az érettségivizsga-tárgyak részletes követelményeit két
szintre bontva. Ezek tételesen tartalmazzák a tantárgy mindazon képesség- és ismeretelemeit, tevékenységeit, témáit, amelyek elõfordulhatnak a konkrét vizsgafeladatsorban.
· Részletesen leírja a vizsgamodellt (például a vizsgarészek száma, aránya; a feladatok száma, terjedelme, típusa).
· Meghatározza a vizsga részletes értékelési rendszerét (például
belsõ arányok, a vizsgán alkalmazott értékelési módok és
szempontok).
· Közli az elvárt vizsgázói teljesítmények leírását.
· Mellékel mintafeladatsorokat, az értékelést segítendõ mintául
szolgáló megoldott és kijavított dolgozatokat.
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6.3 Példák a kötelezõ tantárgyak vizsgaleírásaiból
Magyar nyelv és irodalom
Középszint
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Vizsgaformák, vizsgatartalmak, tevékenységek
Írásbeli vizsga
240 perc

Szóbeli vizsga
10-15 perc

A vizsgakövetelmény témakörei
SZÖVEGÉRTÉS
alapján egy nyelvi és egy irodalmi
Egy nem szépirodalmi szöveg
tétel kifejtése
megértését vizsgáló feladatsor
Idõtartam: 60 perc
SZÖVEGALKOTÁS
A vizsgázó választása szerint egy
adott szempontú, mûfajú és terjedelmû fogalmazási feladat megoldása
Idõtartam: 180 perc
Egy érvelõ fogalmazás
VAGY
Egy szöveg értelmezõ bemutatása
VAGY
Szépirodalmi, esszé vagy más
szövegek összehasonlítása
A tételek kijelölése
Az írásbeli feladatsor egységes,
központi kijelölésû.

A szóbeli tételeket a témakörök
alapján a vizsgáztató tanár állítja
össze.

A vizsgateljesítmények értékelése
Az írásbeli vizsgateljesítmény értékelése központi, témafüggõ értékelési útmutató alapján
történik. A vizsgáztató szaktanár
javít és értékel.
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A vizsgáztató szaktanár tesz értékelési javaslatot a vizsgabizottság
számára.
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Történelem
Középszint
Vizsgaformák, vizsgatartalmak, tevékenységek
Írásbeli vizsga
120 perc

Szóbeli vizsga
10-15 perc

EGYSZERÛ, RÖVID VÁLASZT
IGÉNYLÕ FELADATOK
A feladatok a részletes követelményben meghatározott tartalmak tudására és a kompetenciák
mérésére irányulnak.
Idõtartam: 60 perc
SZÖVEGES FELADATOK

Alapvetõen a történelmi jelenségek és események tematikus
szempontú (problémaközpontú)
bemutatását várja el a tanulóktól.
Témakörei:

· Problémamegoldó feladatok
(Forrás segítségével néhány
mondatban, 6-8 sorban kell
megoldani.)

· Elemzõ feladatok (Forrás segít-

· gazdaság, gazdaságpolitika,
anyagi kultúra

·
·
·
·

népesség, település, életmód
egyén, közösség, társadalom
modern demokráciák mûködése
szabad (problémaközpontú) témakör

ségével 20-30 soros szerkesztett szöveg készítése.)
Választhatóság:
A vizsgázóknak a megfogalmazott
nyolc feladatból a vizsgaleírásban
szabályozott módon hármat kell
választaniuk.
Idõtartam: 120 perc
A tételek kijelölése
Az írásbeli feladatsor egységes,
központi kijelölésû.

A szóbeli tételeket a témakörök
alapján a vizsgáztató tanár állítja
össze.

A vizsgateljesítmények értékelése
Az írásbeli vizsgateljesítmény értékelése központi, értékelési
útmutató alapján történik.
A vizsgáztató szaktanár javít és
értékel.

A szóbeli vizsgateljesítmény értékelése vizsgakövetelményben
meghatározott szempontok (kompetenciák) alapján történik.
A vizsgáztató szaktanár tesz értékelési javaslatot a vizsgabizottság
számára.
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Matematika
Középszint
Vizsgaformák, vizsgatartalmak, tevékenységek
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Írásbeli vizsga
180 perc
TARTALMI SZERKEZET

· Gondolkodási mûveletek 25%
· Számelmélet, algebra 20%
· Függvények, az analízis elemei

Szóbeli vizsga
10-15 perc
A szóbeli vizsga a középszinten
elégtelen (de legalább 15%-os teljesítményt elért) írásbeli vizsga
javítására szolgál

10%

· Geometria, koordináta-geometria, trigonometria 25%

· Valószínûségszámítás, statisztika 20%
RÖVID FELADATOK (15 db)
Alapfogalmakat, definíciókat, egyszerû összefüggéseket hivatott
számon kérni.
Idõtartam: 45 perc
HOSSZABB FELADATOK
A feladatok egy vagy több apró
részkérdésbõl állnak, és többnyire több témakört is érinthetnek.
Idõtartam: 135 perc
Választhatóság:
A vizsgázóknak a megfogalmazott
nyolc feladatból a vizsgaleírásban
szabályozott módon hat feladatot
kell megoldaniuk.
A tételek kijelölése
Az írásbeli feladatsor egységes,
központi kijelölésû.

A szóbeli tételeket a tartalmi
szerkezet arányainak megfelelõen
kell a szaktanároknak összeállítani.

A vizsgateljesítmények értékelése
Az írásbeli vizsgateljesítmény értékelése központi, értékelési
útmutató alapján történik.
A vizsgáztató szaktanár javít és
értékel.
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Angol
Középszint
Vizsgaformák, vizsgatartalmak, tevékenységek
Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga
10-15 perc

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Célja a mindennapi életben elõforduló különbözõ típusú szövegek megértésének vizsgálata.
Idõtartam: 60 perc
NYELVHELYESSÉG
Feladata a lexikai, grammatikai,
szemantikai és pragmatikai ismeretek ellenõrzése. A vizsgarészben valamennyi feladat
szövegszintû.
Idõtartam: 30 perc
HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Célja annak mérése, hogy a vizsgázó megérti-e az elfogadott
nyelvhasználattól nem vagy alig
eltérõ beszédet.
Idõtartam: 30 perc
ÍRÁSKÉSZSÉG
Célja annak mérése, hogy a vizsgázó milyen szinten képes magát
írásban kifejezni, illetve írásbeli
feladatokat végrehajtani különbözõ kommunikációs célok megvalósítása érdekében.
Idõtartam: 60 perc

A vizsgarész három az alábbi három feladatból áll:

· bevezetõ interjú (a vizsgáztató
kérdéseinek megválaszolása)

· önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján

· problémamegoldó feladat

A tételek kijelölése
Az írásbeli feladatsor egységes,
központi kijelölésû.

A szóbeli tételeket a témakörök
alapján a vizsgáztató tanár állítja
össze.

A vizsgateljesítmények értékelése
Az írásbeli vizsgateljesítmény értékelése központi, értékelési
útmutató alapján történik.
A vizsgáztató szaktanár javít és
értékel.

A szóbeli vizsgateljesítmény értékelése központi, általános érvényû téma-független értékelési
útmutató alapján történik.
A vizsgáztató szaktanár tesz értékelési javaslatot a vizsgabizottság
számára.
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7. Mérési, értékelési szempontok
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Az új érettségi vizsgának értékelési szempontból meghatározó
eleme az összemérhetõségre való törekvés. Ezt standardizálásnak is szokták hívni, de ez a kifejezés a külföldi mérési-értékelési
szakirodalomban a bemért, kipróbált feladatokat jelenti, így szerencsésebb az összemérhetõség kifejezést használni. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a vizsgadokumentumok olyan
részletezettséggel kerülnek megfogalmazásra, amellyel a lehetõ
legpontosabban rögzítik a vizsgán elvárt teljesítményeket,
a vizsga menetének alapvetõ elemeit.
Például tartalmazzák az írásbeli feladatok összeállításának szempontjait,
arányait, a lehetséges feladattípusokat, a részletes javítási-értékelési
szempontokat.

A feladatok értékelésénél a legtöbb vizsgatárgy nemcsak a menynyiségi, hanem a minõségi szempontokat is figyelembe veszi, a kifejezõképességet is méri, a (szak)szókincs használatát ellenõrzi, és a nyelvhelyességet is vizsgálja. Újszerû eleme a megfogalmazott követelményeknek, hogy – az alkalmazott ismeretek
mérése nyomán – tudatosan jelennek meg a vizsgán a segédeszközök, például a helyesírási tanácsadó szótár, térkép, valamint azok a segédletek, amelyeket a szaktanárok egyébként
a mindennapi munkában gyakorta használnak.
A részletes vizsgakövetelmények alapján a felkészítõ szaktanár,
illetve a vizsgára készülõ diák gyakorlatilag a feladatok szintjéig
pontosan tudja, hogy milyen szintû és milyen jellegû követelményekre, milyen típusú feladatokra kell felkészítenie, illetve
felkészülnie.
Lényeges eleme az új vizsgakövetelményeknek a szaktanár szerepének átalakulása. Jelenleg a szaktanárok hidalják át azt a
különbséget, amely a lazán megfogalmazott követelmények és a
vizsgán nyújtott valódi teljesítmények között van. Ezt a helyzetet
többek között a középiskolák elmúlt évtizedben lezajlott, egyébként sikeres, és társadalmilag is támogatott expanziója hozta létre, de egyben gyakorlatilag összemérhetetlenné is tette a vizsgát,
hiszen igazodott a különbözõ iskolák, osztályok színvonalához.
Ez a fontos és meghatározó tanári szerep az új vizsgakövetelmények nyomán lényegesen átalakul. A követelmények részletezettsége, a vizsgaleírás szabályozottsága miatt nem lesz szükség az
„áthidaló” szerep mûködtetésére. Lehetõvé válik az is, hogy a jelenlegi vizsgákon meghatározó módon alkalmazott holisztikus
értékelési gyakorlatot fölváltsa a sokkal objektívebben alkalmazható kritériumorientált értékelés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pontosan és részletezetten kidolgozott értékelési
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szempontok, sõt több helyen elvárt megoldások is megjelennek a dokumentumok értékelési útmutatóiban.
Német
Értékelés
Az értékelés központilag kidolgozott analitikus skála alapján történik, amely tartalmazza az értékelési szempontok részletes leírását. A feladatok értékelése egymástól független.
A vizsgán a vizsgázó teljesítményét egy vizsgáztató értékeli.
Értékelési szempontok az elsõ feladatban (szerepjáték):
Szempont
A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvtan (mondattan, alaktan)
Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés
Összesen:

%
25
25
25
25
100

Értékelési szempontok a második feladatban (önálló témakifejtés):
Szempont
Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggõ kifejtése
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvtan (mondattan, alaktan)
Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés
Összesen:

%
25
25
25
25
100

8. Összegzés
Megállapíthatjuk, hogy a fejlesztési folyamat elsõ két fázisa 2002 közepéig lezajlott. Megszülettek az új vizsga bevezetésének jogszabályi
és tartalmi feltételei.
Hátravan azonban még a vizsgafejlesztés szervezési fázisa:
· ki kell alakítani a vizsgakészítés és -lebonyolítás infrastruktúráját és személyi feltételeit
· vizsgafeladatokat és egyéb, a vizsga lebonyolításához szükséges dokumentumokat kell létrehozni
Az új érettségi bevezetésének jelentõs képzési feltétele is van:
mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgához képzett vizsgáztatókra

Iskolavezetés 2003. február

K
1.8
23

Pedagógiai felelõsség

van szükség. A képzés ebben az esetben a javítási és értékelési
útmutatók használatát egységesítõ rövid továbbképzést jelent,
ennek megléte nélkül azonban nem biztosítható sem a reform sikeres beindítása, sem a vizsgaeredmények összemérhetõsége.
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Nagyon fontos még a további kutató és ellenõrzõ tevékenység is,
mert a vizsga, amely nagyon érzékenyen tükrözi a szaktudomány
fejlõdését és a társadalom változását, gyorsan avuló képzõdmény,
és ezért állandó „karbantartást” igényel. A ciklikus vizsgafejlesztési
modell elég hosszadalmas, évekig is elhúzódó folyamat, tehát elõfordulhat, hogy mire a vizsgánk rutinszerûen lebonyolíthatóvá válik, már kissé el is avult. Az igazi vizsga eredményeinek elemzése is
szükséges azonban, mert ezek a vizsgálatok rámutathatnak olyan
ellentmondásokra, amelyeken változtatni kell.
Az új vizsga bevezetése kapcsán az egyik meghatározó kérdés
a vizsga megbízhatósága. Különösen igaz ez az emelt szintû vizsga vonatkozásában, hiszen ez kiváltja a jelenlegi felvételit. Mindez
azt jelenti, hogy a vizsgakészítésnek és az értékelésnek szigorú
megbízhatósági kritériumoknak kell megfelelnie. Azt azonban világosan látnunk kell, hogy a megbízhatóságra törekvés költségesebbé teszi a vizsgakészítést.
A vizsgafejlesztés egy korábbi szakaszában készült egy költségtervezet
arról, hogy az 1997-ben elfogadott érettségivizsga-szabályzat milyen
anyagi következményekkel járhat. Ez egyértelmûen kimutatta, hogy az
új rendszerû, elõtesztelt feladatokból összeállított érettségi vizsga egy
vizsgázóra jutó költsége 1997-es áron 11 200 Ft lenne, szemben a régi
vizsgarend szerinti 6300 Ft-tal.

A közoktatást ért társadalmi és szakmai kihívásokra egy
·
·
·
·

jó minõségû,
nyilvános és világos követelményekre épülõ,
stabil és
jogszerû

vizsga feltétlenül jó válasz lenne.
Mindez a mindennapi gyakorlatot tekintve komoly változtatásokkal, természetesen konfliktusokkal járna. A szaktanárok egy részét joggal tölti el szorongás az új vizsga bevezetésébõl adódó
számtalan, elõre nem feltétlenül látható probléma, a már most
tudott, új képességfejlesztõ feladatok számossága és bonyolultsága, valamint a külsõ értékelés megnövekedett szerepe miatt.
A számtalan más konfliktust is ismerve azonban nemigen látszik
más megoldás, mint az érettségireform végigvitele, ugyanis ez
tudja leghatékonyabban szolgálni a közoktatás régóta szorgalmazott paradigmaváltását.
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Függelék
A 111/2001. (VI. 13.) kormányrendelet melléklete az érettségi
kötelezõ és szabadon választható tantárgyairól.
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Az érettségi vizsga tantárgyai és vizsgaformái

A tantárgy neve

25

A vizsga formája
középszinten

emelt szinten

Kötelezõ tantárgyak
1. Magyar nyelv és irodalom

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

2. Történelem

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

3. Matematika

írásbeli

–

írásbeli

szóbeli

4. Élõ idegen nyelv (latin)
Nemzetiségi nyelv és irodalom

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

Választható közismereti tantárgyak
5. Élõ idegen nyelv

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

6. Fizika

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

7. Kémia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

8. Biológia

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

9. Földünk és környezetünk
(Földrajz)

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

10. Ének-zene

gyakorlati szóbeli
írásbeli

11. Vizuális kultúra

írásbeli

12. Informatika

gyakorlati szóbeli

13. Testnevelés

gyakorlati szóbeli

gyakorlati szóbeli

14. Filozófia

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

15. Hittan

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

16. Természettudomány

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

17. Latin

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

18. Emberismeret és etika

írásbeli

–

írásbeli

szóbeli

19. Társadalomismeret

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

20. Dráma

gyakorlati szóbeli

írásbeli

gyakorlati
szóbeli

21. Mozgókép- és médiaismeret

írásbeli

projekt

írásbeli
projekt

szóbeli

22. Népismeret

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

gyakorlati szóbeli
írásbeli

gyakorlati írásbeli
gyakorlati
gyakorlati szóbeli
vagy
szóbeli
gyakorlati
gyakorlati szóbeli

Választható szakmai elõkészítõ tantárgyak
1. Gépészet alapjai

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

2. Elektronika alapjai

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

3. Vegyipari alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

4. Építészeti alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

5. Turizmus és vendéglátó
ismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli
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emelt szinten

6. Elméleti gazdaságtan
(Közgazdaságtan)

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

7. Üzleti gazdaságtan

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

8. Szoftvertechnológia
alapismeretei

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

9. Hardvertechnológia
alapismeretei

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

10. Mezõgazdasági
alapismeretek

írásbeli vagy szóbeli

írásbeli

szóbeli

11. Környezetvédelmi
alapismeretek

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

12. Élelmiszer-ipari mûveletek
és gépek

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

13. Egészségi alapismeretek

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

14. Szociális alapismeretek

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

15. Közlekedésmûszaki
alapismeretek

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

16. Szállítmányozási
alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

17. Marketingismeretek

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

18. Bõrfeldolgozó-ipari
alapismeretek

–

szóbeli

írásbeli

szóbeli

19. Famegmunkálás alapjai

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

20. Közlekedésépítõ
alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

21. Ruhaipari alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

22. Vízgazdálkodási
alapismeretek

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli
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Kurdi László

Újabb kötelezettség, vagy egy jó lehetõség a hatékonyság növelésére?
Sokan felvetik azt a kérdést, hogy miért kell a közoktatási intézményeknek IMIP-et készíteniük? A törvényi kötelezettségen túl
mi lehet a haszna? A válasz a következõ oldalakon olvasható.
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Egy mûködõ minõségfejlesztési rendszer meg tudja változtatni,
fejleszteni tudja a nem hatékonyan mûködõ tevékenységeket,
megadja azokat a kereteket, amelyek segítségével a szervezet hatékonyabban tud dolgozni. Természetesen a kereteket az intézménynek kell tartalommal megtölteni, ehhez kívánunk segítséget adni.

2
Bevezetõ
A közoktatási törvény 40. § (10) bekezdése kimondja:
„A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû
végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza
minõségpolitikáját. A minõségpolitika végrehajtása érdekében minõségfejlesztési rendszert épít ki és mûködtet. A minõségpolitikát és minõségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minõségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minõségirányítási
program). Az intézményi minõségirányítási programot az intézmény vezetõje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elõtt be
kell szerezni az iskolaszék [Kt. 60–61. §] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. §] véleményét. Az intézményi minõségirányítási
program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.”

A (11) bekezdés némi támpontul szolgál a tartalmat illetõen:
„Az intézményi minõségirányítási program határozza meg az intézmény
mûködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minõségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mûködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.”

1. Amit lehet tudni, ami a törvény szövegébõl
kiolvasható
· Önálló alapdokumentumot kell készíteni, nem valamelyik
már meglévõ intézményi dokumentumot kell módosítani, kiegészíteni. Törvényi elnevezése „intézményi minõségirányítási
program”, a továbbiakban: IMIP.
· Az intézmény vezetõjének kell elkészíteni. Ez nem azt jelenti, hogy a munkatársak, pedagógusok nem vehetnek részt
a kidolgozásban, csupán nevesíti az elkészítésért felelõs személyt. Ajánlott a munkatársak, pedagógusok minél nagyobb
számban való bevonása, hasonlóan a nevelési/pedagógiai program kidolgozásához, módosításához. Ezzel lehet biztosítani
Iskolavezetés 2004. február
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a születendõ dokumentum belsõ legitimációját, a majdani elfogadtatást, és erõsíteni a kollégákban a „van közöm hozzá” érzést. Megjegyezzük, hogy a törvény az SZMSZ, valamint a házirend elkészítõjeként szintén az intézmény vezetõjét nevesíti, de
a gyakorlatban e dokumentumok sem egyszemélyi alkotások.
· Az elkészítés határideje: 2004. június 30. Olyan településen, ahol öt vagy annál több közoktatási intézményt mûködtet a fenntartó, a legkorábbi határidõ 2004. április 15-e
lehet. A fenntartó, ha öt vagy annál több közoktatási intézményt mûködtet, ütemezheti is az egyes intézmények leadási
határidejét, aminek értelemszerûen 2004. április 15. és június 30. közé kell esnie.
Érdemes néhány szót szólni egy másik határidõrõl is. A közoktatási törvény nemcsak az intézmények számára teszi kötelezõvé a minõségirányítási program kidolgozását, hanem az intézményfenntartó önkormányzatok számára is „önkormányzati
közoktatási intézményrendszer mûködésének minõségirányítási programja” néven (a továbbiakban: ÖMIP). Az ÖMIP elkészítési határideje 2004. január 31., azaz a fenntartó képviselõjének
eddig az idõpontig át kell adnia a dokumentumot az intézményvezetõknek. Az átadásról, átvételrõl készüljön jegyzõkönyv!
Az IMIP-nek az ÖMIP-re kell épülnie! Ezen írásnak nem témája, hogy a fenntartó önkormányzatoknak az ÖMIP elkészítéséhez
való hozzáállását részletezze, de három jellemzõ megoldást mégis
kiemelnénk:
— Ideális eset: a fenntartó határidõre elkészíti ÖMIP-jét, és január 31-én át is adja az intézményvezetõnek. Ugyanezen
napon arról is megegyeznek, hogy a módosított nevelési/pedagógiai programmal együtt mikor kéri az intézménytõl az IMIP-et.
— Még elfogadható eset: a rövid határidõre hivatkozva a fenntartó elkészíti az ÖMIP-et, de késve, és ebbõl adódóan késõbb is adja át az intézményvezetõnek. Ebben az esetben
sem módosul a IMIP elkészítésének végsõ határideje.
— Nem törvénykövetõ megoldás: a fenntartó nem készít ÖMIPet, ebben az esetben az intézménnyel szemben a fenntartó
nem is fogalmaz meg elvárásokat, így nincs mire épülnie az
IMIP-nek. Az IMIP elkészítése ebben az esetben is kötelezõ az intézmény számára, vagyis a fenntartói mulasztás nem mentesíti az intézményt a törvényi kötelezettség alól.
· Az elkészült IMIP-et véleményeznie kell a diákönkormányzatnak, az óvoda-, illetve az iskolaszéknek (ennek hiányában
az intézményben mûködõ szülõi szervezetnek). Amennyiben az
adott közoktatási intézményben kisebbségi, illetve nemzetiségi
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nevelés-oktatás is folyik, abban az esetben az érintett települési kisebbségi önkormányzatnak is véleményeznie kell a dokumentumot. A jóváhagyásról minden érdekelt partner esetében szülessen jegyzõkönyv, amelyet majd a „Melléklet”
fejezetben kell elhelyezni.
· Az IMIP-et a teljes dolgozói körnek, alkalmazotti közösségnek el kell fogadnia. Tehát nem elég a pedagógus kollégákkal
megismertetni és elfogadtatni a kész dokumentumot. Az elfogadásról döntõ nevelõtestületi értekezletre minden más, nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott kollégát meg kell hívni,
és az õ szavazatukat is figyelembe kell venni az elfogadáskor, illetve az elutasításkor.
· Az IMIP fenntartói jóváhagyással (az esetek nagy részében
határozattal) válik legitimmé, érvényessé. Hatálybalépésének
idõpontja: 2004. szeptember 1.
· A törvény arról is rendelkezik, hogy az IMIP-et a nevelési/pedagógiai programhoz, illetve a házirendhez hasonlóan nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatalnak számtalan
lehetõsége van:
— rövidített változatát minden tanulónak, illetve szülõjének
át lehet adni,
— az intézmény honlapján megjeleníteni,
— hirdetõtáblán, faliújságon közölni, hol található egy példány az IMIP-bõl (lehetséges helyszínek: tanári, könyvtár,
iskolatitkár).

2. Felmerülõ kérdések
2.1 Mi a célja az IMIP elkészítésének?
Idézzük fel újra a közoktatási törvény idevonatkozó sorát: „a közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû
végrehajtásának…” Érdemes a három kulcsszót röviden értelmezni.
Mit jelent az intézmény vonatkozásában a törvényesség, szakszerûség?
· Elsõsorban jelenti a különbözõ jogszabályokban megjelenõ intézményi belsõ szabályozó dokumentumok, szabályzatok meglétét, valamint megfelelõségét. (Például az SZMSZ, nevelési/pedagógiai program, házirend.)
· Jelentheti a követelmények szerinti mûködést. (Például a tanulók napi terhelésének megvalósulása.)
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· Továbbá jelentheti az egyes folyamatok végrehajtása során a vonatkozó jogszabályok betartását. (Például a vezetõi megbízás eljárásrendje.)
Hatékonyság: egy adott tevékenység során elõállított termékek,
szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az elõállításukhoz
felhasznált források közötti kapcsolat. Költséghatékonyság elemzésekor az eredményeket a költségek függvényében, munkahatékonyság vizsgálatakor a befektetett munkával, illetve az alkalmazott létszámmal összefüggésben értékelik.
Általában pénzre gondolunk, és költséghatékonyságról beszélünk. Ez a természetû hatékonyság jól kimutatható az intézményekben, ilyen például a tanuló/pedagógus (T/P) arány, vagy az
egy tanulóra jutó képzési költség. A törvényalkotó jelen esetben
más természetû hatékonyságot kíván erõsíteni az intézményekben, jelesül a munkahatékonyságot, vagy más néven a szervezeti hatékonyságot.
Milyen mutatói lehetnek a szervezeti hatékonyságnak, meg lehet-e ragadni a lényegét? A következõ kérdésekre adott válaszok
segíthetik eldönteni, hogy szervezetének teljesítményével elégedett-e?
· Tudnánk jobb minõségû szolgáltatást nyújtani partnereinknek?
· Pontosan betartjuk a különbözõ eljárási szabályokat?
· Gyorsan és csupán a szükséges erõforrás felhasználásával
végzünk el feladatokat?
· Pontosan betartjuk a költségvetést?
· Mindig elégedettek partnereink a szolgáltatásainkkal?
· Elegendõ feladatot végzünk el adott erõforrás felhasználásával?
· Elégedettek a munkatársaink?
· Sikerül megfelelni a fenntartói elvárásoknak?
· Elégedettek vagyunk a társadalmi hatásunkkal?
· Sikerül megvalósítani közösen megfogalmazott szervezeti céljainkat?
· Elfogadható arányú a pedagógusfluktuáció?
· Ismertek vagyunk lakóhelyünkön?
· Sikerül évrõl évre csökkenteni a szülõi panaszok számát?
· Összehangoljuk a tankönyvrendelést?
· Igyekszünk a valamilyen ok miatt elmaradt tanórákat pótolni?
· Életképesek és fenntarthatóak vagyunk?
· Jövõbeli céljaink, terveink még mindig életképesek?
· Valóban céljaink felé haladunk?
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· Tevékenységeink, céljaink, értékeink megfelelnek a partnerek
szükségleteinek?
· Megvalósítjuk-e 3, 4, 5 éves terveinket?
· Elérjük-e azokat az eredményeket, amiket akarunk?
· Megvalósítjuk-e az idei éves munkatervben elhatározott célkitûzéseinket?
· Léteznek-e olyan akadályok és korlátok, melyek több figyelmet
igényelnek?
· Milyen új lehetõségek és potenciális veszélyek igényelnek figyelmet?
A kérdéseket természetesen hosszan lehetne folytatni.
Amennyiben a feltett kérdésekre többségében „igen” a válasz, abban az esetben a szervezeti hatékonyság magas
fokú az adott intézményben, amennyiben viszont a többségére „nem”-mel válaszolunk, van javítanivaló a szervezeti hatékonyság területén.
A hatékonyságot leginkább befolyásoló tényezõk:
· a vezetés minõsége
· a tevékenységek tervezettsége, szervezettsége, szabályozottsága
· a munka ellenõrzöttsége, értékelése
A lényeg, hogy az intézmények életében most – ha külsõ kényszer
hatására is – újra jó lehetõség adódik, hogy ne csak formálisan
feleljenek meg a törvényi elvárásoknak, hanem igazán tegyenek
lépéseket a hatékonyság javítása, növelése érdekében.

2.2 Az IMIP mûfaja
Az intézmények életében feltétlenül fontos, szabályozó szerepet
betöltõ dokumentumok „mûfaját” már kezdtük megszokni, elfogadni. Az SZMSZ-re használtuk a törvénytár elnevezést. Azt is
megtanultuk az elmúlt években, hogy a nevelési/pedagógiai program az intézmények legfontosabb stratégiai dokumentuma.
Mi lesz akkor az IMIP szerepe az intézmény életében, mi a mûfaja
valójában?
Azt lehet mondani, hogy az IMIP az imént említett két dokumentumban foglaltak megvalósítását támogatja. A mûfaja
leginkább egy kézikönyvhöz hasonló. Képletesen, ha az SZMSZ
törvénytár, a nevelési/pedagógiai program stratégiaiterv-gyûjtemény, akkor az IMIP a KRESZ-könyv. Az egyik kolléga szellemesen úgy fogalmazott, hogy ha a nevelési/pedagógiai program
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Mûködési „vezérelvek”
Jövõkép
Küldetés

Minõségpolitika
Stratégiai szint
IMIP

Pedagógiai program

Küldetésnyilatkozat

Minõségpolitikai
nyilatkozat

Pedagógiai alapelvek
Értékek

A mûködés hosszú távú
elvei, elképzelések

Célok

Minõségcélok

Operatív szint
Mûködési folyamatok, eljárások
Például:

Például:

! Tehetség és képesség
kibontakoztatása
! Tanulók felzárkóztatása
! Gyermek- és
ifjúságvédelem
! Szociális hátrányok
enyhítése
! Egészség fejlesztése
! Környezeti neveléssel
összefüggõ feladatok
! Helyi tanterv

!
!
!
!
!
!
!
!

SZMSZ

Vezetés
Tervezés
Szervezés
Döntés
Koordináció
Ellenõrzés
Mérés
Értékelés

Házirend
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Az elõzõ oldali ábra a dokumentumok viszonyrendszerét mutatja.
A „ház” tetõszerkezete tartalmazza az intézmény mûködési „vezérelveit”, amelyek „összetartják” az épületet. Az intézmény megfogalmazza jövõképét, küldetését, ezek megvalósítása érdekében
minõségpolitikáját. A küldetés, a jövõkép ismeretében fogalmazza
meg pedagógiai alapelveit, céljait. A minõségpolitika teljesítésének
támogatására minõségcélokat fogalmaz meg. Az ábráról az is jól
leolvasható, hogy a pedagógiai programnak és az IMIP-nek egyaránt vannak közös „szintjei”: a stratégiai és az operatív szint. Az
SZMSZ és a házirend az építmény „alapját” szimbolizálja, vagyis
a statikus intézményi szabályzókat, szemben az IMIP-pel, amely
inkább dinamizálni hivatott a szervezeti mûködést.

2.4 Az IMIP tartalma, idõbeli hatálya
Annak ellenére, hogy a törvény szövege tételesen nem fogalmazza
meg az IMIP tartalmát – ellentétben a pedagógiai programmal –,
a minimális tartalmi követelmény a törvény szövegébõl kiolvasható. Az is jól érzékelhetõ, hogy két fõ részbõl áll: a „minõségpolitikából” és a „minõségfejlesztési rendszerbõl”.
Tartalom
Törvényességi szempontból tehát eleget tesz a tartalmi követelményeknek egy intézmény, ha megfogalmazza:
· minõségpolitikáját, ezen belül leírja
— az intézmény mûködésének hosszú távra szóló elveit
— a megvalósítást szolgáló elképzeléseket
· bemutatja az intézmény minõségfejlesztési rendszerét
· szabályozza az intézmény mûködési folyamatai közül a következõket:
— vezetés
— tervezés
— ellenõrzés
— értékelés
— mérés
A dokumentum összeállításánál feltétlenül önmérsékletet javaslunk a terjedelmet illetõen. A mindennapokban jól használható,
dinamikus anyagot érdemes összeállítani. Aki elbizonytalanodik
a készítés során, mindig tegye fel a „kulcskérdést”: Amit leírunk,
szolgálja-e a törvényességet, növeli-e a hatékonyságot?
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Idõtáv
A törvény nem szabályozza az IMIP hatályosságát, tehát „idõtlen”
dokumentumot kell készíteni, ami feltétlenül szükségessé teszi,
hogy már most tervezzük meg a felülvizsgálat idõpontját.
Mihez érdemes kötni ezt a dátumot?
Lehetséges mérföldkõ lehet az igazgatói ciklus vége, esetleg félideje. A felülvizsgálat másik lehetséges idõpontja a fenntartói ellenõrzéshez kapcsolható. (A fenntartó önkormányzatoknak legalább
négyévente ellenõrizni kell az intézményt szakmai, törvényességi
és pénzügyi területen.)

2.5 Kell-e szakértetni?
A törvény nem teszi kötelezõvé az IMIP szakértését, de szerintünk
a fenntartó akkor jár el helyesen, ha a módosított pedagógiai
program kötelezõ szakértetésével egy idõben az IMIP-ét is elvégezteti.

Figyelem!
Mit vizsgálhat a szakértõ?
ß Tartalmazza-e az IMIP a törvényben megfogalmazott minimum tartalmat?
ß Összhangban van-e az IMIP az ÖMIP-pel, épül-e rá?

2.6 Elõzmények, a Comenius sorsa
Többekben felvetõdhet, hogy megint azok jártak jól, akik eddig
semmilyen tevékenységet nem fejtettek ki a minõségfejlesztés,
minõségbiztosítás területén (hiába tette kötelezõvé rendelet), hiszen egy teljesen új „dolgot” kell összeállítani, aminek nem sok
köze van az eddigiekhez. Szeretnénk megnyugtatni és erõsíteni
azokat, akik bármilyen természetû minõségbiztosítási, minõségfejlesztési tevékenységben részt vettek az elmúlt években, hogy
az eddig elvégzett munka nem volt hiábavaló, minden elkészített folyamatleírás, szabályzat, eljárásrend hasznosulni
fog az IMIP-ben. Minden, amit megtanultak, segíteni fogja az
IMIP intézményi megvalósítását.
A Comenius programban részt vevõ intézményekrõl külön is ejtünk néhány szót. Ha el szeretnénk helyezni az IMIP-et a Come-
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nius viszonylatában, akkor azt mondhatnánk, hogy a Comenius
I.-en túl, a Comenius II.-n innen található.
Comenius I.
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IMIP

Comenius II.

Túl van a Comenius I.-en, mert legalább öt folyamatot nevesít (vezetés, tervezés, ellenõrzés, értékelés, mérés) szemben a Comenius I.-gyel, amely igazán „csak” egy folyamat részletes szabályozását
írta elõ (kapcsolatrendszer). Deklarált célja a „partnerközpontú
mûködés” kiépítése volt, vagy ahogy egy kiadványban olvasható,
„ráhangolódás a minõségirányításra”.
De az IMIP nem éri el a Comenius II. szintjét, mivel ott nyolc folyamat szabályozását várták el az intézményektõl (intézményvezetés,
partnerkapcsolatok, emberi erõforrás, egyéb erõforrás, intézménymûködtetés, biztonságos intézmény, oktatás-nevelés, mérés-elemzés). A II. program szabatos elnevezése, a „teljes körû minõségirányítási rendszer” is utal a teljességre.
Mi hasznosul a Comenius I.-bõl?
A Comenius I. modellt kiépítõ intézmények megtanultak:
·
·
·
·
·
·
·

munkatervet (projekttervet) készíteni
teamben dolgozni
PDCA-logikával gondolkodni
intézményi célokat elõtérbe helyezni
intézkedési tervet készíteni
mérési tapasztalatokat szereztek
elsajátítottak egy sajátos nyelvezetet (például: közvetlen, közvetett, partner, elvárás, igény)
· megtanultak elemezni

Készültek szabályzatok (eljárások) a következõkre:
· partnerazonosítás folyamata
· partneri igény és elégedettség mérése
· irányított önértékelés
Egyéb eredmények:
· nyitott önértékelés során megfogalmazták jövõképüket
· rendelkeznek partnerlistával
· intézkedési tervet dolgoztak ki, és ezzel tapasztalatot szereztek
a folyamatszabályozásban
· minõségi köröket mûködtetnek, így erõsítve a teammunkát
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· korrekciós tevékenység során folyamatosan javítják az intézmény mûködését
· adott a lehetõség a továbblépésre (Comenius II.)
A Comenius II. modellt kiépítõ intézményeket a szerzõ szíve szerint mentesítené az IMIP kidolgozásától, hiszen õk bõven „túlteljesítették” az IMIP-ben foglalt elvárásokat. A II. modell mûködtetését várnánk el tõlük. Mivel ilyen jellegû kitétel nincs a törvény
szövegében, a Comenius II. modellt kiépítõ intézményeknek is
kell valamit kezdeni az IMIP-pel.
Idézzük egy ilyen intézmény pedagógusának mondatait:
„Kezdetben nem tudtuk, hogy fogjuk kezelni az IMIP-et, mi lesz a minõségirányítási kézikönyvünk sorsa. Azt viszont már világosan látjuk,
hogy a Com. II.-ben kidolgozott szabályzatok, folyamatok, eljárások mûködtetésére egyszerûen nem vagyunk képesek, mivel a szabályozás túlnõtte a szervezetünket. (Ebben az intézményben 42 folyamatot azonosítottak és írtak le.) Úgy véljük, az IMIP egy karcsúsított Com. II., aminek
már meg tudunk felelni.”

Vagyis õk a minõségirányítási kézikönyvüket „IMIP-esítették”.

2.7 Milyen erõforrást biztosít a törvényalkotó
az elkészítéshez?
Úgy gondoljuk, abban nem lehet nagy vita, hogy a központi irányítás a kötelezõ feladat elvégzéséhez az eddigiekhez hasonlóan
(pedagógiai program, helyi tanterv, minõségbiztosítás) nem biztosított túl nagy erõforrást. Nézzük, mit tartalmaz a törvény e vonatkozásban:
129. § (4) Az iskolában a pedagógiai program elkészítésében közremûködõ pedagógusok heti kötelezõ óraszáma legfeljebb heti három órával
csökkenthetõ a helyi tanterv elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához. [Ki finanszírozza a kiesõ óratömeget?] Egy pedagógus esetén a csökkenés együttes idõtartama nem haladhatja meg a huszonhárom hetet. [Miért pont 23, miért nem 24 vagy 20?] Az óraszámcsökkenés
legfeljebb a megadott pedagógus-álláshelyek tíz százalékát érintheti. Az
óraszámcsökkenés – a megadott keretek között – több pedagógus között
megosztható.

Mielõtt néhányan hátradõlnének a karosszékükben, hogy lám-lám,
milyen figyelmesek odafent, a bekezdés folytatódik tovább:
Ez az idõ akkor vehetõ igénybe maradéktalanul, ha az iskola kizárólag
a Nemzeti alaptanterv alapján maga dolgozza ki a helyi tantervét, és
a nevelõtestület elfogadja a helyi tanterv elkészítésének ütemtervét. Az
ütemtervben kell meghatározni a közremûködõk feladatait és az ahhoz
kapcsolódó órakedvezményt, továbbá a végrehajtás idõpontját, a beszá-
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molás és ellenõrzés rendjét. Ha az iskola a kerettantervek vagy más által
kidolgozott helyi tanterv alapján készíti el helyi tantervét, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pedagógusok kötelezõ
óraszáma legfeljebb heti másfél órával csökkenthetõ.
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Most jön számunkra a lényeg!
Az e bekezdés alapján – három órával – számított teljes idõkeret legfeljebb tíz százaléka igénybe vehetõ az intézményi minõségirányítási program kidolgozásához, öt százaléka pedig a házirend felülvizsgálatához.
A munkáltató és a pedagógus megállapodása alapján az óraszámcsökkentés helyett az elvégzett munkáért kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés is adható.

Ne feledjük, mindez csak az iskolákra igaz, vagyis az óvodákra,
kollégiumokra nem.
Végezzünk egy gyors számítást. Hány órát is biztosít a törvény az
IMIP kidolgozásában részt vevõ kollégáknak?
A könnyebb megértésért vegyünk egy konkrét esetet: A iskolában
a megadott pedagógus-álláshely legyen 30, ennek tíz százaléka
3, tehát heti 3×3=9 óra a teljes idõkeret. Ennek tíz százaléka
0,9 óra. Tehát, ha az iskolában 30 pedagógus dolgozik, akkor huszonhárom héten keresztül heti 0,9 óra áll rendelkezésre az IMIP
kidolgozására. Ha ezt az idõkeretet – a törvény szellemének megfelelõen – három pedagógus között elosztom, akkor megközelítõleg heti 15 perc1 jut fejenként…
Ennyit az erõforrásról. A kedves olvasóra bízom, hogy eldöntse,
ennyi sok-e, vagy kevés.

3. Kezdjük a pedagógiai programmal!
A pedagógiai program felülvizsgálatát a közoktatási törvény teszi
kötelezõvé az iskolák számára. A 48. § tételesen felsorolja azokat
az új tartalmi elemeket, amelyeket minden iskolának be kell építenie a programba. A módosítások szinte kizárólag a b) fejezetet,
vagyis a helyi tantervet érintik. Az IMIP elkészítésének kötelezettsége viszont az a) nevelési program fejezet kritikus felülvizsgálatát követeli meg az intézményektõl.

1

Egészen pontosan 18 perc. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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Ennek négy, egymással szorosan összefüggõ oka van:
· Az iskolákban 1998-ban bevezetésre kerülõ, majd 2001-ben
elsõ ízben felülvizsgált pedagógiai program még ma is rengeteg
gyermekbetegséget mutat. Itt van egy jó lehetõség az intézmények számára, hogy három év elteltével ismét nagyító alá tegyék programjukat, és módosítsák a nem mûködõ, a mindennapok gyakorlatában megvalósíthatatlan elemeket.
· Az IMIP egyes fejezetei szorosan a pedagógiai programra épülnek (lásd késõbb).
· A fenntartó az ÖMIP-ben elvárásokat fogalmazott meg az intézménnyel szemben. Valószínûsíthetõ, ha mást nem, ennyit leírt: „az intézmény teljesítse az alapító okiratban és a pedagógiai programban leírtakat”.
· A fenntartót kötelezi a törvény arra, hogy négyévente ellenõrizze közoktatási intézményei szakmai munkáját, vagyis a pedagógiai program szerinti mûködést.
A felsoroltakból következik: most az intézményeknek is fontos,
hogy csak vállalható alapelvek, értékek, teljesíthetõ célok maradjanak a programban.

Önkontroll!
A korábbi módosítás alkalmával minden iskolának meg kellett
fogalmaznia pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait. A következõ kérdéseket érdemes most feltenni:
o A programban megfogalmazott alapelvek alapelvek egyáltalán?
o A megfogalmazott alapelvek, értékek mentén mûködik az
intézmény?
o Teljesültek megfogalmazott céljaink, törekszünk a megvalósításukra?
o Egyáltalán célok a célok? (Egy kis kitérõ: a „jó” cél értékbõl
indul ki, feladatokra bontható, elemzésre épül, ütemezhetõ, mérhetõ, eredményt fogalmaz meg, kihívást jelent.)
o Van jövõképünk, és azt rögzítettük a pedagógiai programban?
o Megfogalmaztuk küldetésünket, van küldetésnyilatkozatunk?
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Nézzünk egy konkrét példát:
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Egy iskola alapelvként rögzítette programjában a „szabad döntések” elvét, amivel nincs is semmi gond, amíg össze nem vetjük
a házirenddel és a napi mûködéssel. Csakhogy ugyanennek az
iskolának a házirendje a következõket tartalmazza: tízóraizni
csak az elsõ szünetben lehet, a második szünetben minden tanuló köteles lemenni a nagy udvarra, a harmadik, negyedik szünetben az ügyeletes tanár utasításának megfelelõen vagy a folyosón,
vagy a kis udvaron kötelesek tartózkodni.
Az iskola megítélésünk szerint két dolgot tehet jelen esetben:
· Amennyiben ragaszkodik az alapelvhez, és szeretne megfelelni
annak, akkor a házirendet kell módosítani. (Amire szintén törvényi kötelezettsége lesz 2004-ben minden közoktatási intézménynek.) Vagyis ne az iskola döntse el, hogy lehet-e valaki
éhes, mondjuk, a második szünetben.
· Az iskola úgy is dönthet, hogy nem tud megfelelni az önmaga
által régebben megfogalmazott alapelvnek, és kiemeli a programból.
Lehet, hogy a példát túl sarkítottnak érzi az olvasó, de talán érzékeltetni tudtam vele, hogy érdemes az alapelveinket és vele párhuzamosan néhány belsõ szabályozó dokumentumot, valamint
a napi mûködést összevetni.
Amennyiben gondot jelentene „jó” alapelveket gyûjteni, megfogalmazni, álljon alant néhány segítségül.

3.1 Alapelvek
Nevelési alapelvek
·
·
·
·
·
·

komplexitás elve
egyenrangúság elve
tapasztalatszerzés elve
következetesség elve
motiváció elve
koncentráció elve

Didaktikai alapelvek
·
·
·
·

rendszeresség és fokozatosság elve
tudatosság és szakszerûség elve
életkori sajátosságok figyelembevételének elve
személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve
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· azonos életkorú gyermekek különbözõségének elve
· konkrétumok és absztrakciók egységének elve
Érdemes segítségül hívni a közoktatási törvényt is az alapelvek
megfogalmazásánál. Íme néhány alapelv a törvénybõl:
·
·
·
·
·
·
·

felelõsség
erkölcsösség, lelkiismereti és vallási szabadság
szakmai önállóság
vallási-világnézeti semlegesség
hátrányos megkülönböztetés tilalma
anyanyelven való tanulás joga
a gyermek mindenek felett álló érdeke

Az iskolának, illetve a nevelõtestületnek az elfogadott értékek
alapján kell deklarálnia alapelveit. Mindezekbõl vezetheti le majd
céljait és feladatait. Ezért javasoljuk – annak ellenére, hogy a törvény nem teszi kötelezõvé – az alapelvek mellett a vallott és betartott értékek egy helyre gyûjtését a programban. A közoktatási törvény igazán jó „értékforrás”.

3.2 Értékek
Értékek a közoktatási törvényben:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

nyilvánosság
türelmesség
tehetséggondozás–tehetségkutatás
felzárkóztatás
gyermek- és ifjúságvédelem
esélyegyenlõség
alternatív oktatás
együttmûködés
differenciált fejlesztés
személyiségfejlesztés
közösségfejlesztés
egészség- és környezetvédelem
partnerközpontúság
integráció

Természetesen még sok értéket „rejt” a törvény, érdemes egyszer
ilyen szempontból is átolvasni. „Értékforrás” lehet a módosított
NAT is, a bevezetõben külön fejezetet szántak a szerkesztõk az
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értékeknek („Az iskolai oktatás közös értékei”), ebbõl idézünk
most néhány mondatot.
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„A NAT-2002 követelményeit meghatározzák az alkotmányban, a közoktatási törvény bevezetõjében, az egyes nemzetközi egyezményekben
az alapvetõ emberi jogokról, lelkiismereti és vallásszabadságról, a közoktatásról, a gyermeki jogokról, a nemzeti és etnikai kisebbségekrõl
megfogalmazott értékek.
A NAT-2002 követelményeit a demokrácia értékei hatják át. A NAT2002 nemzeti, mert a közös nemzeti értékeket szolgálja.
A NAT-2002 a követelmények meghatározásánál ugyanakkor az európai, humanista értékrendre és azokra a tartalmakra összpontosít, amelyek Európához tartozásunkat erõsítik.
A NAT-2002 a különbözõ kultúrák iránti nyitottságot, megértést szolgálja. Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére nevel.”

Önkontroll!
Mielõtt értékeket deklarálnának, érdemes a következõ kérdéseket megválaszolni, és – az ellentmondásokat elkerülendõ – állást foglalni a kettõsségekben:
o Honnan kerülnek a tanulók az iskolába?
(Beiratkozási körzetbõl, körzeten kívülrõl, esetleg más településekrõl.)
o Milyen családból jönnek a tanulók?
(Magas státusú – alacsony státusú családok.)
o Mi az iskolánk alapvetõ funkciója?
(Tárgyi tudás – készség-képességfejlesztés elõtérbe helyezése.)
o Mi a szervezõdésünk üzenete?
(Nyitott iskola – zárt iskola.)
o A többi iskolához képest milyen iskola a miénk?
(Alternatív – hagyományos.)

3.3 Célok
A célok megfogalmazása nem könnyû feladat. Mivel a célok az intézményben különbözõ szinteken határozhatók meg, arra kell törekedni, hogy ez a megfelelõ intézményi szinten és körben történjen meg.
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Sok pedagógiai programban a célok keverednek a feladatokkal,
illetve feladatokat célként fogalmaztak meg.
A cél leíró jellegû, egy kívánatos helyzetet rögzít, míg a feladat az odavezetõ utat és a teendõket határozza meg.
Ennek megfelelõen a cél a „hova megyünk”, a feladat pedig a „mit
kell tenni, hogy odajussunk” kérdésre válaszol.

Figyelem!
A „jó” cél
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

értékbõl indul ki
feladatokra bontható
elemzésre (mérésre) épül
ütemezhetõ (feladatterv, projektterv)
sikerkritérium rendelhetõ hozzá
mérhetõ, értékelhetõ
eredményt fogalmaz meg, nem pedig tevékenységet
kihívást jelent, de nem lehetetlen teljesíteni

A következõ példán megpróbáljuk bemutatni, hogy mit jelentenek a fenti mutatók:
A cél egy értékbõl indul ki, feladatokra lehet bontani, a feladatokhoz könnyen lehet sikerkritériumot rendelni, bizonyos idõ elteltével mérhetõ lesz, eredményt fogalmaz meg.
ÉRTÉK

Tudás

CÉL

Az érettségi évében diákjaink 80%-ának legyen középfokú nyelvvizsgája

FELADAT

· Hatékony tanítási-tanulási eljárások alkalmazása
· Nyelvoktató CD-k beszerzése
· Tehetséggondozó szakkörök mûködtetése

ESZKÖZ

· Külföldi testvérkapcsolat
· Többlet órakeret
· Alapítványi támogatás

Iskolavezetés 2004. február
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A következõkben bemutatunk néhány „rossz” célt okulásul, és
megpróbáljuk ezeket kijavítani.
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Cél: A tanulmányi eredmények maximalizálása.
Megjegyzés: Mennyi a maximum?
Jobb: 2005-re az iskola tanulmányi átlaga 0,5-del emelkedjen.
Cél: A vállalkozói tevékenységbõl származó bevétel növelése.
Megjegyzés: Mennyivel?
Jobb: Célkitûzésünk, hogy az elkövetkezõ évben a vállalkozói tevékenységbõl származó bevételeinket 0,5 millió forintról 0,8 millió forintra növeljük.
Cél: Az iskola népszerûsítésére szolgáló reklámköltséget 10 százalékkal növeljük.
Megjegyzés: A reklámozás tevékenység, nem eredmény.
Jobb: Iskolánk tanulói létszámát 5%-kal növeljük, a reklámköltségek maximum 10%-os emelkedése mellett.

3.4 Jövõkép, küldetés
Az alapelvek, értékek, célok után szólnunk kell a jövõképrõl (vízió) és a küldetésrõl (misszió). Egy stratégiai dokumentumból
nem hiányozhat e két írásmû.
A szervezet jövõjérõl alkotott kép fontos eleme az intézmény
mûködésének és a stratégiai tervezésnek is. Szeretném megjegyezni, hogy itt nem egy embernek (például: az igazgatónak) a jövõrõl alkotott elképzelésérõl van szó. Közös jövõképre van szükség, amelyet nagy valószínûséggel meg is lehet valósítani.
Fontos, hogy megpróbáljuk elképzelni, milyennek szeretnénk
látni az iskolánkat, mondjuk öt év múlva. Ez lehet ideális elképzelés is, azonban hasznosabb, ha olyan jövõt vázolunk fel, amit
a valóságban el is lehet érni, figyelembe véve a nevelõtestület aktuális színvonalát és képességeit.
Valószínû, hogy a szervezetnek kezdetben nincs teljesen kialakult jövõképe. Ez nem baj, teljesen elfogadható, ha a program felülvizsgálata során, munka közben alakul ki.
A jövõkép megalkotása komplex folyamat, különbözõ tevékenységek által fejlõdik.
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Stratégiai tervezés folyamata

K
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Elõkészítés
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Helyzetelemzés

Jövõkép leírása

Küldetés
megfogalmazása

Hézagelemzés

Fejlesztési terv

Megvalósítás

Értékelés
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Figyelem!
A jövõképválasztás, jövõképalkotás lehetséges intézményi folyamata, alkalmazható módszerek:
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ß múltra, kezdetekre való visszatekintés
(interjú a szervezet tapasztalt embereivel)
ß jelenlegi állapot jellemzése
(SWOT-analízis)
ß alapvetõ értékek, hitek meghatározása
(kártyás lekérdezés)
ß események, trendek, eredmények gyûjtése
(dokumentumelemzés)
ß választott jövõkép leírása
(lista az elemekrõl)
ß hosszú távú célok megfogalmazása
ß középtávú célok megfogalmazása
ß a célok feladatokra bontása
ß eszközrendszer összegyûjtése
ß feltételrendszer alakítása

Az iskola küldetése hosszú távra érvényes általános rendezõ elv, amely alapja az iskolában folyó munka megszervezésének, az esetleges napi konfliktusok megoldásának, és
amelyhez mérni lehet az iskola mûködésének sikerét vagy
sikertelenségét.
Lehetséges, hogy a tervezés korai szakaszában az iskola pedagógusai még nem tudják pontosan megfogalmazni, melyek azok a
jellegzetességek, amelyek az adott intézményt megkülönböztetik
más közoktatási intézményektõl. A munkálatok közben egy vázlatos küldetést még lehet módosítani, kiegészíteni.
Jó, ha a küldetés megfogalmazása nem hosszabb fél oldalnál, de lehet akár egy jó szlogen, mottó is.
Nagyon fontos, hogy az iskola küldetésnyilatkozatának végleges
változata formailag és tartalmilag frappáns legyen.
Milyen a jó mottó?
· egyszerû, egyértelmû, könnyen megjegyezhetõ
· emlékezetes és képszerû
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· iránya azonos az iskola értékeivel
· mindig szem elõtt van, kihívást jelent
· alapot adhat a napi döntésekhez
A továbbiakban tisztázzuk a jövõkép és a küldetés értelmezését,
mert a mindennapokban gyakran összemosódnak, felcserélõdnek.
Ami azonos:
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· hosszabb idõtávra szólnak (5-10 év)
· stratégiai szándékokat fogalmaznak meg
· üzenetértékük van „befelé” és „kifelé” egyaránt
Ami eltérõ:
A jövõkép a „kemény” részt képviseli:
·
·
·
·
·

lehetséges és kívánatos jövõbeni állapotot fogalmaz meg
tartalmazhat kritériumokat, amelyeket lehet mérni
lehet számszerû eleme (db, fõ, %)
lehet idõpont, idõtáv (2006; 3 éven belül)
merész célok jelenjenek meg benne, legyen inspiráló, erõfeszítésre ösztönzõ

A küldetés1 a „lágy” oldal:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

szinonimái: hitvallás, filozófia, krédó
arra adjon választ, hogy az intézmény „mi végre van a világon”
alapelvek, értékek jelenjenek meg benne
érzelmi töltés (ne legyen érzelmektõl mentes)
viselkedési módra orientáljon
feladata megteremteni az elkötelezettséget
hasson a szervezeti kultúrára
„ragasztóanyag” szerepe legyen az intézmény életében
nincs idõpont-megjelölés, ne szerepeljenek benne konkrét célok, csupán törekvések

Megjelenése: a küldetésnyilatkozatban.

1
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A magyar nyelv értelmezõ szótárának meghatározása alapján:
Küldetés: Valakire háruló, fontos, jelentõs feladat, hivatás, amely egész életének célja, tartalma.
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A következõkben tekintsük át, hogy mire irányulhatnak, mi lehet
a tartalmuk:
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A jövõképek (víziók)
tartalmazhatnak:

A küldetések (missziók)
tartalmazhatnak:

· szándékolt jövõbeni pozíciót,
ezen belül:
— az oktatásban elérendõ
pozíciót
— a földrajzi környezetben
elérendõ pozíciót
— a megcélzott piaci szegmensben vagy a partnereknél elérendõ pozíciót
· tervezett szolgáltatásokat;
ezen belül megjelölhetjük:
— meglévõ szolgáltatásaink
közül mivel foglalkozunk
a jövõben és mivel nem
— milyen új tevékenységek
felé nyitunk, milyen új
szolgáltatást vezetünk be

· belsõ értékeket, amelyek az iskola mûködésének legfontosabb jellemzõit foglalják magukban, olyan alapvetõ viselkedési normákat, elvárásokat
jelenítenek meg, amelyek szerint a szervezet él; követésük
az intézmény vezetõi és munkatársai számára kötelezõ

· partnerekkel vagy több partnercsoporttal szemben követendõ magatartási elveket,
esetleg megjelölve a prioritási
sorrendet is, ha a szervezet
több partnercsoport (tanulók,
szülõk, fenntartó, munkatársak) elvárásainak való megfelelést ítéli szükségesnek
· képzelõerõre építõ, új szükség- · mûködési vezérelveket, ameletek felismerésén alapuló,
lyek a legfontosabb tevékenymerész, innovatív célokat: ezek
ségi területekre (például oktaarról szólnak, hogy az iskola a
tás, nevelés, kapcsolatrendteljesen új (olykor a partnerek
szer, szolgáltatás, szervezet)
által még fel sem ismert) szükvonatkozóan adnak követendõ
ségleteket milyen módon lesz
alapelveket
képes kielégíteni, például milyen új képzési formát, szolgáltatást tervez
· az iskolai filozófiát tömören
összefoglaló meghatározásokat
(Ezek többnyire a társadalom
vagy valamilyen társadalmi
csoport igényeinek, elvárásainak kielégítésében betöltendõ
szerepre vonatkoznak. Ennél
a típusnál gyakran hangsúlyozzák a szervezet társadalmi
felelõsségét.)
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Példa:
Jövõkép
A Kovács János Általános Iskola és Mûvészeti Alapiskola a jövõben meg
kívánja õrizni a város nevelési-oktatási intézményei között megszerzett
jó pozícióját.
A település Víziváros lakórészének egyetlen általános iskolájaként továbbra is fogadjuk a beiskolázási körzetünkben lakó családok iskoláskorú gyermekeit.
Intézményünk színvonalának kiemelkedõ híre átlépte a város határát,
ez arra kötelez bennünket, hogy a város egész területérõl, sõt a környezõ
településekrõl is fogadjunk tanulókat. A mûvészeti alapiskola pedagógusai a tehetséges tanulók felkutatása érdekében toborzókat szerveznek megyeszerte.
Megõrizzük, lehetõségeink szerint fejlesztjük magas színvonalú idegennyelv-oktatásunkat, három éven belül megduplázzuk a nyelvvizsgával
rendelkezõ végzõseink számát. Kiemelt célként kezeljük a munkatársak
idegennyelv-tudását, 2005-re a pedagógusok 80%-a valamilyen szintû
nyelvvizsgával fog rendelkezni. 2006-ig valamennyi tanulócsoportunkat
bevonjuk az erdei iskolára épülõ környezettudatos nevelésbe.
Az EU-integrációból adódó lehetõségeket (pályázatok, idegennyelv-tanulás, mûvészeti kapcsolatok) a jövõben ki fogjuk használni.
Új mûvészeti ágak (dráma, bábjáték) bevezetésével kívánjuk keresettségünket megtartani.
Igény szerint megteremtjük a német és angol nyelv tanulása mellett további idegen nyelv tanulásának a lehetõségét (francia, olasz).
Küldetésnyilatkozat
„Mondd és elfelejtik,
mutasd meg és emlékeznek,
vond be õket és megtanulják.”
(Konfucius)
Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk,
hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a
stabil tudásra lehet a késõbbiekben „építkezni”.
Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a természetet, megbízhatóak, gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctûrõk, és elfogadják a másságot.
Iskolánk szakmai kiválóságra és személyiségfejlesztésre törekszik odafigyelõ, serkentõ környezet megteremtésével, ahol minden egyes diák
a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából.
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Mi nem hangsúlyozzuk úton-útfélen, hogy „tanulóközpontú” intézmény
vagyunk, mert felfogásunk szerint ennek az iskola természetébõl kell
adódnia, és a gyakorlatban kell igazolódnia.
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A szülõket a legfontosabb szövetségesünknek tekintjük, törekvéseink
közösek. A fenntartó önkormányzat bennünk mindig igazi partnerre talál, ha a város mûvelõdésérõl, kultúrájáról van szó.
Mûködési vezérelvünk: nem tantárgyakat, gyermekeket tanítunk, akik
most élnek!
Tisztában vagyunk társadalmi felelõsségünkkel, a jövõ nemzedékét neveljük, ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlõdésre és kiválóságra.
Összegzésként Szent Ignác szavait idézzük:
„Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél.”

Önkontroll!
A küldetésnyilatkozat – az elõbbiek mellett – tartalmazza lehetõleg az alábbi kérdésekre adott válaszokat is.
o Van-e az intézménynek névadója, ha van, kicsoda, munkássága milyen értékeket hordoz a tanulók, pedagógusok
számára?
o Van-e jelmondata, mottója, emblémája, jelvénye, mi ezek
tartalma, jelentése?
o Van-e az iskola pedagógiai tevékenységének neveléstudományi elõzménye?
o Kapcsolódik-e az iskola egy már ismert pedagógiához,
programhoz, kísérlethez?

A jövõkép és a küldetésnyilatkozat elsõ megfogalmazásait a
lehetõ legszélesebb körben ismertetni kell, majd a javaslatok és ellenvetések figyelembevételével lehet véglegesíteni.
A szövegek terjedelmét a lehetõ legrövidebbre kell szûkíteni,
a megfogalmazott gondolatoknak világosnak kell lenniük.
Végül nem szabad elfelejteni, hogy a körülmények változhatnak,
ezért a szervezet soha nem lehet elégedett. A jövõképet és a küldetésnyilatkozatot akár évente át kell nézni, ha szükséges,
módosítani kell, ha szükséges, újra kell fogalmazni.
A fejezetet egy olyan, a gazdaságból vett példával zárjuk le, amelyet érdemes a közoktatásban is megszívlelni.
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K. Rjuzaburo, egy híres japán üzletember, megvalósította az általa kitûzött jövõképet: a Canon „megmászta a Fujit”, így lett a legjobb japán vállalat. Ezután továbblépett: a „Mount Everest megmászását” tûzte ki célul, és a világ legjobb vállalatává vált.
Mindig vannak új hegyek, amiket meg lehet mászni, de az értékek változatlanok maradnak.
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4. Ez már az IMIP!
4.1 Minõségpolitika
A bevezetõben már próbáltuk érzékeltetni, hogy az IMIP-nek
mint dokumentumnak két nagy, megkerülhetetlen fejezete van:
minõségpolitika és minõségfejlesztési rendszer. Elõször nézzük
a minõségpolitika lehetséges tartalmát.
A közoktatási törvény „Értelmezõ rendelkezések” fejezetében a következõ olvasható:
Minõségpolitika1: az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitûzések és az intézmény
mûködésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülõk, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerõpiac igényeinek kielégítése céljából.

Röviden: a minõségpolitika a kitûzött céloknak való megfelelés.
Megjegyzés: az értelmezés tartalma nem változott a korábbi törvény szövegéhez képest, csupán a „minõségbiztosítás” helyett jelent meg új fogalomként a „minõségpolitika” elnevezés.

A fentiekbõl következik: a minõségpolitika értelmezhetõ úgy,
mint „folyamatos intézményfejlesztés”. A szövegbõl az is jól
kiolvasható, hogy nem statikus, inkább dinamikus jellegû megközelítést kell alkalmaznunk a minõségpolitika és valójában az
egész IMIP leírása során.
A minõségpolitika részeként kell megfogalmazni a „minõségpolitikai nyilatkozatot”.

1

Közoktatási törvény 121. § 23. pont. A „minõségpolitika” kifejezés 2004. január 1-jei hatállyal „minõségirányítás”-ra változott. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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Minõségpolitikai nyilatkozat: egy szervezetnek a minõségre vonatkozó, a vezetõség által hivatalosan kinyilvánított
általános szándékai és irányvonala. A nyilatkozat legyen
összhangban a szervezet általános politikájával, és adjon
keretet a minõségcélok megfogalmazásához.
A minõségpolitikai nyilatkozatnak összhangba kell kerülnie a szervezet jövõképével. Tanúsítania kell, hogy a felsõvezetés elkötelezett a minõség iránt, mindent megtesz a minõség eléréséhez és állandó javításához szükséges erõforrások biztosítása érdekében.
Az elkészült minõségpolitikai nyilatkozat lényegében az intézmény „hitvallása” a minõségrõl. Tartalmazza a szervezet minõségpolitikáját, célkitûzéseit, a minõség iránti elkötelezettséget.
A nyilatkozatot meg kell ismertetni a szervezet összes dolgozójával, a közvetlen környezetünkkel és az összes partnerünkkel (közvetlen, közvetett partnerek). Az elkészült
nyilatkozatot jól látható helyeken, több példányban ki kell
függeszteni az intézmény falain belül.

Önkontroll!
A minõségpolitikai nyilatkozat elkészítéséhez az alábbi kérdésekre kell választ adni:
o Miben áll a szervezet szolgáltatásainak minõsége?
o Milyen nagyra értékelik az intézménynél a minõséget?
o Kik járulnak hozzá ahhoz, hogy elérjék a minõséget?
o Milyen célokat kell megvalósítani az adott intézménynél
ahhoz, hogy megfeleljünk partnereink igényeinek?
o Milyen társadalmi, megrendelõi igények iránti elkötelezettséget vállal az intézmény?
o Hogyan járulnak hozzá a partnerek a célok megvalósításához?
o Milyen szerepet játszik a folyamatos minõségjavítás az intézmény életében?

Egy egyszerû példa a minõségpolitikai nyilatkozatra:
A Fényes Elek Mûszaki Középiskola 1966-tól képez érettségizett szakembereket: a közlekedés szakmacsoport keretén belül autószerelõket,
karosszérialakatosokat, fényezõket.
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Az eltelt évek tapasztalatai alapján állíthatjuk, csak a minõségi szemlélet lehet intézményünk fejlesztésének alapja. Nagyra értékelünk minden kezdeményezést ezen a területen.
Az iskola munkatársai, pedagógusok és nem pedagógus kollégák elkötelezettek munkájuk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak,
hogy a közösen megfogalmazott és elfogadott minõségcélokat megvalósítsuk.
Számunkra a minõség az alábbiakat jelenti:

·
·
·
·
·

szakmai felkészültséget
felelõsségtudatot
megbízhatóságot
biztonságot
„kézzelfogható” bizonyítékokat

Partnereink elvárásainak, igényeinek megvalósítása érdekében célul tûzzük ki, hogy Végváron a középiskolák élmezõnyébe tartozzunk. Ehhez

· piacképes képzést valósítunk meg,
· tanulóinkat úgy készítjük fel, hogy képesek legyenek beilleszkedni a
társadalomba és a munka világába,

· növeljük a felsõfokú oktatási intézményekbe bejutó tanulók arányát.
Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi
és tárgyi feltételeit.
Az intézmény vezetõi és minden munkatárs elkötelezett abban, hogy
a Comenius I. modellt – mint a minõségfejlesztési rendszer egyik elemét
– a kiépítést követõen mûködtetjük, amelynek keretében

· rendszeresen vizsgáljuk partnereink igényeit, elégedettségét,
· a kapott információk alapján minõségcélokat tûzünk ki, intézkedési
tervet készítünk,

· jobbító intézkedéseket hozunk, és ezeket megvalósítjuk.
Arra törekszünk, hogy

· a munkatársak minõségi munkavégzését megfelelõ munkakörnyezettel és a szükséges erõforrásokkal segítsük,

· a munkatársak fejlõdése érdekében szakmai továbbképzéseket szervezzünk.
Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink megismerjék, megértsék, és
munkájukban érvényesítsék minõségpolitikánkat, minõségcéljainkat.
Minden munkatársamtól elvárom, hogy partnerközpontú szemlélettel,
a fent megfogalmazottak szellemében, felelõsséggel végezze feladatait.
______________________
igazgató
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4.2 Minõségcél
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Minõségcél: a minõséggel kapcsolatos „valami”, amire törekednek, vagy amit el akarnak érni.1 A minõségcélok a szervezet minõségpolitikáján alapulnak. A minõségcélokat a szervezet különbözõ szintjein lehet kitûzni (stratégiai, vezetési, operatív).
Mi az a „valami”? Az értelmezés tág teret enged a minõségcél értelmezésére. Jelen esetben ez szerencsés dolog, mert akár intézményenként más és más megközelítése lehetséges.
A minõségpolitika keretei közt a célmeghatározás más felfogást követel meg, mint amilyet a pedagógiai programnál alkalmaztunk.
Ennek lényege, hogy a céloknak a szervezeti hatékonyságot kell
szolgálniuk (nem pedig egy adott pedagógiai filozófia mentén kell
megfogalmazni ezeket, mint a pedagógiai program esetében). Ilyen
szempontból a minõségcélok gyakorlatias megközelítésûek.
Még egyszer: fontos szem elõtt tartani, hogy a minõségcélok
nem azonosak a pedagógiai programban megfogalmazott célokkal, és annál szélesebb kört is felölelhetnek, bár átfedések elképzelhetõek. (Például „Az emberi erõforrás felhasználásának
tervezése”.)
Amit tehát el kell kerülni:
A pedagógiai programban leírt célokat még egyszer nem
szabad egy az egyben megismételni.
A programban leírt célok többsége szerencsés esetben pedagógiai
(iskolai), itt viszont szervezeti jellegûeket kell megfogalmazni. A leírandó célok helyességét egy egyszerû kérdéssel lehet eldönteni.
Szolgálja-e a szervezeti hatékonyságot? Amennyiben a válasz
igen, a célunk megfelel a „minõségcél” követelményének.
Lehetséges, hogy a minõségcélok megfogalmazásakor nem kell új
célokat kitûzni, hanem az egyéb intézményi stratégiai dokumentumban (pedagógiai program, minõségfejlesztési kézikönyv) korábban már meghatározott célokat kell szelektálni, esetleg módosítani és az IMIP-be „átemelni”.
Tehát a pedagógiai programban megfogalmazott célok áttekintése, módosítása a korábban leírtak miatt mindenképpen szükséges az intézményekben.

1

Pontosabban: az, amire a minõséggel kapcsolatosan törekednek, amit el
akarnak érni, de a „valami” kifejezésnek még jelentõsége lesz alább. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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A továbbiakban öt lehetséges minõségcél-értelmezést mutatunk
be (egyet részletesen), hangsúlyozva, hogy ezektõl eltérõ megoldások is születhetnek.
Minõségparaméterek (minõségmutatók)
mint lehetséges minõségcélok
Az elsõ verzió egy alapelvre épül: A minõség egyik ismérve a partnereknek való megfelelés.
Az alábbiakban felsorolásra kerülõ minõségparaméterek (minõségmutatók) közös tulajdonsága, hogy a partnerek követelményeit, elvárásait állítja középpontba. A minõségparaméterek a pedagógiai
programnál leírt terminológia szerint az „érték” kategóriának felelnek meg, amelyekbõl lehet minõségcélt megfogalmazni, feladatokat
kijelölni. Az egyes mutatóknál felsorolt kérdések segítik a célok
megfogalmazását.
Pedagógiai
program
Érték

IMIP

Megnevezés
Biztonság

Cél

Minõségparaméter
Minõségcél

Feladat
Eszköz

Feladat
Eszköz

Ne történjen „elkerülhetõ” baleset
az iskola területén
Például: pedagógus ügyelet „megerõsítése”
SZMSZ, házirend, kollektív szerzõdés

Információ, kommunikáció
Azon elérhetõ információk összessége, mely egyszerû módon bemutatja a szervezetet és a szolgáltatásokat (információhoz való
hozzáférés, kommunikációs rendszer, rendszeres tájékoztatás).

Önkontroll!
Felmerülõ kérdések:
o Világosan vannak-e megírva a dokumentumok?
o A hirdetési anyagok pontosak, idõszerûek-e?
o A partnereket (szülõket) rendszeresen informálják-e arról,
hogy mi történik?
o Lehetséges-e idegen nyelven is hozzáférni az információkhoz? (EU)
o A pedagógus hajlandó-e meghallgatni az elégedetlen szülõt?

Iskolavezetés 2004. február
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Megbízhatóság
Annak tudata, hogy a szolgáltatás az igényeknek, elõírtaknak
megfelelõen, a kívánt idõpontban valósul meg, a feladatok következetes, pontos végrehajtása.
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Felmerülõ kérdések:
o Vannak-e személyes kapcsolatok a partnerek (szülõk) és
a szervezet között?
o A találkozási idõpontok megfelelõek-e?
o A pedagógusok döntéseikben következetesek-e?
o Kijavítják-e a dolgozatot az ígért határidõre?

Szakértelem, kompetencia
Azok a pedagógusok, akik a szolgáltatást nyújtják, a szükséges
szaktudással és szakismerettel rendelkeznek, hogy megfelelõ
módon biztosítsák a szolgáltatást.

Önkontroll!
Felmerülõ kérdések:
o Rendszeresen tartanak-e oktatást, továbbképzést a munkatársaknak?
o Léteznek-e rendszerek, amelyekkel a munkát monitoringozzák, ellenõrzik?
o Vannak-e nem odaillõ, képesítés nélküli munkatársak?
o Mennyire követik a pedagógusok a szakma, mûveltségterületük fejlõdését?
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Hozzáférhetõség, hozzájutás
Minden potenciális fogyasztónak (szülõk, tanulónak) egyenlõ esélye van a szolgáltatáshoz való hozzáféréshez, és az elsõ szervezeti
kapcsolatok (beiskolázás) megteremtését jól kézben tartják.
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Felmerülõ kérdések:
o A mozgássérültek is akadálymentesen megközelíthetik az
intézményt, tantermeket?
o A szervezet olyan szolgáltatásokat vezet-e be, amelyeket
a közösség bármelyik tagja tud használni?
o Mennyire hozzáférhetõek az iskola mûködését meghatározó dokumentumok?

Panaszkezelés
Ha a dolgok rosszul mennek, vagy egy partner (szülõ, tanuló) úgy
érzi, hogy gyenge szolgáltatást kapott (helytelen bánásmód), akkor nagyon gyorsan helyre kell hozni a hibát.

Önkontroll!
Felmerülõ kérdések:
o Létezik-e panaszkezelési eljárásrendszer?
o A fogyasztók (szülõk, tanulók) jogait kifüggesztették-e?
(házirend)
o A munkatársakat kioktatták-e a nem hivatalos panaszok
és kritikák nyílt és támogató módon való kezelésére?
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Kézzelfogható ügyek, tényezõk
A szolgáltatás fizikai megjelenésére (épületek, berendezések állapota, munkatársak megjelenése), valamint a szolgáltatás és a fogyasztó (szülõ) kapcsolatának hatékony irányítására utal.
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Felmerülõ kérdések:
o A nyilvános helyek tiszták és fogadóképesek-e?
o Jó belépni az iskola épületébe?
o Létezik-e hatékony rendszer a telefonon történõ érdeklõdések intézésére?
o Kézben tartják-e a vezetõk az érdeklõdéseket?

Érzékenység, felelõsségtudat
Arra való képesség, hogy személyesen és átgondoltan biztosítsunk egy szolgáltatást. A munkatársak legfontosabb feladata
szem elõtt tartani a partnerek érdekeit.

Önkontroll!
Felmerülõ kérdések:
o Vannak-e szolgáltatások a speciális igényekkel rendelkezõ
fogyasztók számára? (sajátos nevelési igényû tanulók)
o Léteznek-e olyan rendszerek, amelyek folyamatosan beazonosítják a szükségleteket (partneri igénymérés)?
o Ha keletkezik hiba, lehetõleg azonnal javítják?
o A személyzet felkészült-e a változásokra?
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Biztonság
Veszély-, kockázat- és balesetmentesség. Személyes biztonság.
A szülõ, tanuló érzi, hogy jó iskolát választott.
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o A tevékenységek az elõírt egészségügyi és biztonsági irányelveknek megfelelõen történnek-e?
o A szülõ minden kétséget kizárhat magában arra vonatkozóan, hogy nem megfelelõen bánnak gyermekével?
o Nyugodt a légkör, a hangulat a nevelõtestületben?
o Bármilyen kockázat elkerülésére létezik-e védelem és eljárásrend?
o Léteznek-e biztonságos rendszerek a bizalmas információk kezelésére? (Kt.)

Empátia, udvariasság
Az a mérték, ahogy a szolgáltatók (pedagógusok) meghallgatják
és elmagyarázzák a „dolgokat” az egyéni fogyasztóknak (szülõknek, tanulóknak). A munkatársak tapintatosak a partnerekkel.

Önkontroll!
Felmerülõ kérdések:
o A munkatársaknak vannak-e kommunikációs ismereteik?
o Létezik-e olyan gyakorlat, amely szerint a fogyasztókat
(szülõket) is be kell vonni a szervezet életébe?
o Léteznek-e olyan rendszerek és folyamatok, melyek szorgalmazzák a „helyes kommunikáció” használatát?
o Barátságos, együttmûködõ-e az intézményi légkör?
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Bevonódás, figyelmesség
A fogyasztó (szülõ, tanuló) azon képessége, hogy befolyásolja
a szolgáltatás típusát és színvonalát.
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Önkontroll!
Felmerülõ kérdések:
o Vannak-e alternatívák (választási lehetõségek) a fogyasztóknak (szülõk, tanulók)?
o Léteznek-e folyamatok, melyek segítségével a fogyasztók
(szülõk, tanulók) befolyásolhatják az adott szolgáltatást?
o Mûködik-e visszacsatolás?
o Az intézmény minden munkatársa gyorsan reagál a partnerek minden lépésére?

A fogyasztó (szülõ, tanuló) helyzete, személyes ismerete
A szolgáltatás a fogyasztó méltóságára, érdekeinek figyelembevételére utal. (A gyermek mindenek felett álló érdeke, hátrányos
megkülönböztetés tilalma – Kt.)

Önkontroll!
Felmerülõ kérdések:
o Van-e arra vonatkozó gyakorlat, hogy a fogyasztók (szülõk,
tanulók) is részt tudnak venni a döntésekben?
o Személyes érdeklõdés mértéke a partnerek problémái iránt?
o A tanácsadás rendszerei adottak-e?
o Az osztályfõnök megismeri-e a szülõket arcról?
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Minõségparaméterek mint lehetséges minõségcélok
Minõségparaméter

Felmerülõ kérdés

Kommunikáció

A partnereket (szülõket) rendszeresen informálják-e arról, hogy
mi történik?
Kijavítják-e a dolgozatot az ígért határidõre?

Megbízhatóság

Szakértelem

Hozzáférhetõség

Panaszkezelés

Kézzelfogható
tényezõk

Biztonság

Empátia

Bevonódás

Szülõk személyes
ismerete

Lehetséges
minõségcél
Fejlõdik a szülõkkel
való együttmûködés,
kiemelten a kommunikáció területén.
A pedagógiai programban rögzített határidõk pontos betartása.
Minden tantárgyat legkésõbb 2005-re szakos pedagógus oktat.
Két éven belül megoldódik az intézmény
akadálymentesítése.

Vannak-e nem odaillõ,
képesítés nélküli
munkatársak?
A mozgássérültek is
akadálymentesen megközelíthetik az intézményt, tantermeket?
Létezik-e panaszkeze- Mûködik egy közösen
lési eljárásrendszer?
kidolgozott, a munkatársak által elfogadott
panaszkezelés.
Jó belépni az iskola
Az iskola falait a tanuépületébe?
lók „mûvészi” alkotásai, írásai, eredményeiket tanúsító oklevelek
díszítsék.
A tevékenységek az
Ne történjen „elkerülelõírt egészségügyi és
hetõ” baleset az iskola
biztonsági irányelvek- területén. (Például: kének megfelelõen törzilabdakapu ne zuténnek-e?
hanjon rá a tanulóra.)
Létezik-e olyan gyaElégedettségi mutatók
korlat, amely szerint a javítása a szülõk köfogyasztókat (szülõket) rében.
is be kell vonni a szervezet életébe?
Léteznek-e folyamaSzülõk nagyobb arátok, melyek segítségé- nyú bevonása az iskovel a fogyasztók (szüla életébe.
lõk, tanulók) befolyásolhatják az adott
szolgáltatást?
Az osztályfõnök megis- Találkozási lehetõsémeri-e a szülõket
gek bõvítése (például:
arcról?
„Szülõk klubja”).
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Fenntartói elvárásokra épülõ minõségcélok
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Kiindulási alap: A fenntartó önkormányzat az ÖMIP-ben elvárásokat fogalmaz meg a közoktatási intézményekkel szemben, amelyeknek természetesen az egyes nevelési-oktatási intézmények
meg akarnak felelni.
Nézzünk egy konkrét példát:
A fenntartó megfogalmazza az ÖMIP-ben, hogy biztosítani kell
a településen élõ tanulók számára a mûvészeti alapoktatást.
Valahogy így:
„Az általános iskolák tekintsék kiemelt nevelési feladatnak az alapfokú
mûvészeti oktatás megteremtését Végváron.”

Ezek után az egyik általános iskola alapító okiratába bekerül
a mûvészeti alapiskolai képzés végzése. Az iskola a módosított
pedagógiai programjában nevelési célokat fogalmaz meg a mûvészeti oktatáshoz, ehhez rendel sikerkritériumot is.
Ugyanakkor induláskor még nincs meg az iskolában a szükséges
kompetencia. (Például a néptáncot oktató kollégának nincs képesítése táncoktatásra.) Ezért az iskola megfogalmaz minõségcélt:
„Négy éven belül minden, a mûvészeti alapiskolában tanító pedagógus
rendelkezni fog a szükséges képesítéssel.”

Szervezeti folyamatokból levezethetõ minõségcélok
Egy iskolai szervezet hatékonyságát például a következõ folyamatok befolyásolhatják:
Szervezeti folyamat
Innováció
Döntéshozatal
Információs rendszer
Kommunikáció
Értékelés

Hozzárendelhetõ minõségcél
Innovációs törekvések erõsítése
Elemzésre, tényekre épülõ döntések szülessenek
Kétirányú információs rendszer kiépítése
Hatékony konfliktuskezelési eljárások elsajátítása
Közösen kidolgozott, legitim pedagógus
értékelési rendszer mûködtetése

„Különlegesen eredményes iskolák”-ra jellemzõ mutatók elérése is lehet minõségcél
· Produktív iskolai légkör
— rendezett környezet
— problémamegoldó irányultság
— egységes tanári kar
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· A hangsúly az alapvetõ tanulási készségek elsajátításán van.
· A tanulói elõrehaladás megfelelõ nyomon követése
· Kiemelkedõ vezetés
— iskolai tevékenységek gyakori, személyes ellenõrzése, értékelése
— tanárok támogatása
— források megszerzése
· Eredményes oktatásszervezés és végrehajtás
· Jelentõs szülõi részvétel
· Pontosan megfogalmazott elvárások és követelmények a tanulókkal szemben
„Comenius-os” minõségcélok
Azok az intézmények, amelyek a Comenius I. minõségfejlesztési
modell keretében építették, illetve építik ki minõségfejlesztési
rendszerüket, és eljutottak a modell-leírás 5. pontjához („Célok
és prioritások meghatározása, illetve módosítása”), azok az elvégzett elemzés eredményei és az azokból levont következtetések
alapján már fogalmaztak meg célokat. A célok között nagy valószínûséggel nagyszerû minõségcélok találhatók. Értelmezésünk
szerint minden olyan cél minõségcél, amely a szervezet jobbítását, a szervezeti hatékonyságot hivatott szolgálni.
Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhetõ minõségcélok
Probléma, igény
Hozzárendelt cél
Környezet rendeBalesetmentes, esztétikus,
zettsége, biztonsága fejlesztõ környezet megteremtése, fenntartása
Fegyelem nem
Egységes követelményelfogadható
rendszer megalkotása,
annak betartása-betartatása a nevelési folyamatban részt vevõkkel
Az iskola jó híre
Iskolánk népszerûsítése,
vonzóvá tétele legyen
mindenki számára kiemelten fontos
Intézményen belüli Mindenki akarja és teinformációáramlás gyen érte, hogy eljusson
akadozó, hiányos
hozzá minden õt érintõ
információ
A szülõk alig vesz- A szülõk aktívan vegyenek részt az iskolai nek részt az iskola életében, kapcsolódjanak be
rendezvényeken,
nem kapcsolódnak a programok szervezésébe az iskolai életbe be, vegyenek részt a közös rendezvényeken

Prioritás
Fontos

Idõtáv
Középtávú

Nagyon fontos

Középtávú

Nagyon fontos

Középtávú

Fontos

Nagyon fontos

Rövid távú

Középtávú
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Probléma, igény
Rendezvényeink
szervezettsége nem
mindig pontos
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Iskolai elvárások
megismertetése az
óvodás gyermekek
szüleivel
A pedagógusok érdeklõdése a tanulók tanórán kívüli
tevékenysége iránt
kevésbé jellemzõ
Egyenetlen a pedagógusok terhelése
Pedagógus-példamutatás
Hiányos szabályozási rendszer
Kedvezõtlen munkakörülmények

Erkölcsi elismerés
hiánya
Az iskola PR-tevékenysége nem
megfelelõ

Hozzárendelt cél
Prioritás
Vonjuk be nagyobb mér- Fontos
tékben a szülõket és tanulókat a hagyományos
rendezvények megszervezésébe
A kapcsolatfelvételt az
Nagyon fontos
óvodás gyerekek szüleivel intézményesíteni kell

Idõtáv
Rövid távú

Az osztályfõnökök töreFontos
kedjenek a személyiség
szélesebb körû megismerésére

Rövid távú

Egyenletesebb pedagógusterhelés elérése
A közösen elfogadott
alapelvek betartása
Folyamatszabályozás
teljes körû
Tárgyi felszereltség,
munkakörülmények, közös helyiségek állapotának javítása
Az elvégzett munka nagyobb megbecsülése
Növekedjen az iskola ismertsége, jobb kapcsolat
a helyi médiával

Fontos

Rövid távú

Fontos

Középtávú

Fontos

Hosszú távú

Nagyon fontos

Hosszú távú

Rövid távú

Fontos

Középtávú

Fontos

Középtávú

Néhány jó tanács a cél megfogalmazáshoz:
· Nyilvánvaló, hogy az intézmény egészét érintõ stratégiai célok
megfogalmazása elsõsorban az intézményvezetés feladata.
· A stratégiai léptékû célok a jövõképhez, minõségpolitikai nyilatkozathoz kapcsolódó, elvont, átfogó célok.
· Ha a célmeghatározás nehézségekbe ütközik, és nem sikerül
megfelelõ megfogalmazásokat találni, akkor érdemes megvizsgálni, hogy az adott probléma alkalmas-e a célkitûzésre. Lehet-e egy „kis” jövõképet alkotni, a jelenlegi helyzetet átfordítani egy kívánatos jövõbeli helyzet leírására.
· Rendkívül fontos a célok végleges rögzítése elõtt a közös értelmezés, vagyis ki mit ért alatta, valamint az intézményi sajátosságok figyelembevétele.
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5. Az IMIP lehetséges tartalma
A következõben kísérletet teszek egy lehetséges IMIP-tartalomjegyzék, benne a minõségfejlesztési rendszer bemutatására.
A minõségfejlesztési rendszer koordinált tevékenységrendszer.
Elemei:
·
·
·
·
·
·

vezetés,
tervezés,
ellenõrzés,
értékelés,
mérés, és
amit még fontosnak tart a szervezet és a vezetõség.

5.1 Egy lehetséges tartalomjegyzék
Bevezetõ (igazgatói köszöntõ)
1.

Az intézményi minõségirányítás alapjai
1.1 Helyzetelemzés
1.2 Fenntartói minõségirányítási program (ÖMIP) kivonata
1.3 A minõségirányítási rendszer mûködésének szervezeti
háttere
1.4 A minõségirányítási rendszer személyzetének képzése

2.

Intézményi minõségpolitika
2.1 A szervezet minõségpolitikai nyilatkozata
2.2 Minõségcélok
2.3 Folyamatos fejlesztés

3.

Intézményi minõségfejlesztési rendszer
3.1 A vezetés felelõssége, elkötelezettsége
3.1.1 Jogi megfelelés
3.1.2 A minõségpolitika meghatározása
3.1.3 A minõségfejlesztési szervezet mûködtetése
3.2 A vezetés
3.2.1 Jövõképalkotás
3.2.2 Döntéshozatal
3.2.3 Innováció (szervezeti, intézményi)
3.2.4 Szervezeti kommunikáció (belsõ kommunikáció)
3.2.5 Elismerés, támogatás
3.2.6 Bevonás, felhatalmazás
3.3 A tervezés, szervezés
3.3.1 Célok megfogalmazása
3.3.2 Feladatok kijelölése
3.3.3 Erõforrások biztosítása
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3.3.3.1 Emberi erõforrások
3.3.3.2 Berendezések és feltételek
3.3.3.3 Munkakörnyezet
3.4 Az ellenõrzés, elemzés
3.4.1 Vezetõi ellenõrzés (szervezeti hatékonyság ellenõrzése)
3.4.2 Minõségügyi ellenõrzés
3.4.3 Munkatársak munkájának ellenõrzése
3.4.4 Eltérések kezelése
3.5 Az értékelés
3.5.1 Vezetõi értékelés (szervezeti hatékonyság értékelése)
3.5.2 Intézményértékelés
3.5.2.1 Intézményi önértékelés (irányított önértékelés)
3.5.2.2 Nevelõ-oktató tevékenység értékelése
3.6 A mérés
3.6.1 Pedagógiai mérés
3.6.1.1 Intézményi külsõ mérés
3.6.1.2 Intézményi belsõ mérés
3.6.2 Eredményvizsgálat
3.6.3 Hatékonyságvizsgálat
3.6.4 Partneri igény- és elégedettségmérés
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4.

Partnerkapcsolatok
4.1 Partnerkapcsolatok irányítása
4.2 Kommunikáció a partnerekkel (külsõ kommunikáció)
4.3 Panaszkezelés
4.4 Visszacsatolás
4.5 Partnerazonosítás

5.

A minõségfejlesztés információs rendszere
5.1 Minõségügyi alapfogalmak, hivatkozások
5.2 Minõségügyi dokumentációk rendje
5.3 Intézményi minõségirányítási folyamatok, eljárások, utasítások
5.4 Minõségirányítási dokumentáció formanyomtatványai,
sablonok

Záradék
Hatálybaléptetés
Hatályosság
Felülvizsgálat
Nyilvánosság
Mellékletek (példák)
Vezetõi program (pályázat)
Továbbképzési, beiskolázási terv
Eszközbeszerzési, felújítási terv
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Adminisztrációra vonatkozó szabályzók (iratkezelési szabályzat)
Munkatársak felvételének, betanításának folyamata
Szervezetfejlesztési terv
Intézményi etikai kódex
Partnerlista
Alkalmazotti értekezlet jegyzõkönyve az elfogadásról
Fenntartói határozat a jóváhagyásról
Megjegyzés: a 3.4, 3.5, 3.6 pontot a pedagógiai programból vettük át.

5.2 A tartalomjegyzékben szereplõ egyes pontok kifejtése1
A szövegben elõforduló rövidítések:
MP = minõségpolitika
MC = minõségcél
MV = minõségi vezetõ
MR = minõségfejlesztési rendszer
MT = minõségi terv
FL = folyamatleírás
MK = munkaközösség-vezetõ
Bevezetõ (igazgatói köszöntõ)
Az IMIP célja, szerepe, lehetséges haszna az intézmény életében
Az elkészítés módja, indoklása
(…)
1.1 Helyzetelemzés
A szervezet (intézmény) rövid bemutatása
Feltételrendszer (humán, tárgyi)
1.2 Fenntartói minõségirányítási program (ÖMIP) kivonata
A szervezetre vonatkozó elvárások, feladatok
(…)
1.4 A minõségirányítási rendszer személyzetének képzése
Az intézmény kialakította a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak, a diákönkormányzat tagjai továbbképzési tervét. Figyelembe vettük a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetõségeket és kötelezettségeket. A beiskolázási tervek elkészítésénél
1

A tartalomjegyzéknek nem minden pontjához találunk itt megjegyzést, szövegjavaslatot. Az ugrásokat így jelöltük: (…).
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törekszünk arra, hogy minél több munkatárs vegyen részt minõségbiztosítási-minõségfejlesztési kurzuson. Igyekszünk a belsõ
képzési lehetõségek minél hatékonyabb kihasználására.
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2. Intézményi minõségpolitika
A … Iskola (MP)-ját a felsõvezetés határozza meg a partneri igények és stratégiai célok figyelembevételével. A (MP) képezi az
alapját a (MC)-nak. A (MP)-t a minõségügyi vezetõ (MV) szervezésében az intézményvezetõ ismerteti a munkatársakkal.
A (MV) gondoskodik arról, hogy a „Minõségpolitikai nyilatkozat”
az intézmény minden munkatársa számára jól láthatóan hozzáférhetõ legyen.
Az iskola tevékenységeiben, az érdekelt felek körülményeiben bekövetkezõ változás esetén a felsõvezetés a (MP)-t módosítja, illetve annak alkalmasságát felülvizsgálja.
A (MP) kidolgozásáért és felülvizsgálatáért az intézményvezetõ felelõs.
A (MP) dokumentálását az 5.2 pont – „Minõségügyi dokumentációk rendje” – szabályozza.
(…)
2.3 Folyamatos fejlesztés
Szolgáltatásaink, meglévõ folyamataink fejlesztési feladatai az
alábbi szakaszokat jelentik:
· a fejlesztés az érintett MK-vezetõk irányításával a munkatársak feladata
· a fejlesztés elsõ, munkatársak által készített változatát a MKvezetõ véleményezi
· a MK-vezetõ javaslatainak figyelembevételével újabb változat
készül
· a MK-vezetõ által jóváhagyott tervezetet az igazgató hagyja jóvá
Fejlesztési javaslattal az intézmény bármely munkatársa, illetve
a feladatra vállalkozó team jelentkezhet. Az elindított folyamatban a részt vevõ munkatársakat megfelelõ hatáskörrel kell felruházni annak érdekében, hogy hozzájussanak a megfelelõ erõforrásokhoz.
A fejlesztés bemenõ adatai a partneri elvárások és az egyéb érdekelt felek igényei, amelyeket dokumentált formában rögzíteni
kell a javaslattevõnek, illetve a fejlesztést megvalósítóknak.
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Ha a fejlesztésben a partneri igény érvényesítése során nyert észrevételeket felhasználva módosításokat végzünk, azokat ellenõrzésnek vetjük alá. A változásokat feljegyzésben dokumentáljuk.
A folyamatos fejlesztés eszközei a megelõzõ és helyesbítõ tevékenységek. Annak érdekében, hogy az eltéréseket, a nem megfelelõ szolgáltatásokat kiváltó okokat megszüntethessük, és ezáltal
megakadályozzuk az ismételt elõfordulást, helyesbítõ tevékenységeket végzünk.
A helyesbítõ és a megelõzõ tevékenységek szükségességérõl, végrehajtásáról a (MV) javaslatára az igazgató dönt.
(…)
3.1 A vezetés felelõssége, elkötelezettsége
A vezetõség az ebben az intézményi minõségirányítási programban (IMIP) leírt minõségfejlesztési rendszert (MR) a(z) … Iskola
szolgáltatásaira vezette be.
A (MR)-t a közoktatási törvény 40. § követelményeinek megfelelõen dolgoztuk ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásait is.
A(z) … igazgatója és felsõvezetése kinyilvánítja teljes elkötelezettségét
· a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában
az intézmény minden szintjén,
· a minõségpolitika (MP) és a minõségcélok (MC) meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában,
· a (MR) idõszakos vezetõségi átvizsgálásában,
· a (MR) kifogástalan mûködéséhez szükséges erõforrások mindenkori biztosításában.
A … vállalja, hogy a kiépített és mûködtetett (MR)-t fenntartja, és
folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és
javítása (újabb partnerek megnyerése) céljából.
A … munkatársai felelõsséget viselnek a (MP) megvalósításáért, a
(MC) eléréséért, a minõséget befolyásoló folyamatok elõírásszerû
végrehajtásáért.
Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minõséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot
tenni.
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3.1.1 Jogi megfelelés
Közoktatási önellenõrzési kézikönyv alkalmazásával
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· az intézményi folyamatok kötött algoritmus szerinti áttekintése, átvizsgálása,
· a törvényes mûködés kialakításához szükséges lépések megtervezése és
· a megvalósítás feltételeinek biztosítása az intézmény mûködési folyamatainak kontrollálásával.
Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy
· az intézmény mûködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különbözõ szintû rendeletek, továbbá
· a fenntartó önkormányzat és az intézmény belsõ szabályozói
hozzáférhetõek legyenek,
· azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák.
(…)
3.1.3 A minõségfejlesztési szervezet mûködtetése
Az igazgató kinevez a minõségfejlesztési rendszer támogatásáért
felelõs személyt vagy szervezetet, aki vagy amely – egyéb feladataitól függetlenül – elegendõ hatáskörrel rendelkezik a minõségfejlesztési rendszer mûködtetéséhez. Az érintettek bevonásával el
kell készíteni a szervezet mûködését szabályozó dokumentumot.
(…)
3.2.4 Szervezeti kommunikáció (belsõ kapcsolattartás)
Az iskola havonta egy alkalommal az igazgató irányításával vezetõségi ülést tart. A vezetõségi ülésekre meghívót kapnak … A vezetõségi ülések biztosítják az információcserét minden, a (MR)-t
érintõ kérdésben. Az ülésekrõl jegyzõkönyv készül, melyet minden középvezetõ kézhez kap (MK-vezetõ). Az igazgató és a (MV)
közötti napi szóbeli kapcsolattartás kiterjed a rendszer szabályozásának és fenntartásának minden kérdésére. A munkatársak
közötti, illetve a munkatársak és a felsõvezetés közötti kapcsolattartás napi formája a szóbeli közlés. A munkaköri leírásban szabályozott módon a munkatársak joga és kötelessége a (MR) nem
megfelelõség azonnali jelzése és a nem megfelelõségek helyesbítése. A kapcsolódó információk szóban azonnal a közvetlen vezetõkhöz jutnak, akik írásos feljegyzés formájában továbbítják azokat javaslataikkal együtt a (MV)-höz a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.
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3.2.5 Elismerés, támogatás
Az intézmény kialakította és mûködteti a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi
és erkölcsi elismerésük intézményi alapelveit és rendjének szabályozását.
3.2.6 Felelõsségi kör, hatáskör
A vezetõség és a munkatársak felelõsségi körét és hatáskörét az
intézmény SZMSZ-e és a munkaköri leírások rögzítik.
A munkaköri leírások minden dolgozó számára tartalmazzák
· a munkakör megnevezését,
· a munkakör ellátásának célját,
· a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és ismereteket,
· a közvetlen felettes megnevezését,
· a munkakör szakmai feladatait,
· az ellenõrzési feladatokat,
· az információhoz jutás jogait és lehetõségeit,
· a bérezést és a dokumentációs kötelezettségeket.
Minden munkatárs felelõs az általa végzett munka minõségéért.
Az intézmény igazgatója a (MR) kiépítésére és mûködtetésére
(MV)-t nevezett ki. A (MV) a szükséges hatáskörrel rendelkezik
ahhoz, hogy
· a (MR)-t a rögzített elõírásoknak megfelelõen mûködtesse,
· kidolgozza és a vezetõség elé tárja az évi minõségi tervet (MT),
· biztosítsa a (MP)-ban és a (MC)-ban megfogalmazott elvek, feladatok megvalósítását,
· megelõzze a nem megfelelõ szolgáltatások kialakulását,
· koordinálja a rendszer folyamatos javításának munkálatait,
· beszámoljon az intézmény vezetésének és nevelõtestületének a
(MR) mûködésérõl, hatékonyságáról.
Az igazgató a (MV) javaslatára a munkatársak közül belsõ auditori
feladatok ellátására kollégákat nevezhet ki. Az auditorok megfelelõ ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a (MR) mûködését tárgyszerûen vizsgálják, és a vezetésnek információkat szolgáltassanak
a folyamatos minõségjavítás hatékonyságának megítéléséhez.
(…)
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3.3.1 Célok megfogalmazása
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Az iskola (MC)-jait a (MV) és a vezetõ munkatársak az intézményvezetõ egyetértésével határozzák meg. A (MC)-okat a (MP) és az
ÖMIP mérhetõ, konkrét követelményei, elvárásai alapján tervezik. A (MV) gondoskodik arról, hogy a (MC)-okat az egyes egységeknél a munkatársak megismerjék. A (MC)-okat vezetõségi átvizsgálás során rendszeresen felülvizsgálják.
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3.3.2 Feladatok kijelölése
Az intézmény meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat (folyamatokat), amelyek szükségesek a partnerek által igényelt
szolgáltatások tökéletes végrehajtásához.
A feladatok hatékony megoldása érdekében az igazgató megfelelõ
hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel az egyes egységek vezetõit. (MK-vezetõk, középvezetõk)
3.3.3 Erõforrások biztosítása
Az intézmény igazgatója az éves munkatervben (MT) dokumentáltan meghatározza és idõben biztosítja a szükséges erõforrásokat a (MR) fenntartásához és mûködtetéséhez.
Az erõforrások biztosításáért a teljes felelõsség az igazgatóé.
3.3.3.1 Emberi erõforrások
Az iskola csak olyan szolgáltatások megvalósítására vállalkozik,
amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel.
Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a jogszabályokban, munkaköri leírásokban vannak szabályozva. A követelményeknek való megfelelést
a vezetõség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó
körülményeket, a partneri igények módosulásait. Szükség esetén újrafogalmazza és dokumentálja a munkakör betöltésének
feltételeit.
A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelõssége.
A (MR) fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében az intézmény megszervezi a munkatársak minõségügyi oktatását és
továbbképzését. A képzési tervet a (MV) készíti el, és az igazgató
hagyja jóvá, biztosítva a szükséges erõforrásokat. Új szolgáltatás
tervezésekor vagy szolgáltatások fejlesztésekor a szükséges személyi feltételek biztosítását az intézmény a meglévõ személyi erõforrásainak figyelembevételével tervezi.
Új munkatárs felvételekor elõírja a szükséges szakmai képzettség és gyakorlat meglétét. Az új munkatársak minõségügyi kép-
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zését munkába lépéskor meg kell kezdeni. A képzést a (MV) irányítja. A munkatársak önképzéséhez szükséges feltételeket az
igények összegyûjtésével a MK-vezetõk javaslatára az iskola vezetése biztosítja. Külsõ szakmai továbbképzések feltételeinek
biztosítása hasonló módon a vezetés feladata, és mérlegelés joga.
E körbe tartoznak a posztgraduális képzéseken, tanfolyamokon
túl a szakmai konferenciák, tanulmányutak, tapasztalatcserék.
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3.3.3.2 Berendezések és feltételek
A intézmény csak olyan szolgáltatás megvalósítására vállalkozik,
amelyekhez rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel. Az iskola … telephelyen mûködik, ahol a mûködéshez rendelkezik az
elõírt hatósági engedélyekkel. Az iskola rendelkezik a szükséges
hardver berendezésekkel és engedélyezett szoftverekkel, amelyek kielégítik a velük szemben támasztott követelményeket.
Az intézmény rendelkezik a (MR) dokumentációjának kidolgozásához, karbantartásához, állagának megõrzéséhez szükséges iratés eszköztároló felszerelésekkel.
A fogyó készleteket rendszeresen ellenõrizzük, és a megfelelõ idõben gondoskodunk a feltöltésükrõl. A számítógépes eszközök folyamatos karbantartása és korszerûsítése érdekében belsõ rendszergazdát alkalmazunk.
3.3.3.3 Munkakörnyezet
A szolgáltatások teljesítése, a (MR) fenntartása nem igényli az átlagtól eltérõ egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek biztosítását.
A tanulók, munkatársak, technikai személyzet és a vezetés számára biztosított helyiségek, a rendezett, tiszta belsõ és külsõ
környezet ideális feltételeket teremt a szolgáltatások megvalósításához.
Az ideális munkakörnyezet fenntartása a vezetés felelõssége.
3.4 Ellenõrzés, elemzés
A nevelõtestület meghatározza és bevezeti azokat az ellenõrzési
tevékenységeket, amelyek biztosíthatják a (MR) folyamatos tökéletesítését és szolgáltatásaink kifogástalan teljesítését.
3.4.1 Vezetõi ellenõrzés (szervezeti hatékonyság ellenõrzése)
Az intézmény vezetõje meghatározza és nyilvánossá teszi az intézmény mûködésével, folyamatainak ellenõrzésével kapcsolatos
hatásköröket. A vezetõ megjelöli, hogy melyek a mûködés azon
területei, folyamatai, amelyeket személyesen kíván ellenõrizni.
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Meghatározza az alkalmazandó módszereket, idõpontot, az ellenõrzés során nyert információk felhasználási módját.
3.4.2 Minõségügyi ellenõrzés

K
1.9
48

Az iskola vezetése a (MR)-t évente legalább egy alkalommal,
szükség esetén a (MV) kérésére többször is felülvizsgálja.
A felülvizsgálat kiterjed a következõkre:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

partneri elégedettség és kifogások (panaszok)
belsõ auditok eredménye
erõforrások helyzete
szolgáltatások hatékonysága, megfelelõsége
helyesbítõ, megelõzõ tevékenységek
változások szükségessége
korábbi átvizsgálások eredményeinek vizsgálata
belsõ auditorok munkájának értékelése
a (MR) tökéletesítése, szükséges változtatások
erõforrások fejlesztése
szolgáltatások fejlesztése

A vezetõségi átvizsgálás (ellenõrzés) megállapításait és a hozott
intézkedéseket a (MV) feljegyzésben dokumentálja.
3.4.3 A munkatársak munkájának ellenõrzése
Az intézmény vezetése az érintettek bevonásával kialakítja és
a gyakorlatban mûködteti az intézményben foglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak munkájának ellenõrzési,
értékelési rendjét.
3.4.4 Eltérések kezelése
A partnerek által jelzett és a saját ellenõrzés során feltárt olyan
eseteket, amelyekben a szolgáltatások részben vagy egészében
nem feleltek meg az elõírt vagy a rögzített várható követelményeknek, minden esetben eltérésként, nem megfelelõségként
kell kezelni.
Az észlelt nem megfelelõségek jelzését a partnerektõl elvárjuk,
a munkatársaktól megköveteljük. A nem megfelelõséget a partnerektõl közvetlenül értesülve a (MV) feljegyzésben dokumentálja.
A (MV) ebben a feljegyzésben aláírásával és dátummal dokumentálja a nem megfelelõség kijavítását, a hozott intézkedésekkel kapcsolatos véleményét.
(…)
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3.5.1 Vezetõi értékelés (szervezeti hatékonyság értékelése)
Az intézmény vezetése meghatározott idõszakonként és meghatározott szempontok alapján (például: a fenntartó önkormányzat
ÖMIP-ében leírt szempontsor alapján) megvizsgálja az intézmény
mûködésének gyakorlatát a partneri elvárásoknak való megfelelés és a hatékonyság biztosítása érdekében. A félévente, évente
elvégzendõ értékelések feladata annak vizsgálata, hogy az intézmény, illetve annak egyes folyamatai milyen hatékonysággal mûködnek. Az intézményi értékelést az intézményvezetõnek évente
el kell végeznie, az errõl szóló beszámolót a különbözõ partnerek
(például fenntartó, iskolaszék) igényei alapján kell elkészíteni és
nyilvánosságra hozni.
3.5.2 Intézményértékelés
Alapelv: Védtelenek leszünk minden külsõ értékeléssel szemben,
ha nem mûködtetünk egy sokoldalú önértékelési rendszert.
3.5.2.1 Intézményi önértékelés (irányított önértékelés)
Intézményünk meghatározott idõközönként (2-4 év) teljes körû
irányított önértékelést végez. Az irányított önértékelést a Comenius I. modellben leírtak figyelembevételével végezzük.
(…)
3.6.4 Partneri igény- és elégedettségmérés
A partneri igény és elégedettség felmérésére alkalmazott módszerek azt a célt szolgálják, hogy az intézmény megfelelõ információkkal rendelkezzen az állandó minõségjavításhoz.
A szolgáltatásokkal kapcsolatban a (MR) kiépítésének elsõ fázisában elõször …-ban, és azóta rendszeres idõközönként – kérdõíveket alkalmazva – felmérjük partnereink igényeit. A felmérés
kiterjed:
·
·
·
·

elvárásokra, igényekre
elégedettségre, elégedetlenségre
nevelõ-oktató munkánk véleményezésére
…

Ezt követõen rendszeresítjük és dokumentációs rendszerben rögzítjük azokat a kérdõíveket, amelyeket önállóan használunk igényfelmérésre. A körülmények, a változások figyelembevétele érdekében
alkalmazott módszerünket és a kérdõíveket a (MV) irányításával
rendszeresen felülvizsgáljuk. Újabb alkalmazás elõtt elvégezzük a szükséges módosításokat.
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A tervezés fázisában összevetjük a partneri igényeket, az intézmény által megállapított szakmai és minõségi követelményeket.
A partneri elégedettség kérdõíveinek kiértékelésére statisztikai
módszereket alkalmazunk, az adatokat grafikusan is megjelenítjük. Az adatokat és feldolgozásukat minõségügyi feljegyzés formájában rögzítjük. A partneri követelmények felmérését, szakmai összevetését, a teljesítési feltételeket, azok átvizsgálását
feljegyzések formájában dokumentáljuk.
Az alkalmazott módszerek használatáért a (MV) felelõs.
(…)
4.1 Partnerkapcsolatok irányítása
Az iskola a partneri igényeket messzemenõen figyelembe véve vezeti be, szervezi és bonyolítja le szolgáltatásait.
Intézményünk kínálatát leendõ partnereink a gondosan szerkesztett, évente kiadott kiadványunkból (lásd … sz. melléklet) ismerhetik meg. Kiadványunkat a célcsoport valamennyi tagjához
eljuttatjuk.
A partneri igény- és elégedettségmérés meghatározását a 3.6.4 pontban (folyamatleírásban, rövidítve FL) szerepeltetjük.
4.2 Kommunikáció a partnerekkel (külsõ kommunikáció)
Az intézmény itt szabályozza az informálandók körét, a lehetséges
kommunikációs csatornákat, az érintettek bevonásának módját
az információk terjesztésébe.
A partnerekkel való kapcsolattartásra a következõ fórumok hivatottak:
· szülõi értekezlet
· fogadóóra
· nyílt nap
A kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére
például a telefon, a fax, az e-mail, a levél, az üzenõfüzet.
4.3 Panaszkezelés
Az intézmény munkatársainak minden egyes partneri panaszt,
illetve a megelégedettségre vonatkozó észrevételt dokumentálniuk kell, és elemzésre át kell adni a (MV)-nek.
(…)
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4.5 Partnerazonosítás
A partnerek azonosításával, igényeik és elégedettségük mérésével kapcsolatos követelményeket a Comenius I. modell-leírás tartalmazza.

K
1.9

(…)
5.2 Minõségügyi dokumentációk rendje
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A(z) … Iskola dokumentált (MR)-t hozott létre és tart fenn. A minõségügyi dokumentáció hatékony eszköz annak biztosítására,
hogy az intézmény a szolgáltatásait elõírás szerint, a partnerek
teljes megelégedésére teljesíti.
Az intézmény minõségügyi dokumentumait a minõségügyi feljegyzések alapjául szolgáló, belsõ használatra szánt, egyedileg
kidolgozott, egységesített nyomtatványok egészítik ki.
A (MR) fenntartásával, mûködtetésével és a szolgáltatásainkkal
kapcsolatos összes dokumentumot számítógépes adathordozón,
archivált formában tároljuk, gondoskodunk arról, hogy bizalmasan kezeljük és óvjuk az illetéktelenektõl.
(…)
Záradék
·
·
·
·

Hatálybaléptetés
Hatályosság
Nyilvánosság
Felülvizsgálat

A (MR) tervszerû felülvizsgálatát évente legalább egyszer el kell
végezni, de a (MV) kérésére, illetve tõle függetlenül az igazgató azt
bármikor elrendelheti.
A felülvizsgálat során ellenõrizzük a megfelelõséget és rendszerünk mûködésének hatásosságát. A felülvizsgálatot a függetlenség biztosítása érdekében a (MV) irányításával a belsõ auditorok
végzik, az adott szolgáltatásban vagy tevékenységben nem érintett egy-egy vezetõ munkatárs bevonásával.
A felülvizsgálat alapján elhatározott intézkedéseket minõségügyi
feljegyzésekben dokumentáljuk. A feljegyzés rögzíti
·
·
·
·

a megállapított eltéréseket,
a helyesbítõ intézkedéseket,
az intézkedés végrehajtásáért felelõsöket és
a határidõket.
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A (MV) igazolja aláírásával és dátummal a felülvizsgálat megtörténtét, és ismételt aláírásával, dátummal az intézkedések végrehajtásának ellenõrzését.
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5.3 Folyamatleírás, folyamatszabályozás
A minõségirányításban ismertek olyan rendszerek, modellek,
amelyek a folyamatokra koncentrálnak (ISO, Comenius II.). Leírják a folyamatokat, szabályozzák, és azt igyekeznek optimalizálni. Tulajdonképpen arra az ideára építenek, hogy a jól mûködõ
folyamatok garanciát jelentenek az eredményekre, az eredményességre.
A folyamatleírások konkrét folyamatokat írnak le és szabályoznak azzal a céllal, hogy a partneri igényeket kifogástalanul teljesítsék.
Fontos feladat a folyamatok fejlesztése, tökéletesítése, hatékonyabbá tétele érdekében az egyes folyamatok
·
·
·
·

minõségcéljainak,
erõforrásai megteremtésének,
ellenõrzésének,
minõségügyi feljegyzéseinek

a tervezése.
Egy a sok folyamatértelmezés közül:
„A folyamat tevékenységek, változtatások, mûködési elemek sorozata,
mely valamilyen cél elérésére irányul.”

Nézzünk két konkrét példát a tervezés és a vezetés területérõl.
Éves munka tervezése
· A folyamatleírás célja:
Az intézmény tantárgyi struktúrájának alapulvételével a szükséges személyi kapacitás felmérése és a tanári feladatok optimális megosztása, valamint az intézmény egészét érintõ éves
feladatok tervezése.
· Alkalmazási terület:
Az intézmény következõ tanévének tervezése.
· Hivatkozások:
— Pedagógiai program
— SZMSZ
— Kollektív szerzõdés
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— Munkaköri leírások
— Comenius II. modell
· Folyamatleírás tartalma (részlet):
— Tantárgyfelosztás elkészítése:
A tantárgyfelosztás elkészítésénél a pedagógiai programból, illetve annak részét képezõ helyi tantervbõl, az abban
rögzített óratervbõl kell kiindulni.
Az elõzõ évi tantárgyfelosztás a tanári munka felmenõ
rendszerének optimális megvalósításához szükséges.
Az óratervek rögzítik, hogy a tanulók az egyes évfolyamokon milyen tantárgyakat, milyen óraszámokban, esetleg
milyen bontásban tanulnak.
A fenti dokumentumok segítségével a tantárgyfelosztást
a két igazgatóhelyettes készíti el.
— Tantárgyfelosztás jóváhagyása:
A tantárgyfelosztást az intézmény igazgatója vizsgálja át és
hagyja jóvá. Jóváhagyás után megküldi a fenntartó önkormányzatnak, mint a következõ évi finanszírozás egyik alapdokumentumát.
— Éves munkaterv:
A tanév rendjét az azt megelõzõen kiadott miniszteri rendelet rögzíti. A tanév helyi rendjét, az egész intézményt
érintõ programok rendjét, idejét, felelõseit az éves munkaterv határozza meg. Az éves munkatervet az intézmény vezetése készíti el, és a SZMSZ értelmében a tanévnyitó tantestületi értekezlet hagyja jóvá.
Az éves munkaterv alapján az igazgató a vezetõk bevonásával
elkészíti ennek részletes havi lebontását, az eseménynaptárt,
amely a munkaterv melléklete.
— Órarendkészítés:
A tantárgyfelosztás alapján az igazgató által felkért 3 tagú
csapat végzi az iskola órarendjének összeállítását. Szükség szerint konzultálnak az igazgatóhelyettesekkel.
Az intézményben folyó munka gyors átláthatósága érdekében osztályórarend mellett tanári órarend is készül.
· A folyamat dokumentumai:
— Tantárgyfelosztás
— Éves munkaterv
— Tanári órarend
— Osztályórarend
— Terembeosztás
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Intézményi döntéshozatal
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· A folyamatleírás célja:
A folyamatleírás célja, hogy szabályozza az iskola döntéshozatali tevékenységét az intézményi élet bármely szintjén (vezetõség, munkaközösség, nevelõtestület)
· Alkalmazási terület:
Döntésben érintett munkavállalók csoportja
· Hivatkozások:
— SZMSZ
— Kollektív szerzõdés
— Munkaköri leírások
· Folyamatleírás tartalma (vázlat):
— elõterjesztés módja írásos vagy szóbeli
— döntések intézményi szintje stratégiai, illetve operatív
— döntéshozatal peremfeltételei, például: a döntéseket mindig két fordulóban hozzák; amikor már van javaslat, azt
elõször kisebb, majd egyre nagyobb közösségekkel ismertetik meg
— szükséges egyeztetések
— döntéshozatal módja titkos vagy nyílt
— emlékeztetõ jegyzõkönyv
— bevezetés
— felülvizsgálat
· A folyamat dokumentumai:
— tantestületi határozat (jegyzõkönyv)
— iktató
A folyamatleírás tartalmazhat még
· Definíciót:
A döntéshozatal olyan folyamat, amely a körülhatárolt probléma érdekében meghatározott információkra építve elõzetesen
kialakított kritériumok mentén kiválasztja az alkalmazni kívánt cselekménysort.
· Felelõsség- és hatáskörmátrixot
Feladat
Információgyûjtés
Megoldási lehetõségek
Javaslattétel
Egyeztetés
Dokumentálás
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A folyamatok leírhatók grafikusan is, folyamatábra segítségével.
Folyamatábrát minden eseménysorra lehet alkalmazni.

6. Ütemterv az IMIP kidolgozásához
Elõzetes feladatok (2003. szeptember–2004. január)
· Munkacsoportok kialakítása a pedagógiai program felülvizsgálatához, az IMIP elkészítéséhez
· A munkában részt vevõk órakedvezményeinek meghatározása
· Kommunikáció, egyeztetések a fenntartóval
· Jövõkép, küldetésnyilatkozat felülvizsgálata, ha kell, újrafogalmazása
· Az intézmény ellenõrzési, értékelési, mérési rendszerének felülvizsgálata
· Minõségpolitikai nyilatkozat elkészítése
Feladat
ÖMIP átvétele
Minõségpolitika és a minõségfejlesztési rendszer leírása,
összeillesztése
Az IMIP elsõ változata, munkapéldány elkészítése
Az IMIP elsõ változatának megvitatása az alkalmazottakkal
A vita alapján esetleges változtatások végrehajtása
Munkapéldány megküldése
a fenntartó képviselõjének
Egyeztetés alapján esetleges
korrekciók végrehajtása
Alkalmazotti értekezleten
jóváhagyás
Az IMIP átadása véleményezésre az iskolaszék és a diákönkormányzat képviselõjének
Az IMIP visszakerül a véleményezõktõl
Esetleges változtatások végrehajtása
IMIP leadása a fenntartó képviselõjének

Felelõs
Igazgató
Munkacsoportvezetõk

Határidõ
2004. január 31.
2004. február 29.

Munkacsoportvezetõk
Igazgató

2004. március 8.

Munkacsoportvezetõk
Igazgató

2004. március 16.

Munkacsoportvezetõk
Igazgató

2004. március 30.

Igazgató

2004. április 1.

Igazgató

2004. április 10.

Munkacsoportvezetõk
Igazgató

2004. április 14.

2004. március 10.

2004. március 17.

2004. március 31.

2004. április 15.
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7. Az IMIP mûködtetése
Figyelem!
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Mielõtt hozzáfognánk a minõségirányítási program kidolgozásához, négy dolgot végig kell gondolnunk:
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ß Minõség iránti elkötelezettséget
Az elkötelezettség arra utal, hogy a nyújtott szolgáltatások megfelelnek a fogyasztók szükségleteinek és az elvárt
minõségnek. Ezeket szavakban és tettekben is be kell bizonyítani.
ß Tartós, megbízható szervezeti folyamatokat és rendszereket
Elsõsorban egy világos irányvonalnak kell léteznie, másodsorban pozitív, konstruktív környezetnek, harmadsorban
a felelõsségvállalást és erõforrásokat szükséges tisztázni.
ß A stratégiát és struktúrát
Dönteni kell, hogy milyenfajta minõséget választunk. Minõség-ellenõrzés és minõségbiztosítás vagy TQM. Ismert
rendszert fogunk használni, vagy magunk fogjuk megszerkeszteni és kifejleszteni rendszerünket.
ß Néhány erõforrás meglétét
Ember, pénz, idõ, dolog

Jó tanácsok az intézményvezetõknek
· Személyes irányítás
A vezetõ kulcsfontosságú felelõssége egy átlátható állásfoglalás készítése. Nagyon fontos feladat a kitartás, a veszteség
megelõzése és a folyamatos útmutatás biztosítása.
· Ne vállalj túl sok mindent egyszerre
Ha túl sok idõt fordítasz a minõségrendszer fejlesztésére, akkor a munka soha nem fog megvalósulni.
· Arra építs, amit jól csinálsz
A hatékony minõségprogramot arra kell építeni, ami jelenleg
egy szervezeten belül ténylegesen mûködik. A programot inkább fejlesztésnek, nem pedig forradalmian új dolognak kell
tekinteni, hiszen alapvetõen a már meglévõ dolgokra épít.
· Befektetés a tanulásba
Ösztönözni kell az embereket, hogy tanuljanak egymás munkájából. Tanulniuk kell a partnerek tapasztalataiból és igényeibõl.
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· Korlátozzuk a papírmunkát
Néhány esetben – a különleges standardok felállításánál – minél
többet írsz, annál kevésbé lesz érthetõ és jellegzetes a standard.
· Tekintsd folytonos folyamatnak
A minõségfejlesztést folyamatos feladatnak kell tekinteni, és
nem csak egyszeri tevékenységnek. (Mérföldkövek, ösztönzés,
ötletek, tapasztalatok megosztása, a személyes elkötelezettség
„nem titkolása”.)
· Lehetséges, hogy ez nem a megfelelõ idõpont
Valószínû, hogy sohasem lesz egy mindenki számára alkalmas
idõpont mindezek megvalósítására, ezért határozottnak kell
lenni.

8. Fogalomtár
Minõségirányítási rendszer: a minõségpolitika és a minõségcélok megfogalmazásához és a célok eléréséhez vezetõ, egymással
összefüggõ elemek összessége.
Minõségpolitika (1): egy szervezetnek a minõségre vonatkozóan
a felsõvezetõség által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonala. (A minõségpolitika legyen összhangban
a szervezet általános politikájával, és adjon keretet a minõségcélok megfogalmazásához.)
Minõségpolitika (2): az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitûzések
és az intézmény mûködésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülõk, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá
a munkaerõpiac igényeinek kielégítése céljából.
Megjegyzés: a tartalom nem változott a korábbi törvény szövegéhez képest, csupán a „minõségbiztosítás” helyett jelent meg új
fogalomként a „minõségpolitika” elnevezés.
Felsõvezetés: személy vagy személyek csoportja, aki vagy amely
a szervezetet vezeti és ellenõrzi a minõség szempontjából.
Szervezet: emberek csoportja és feltételrendszer, a felelõsségi
körök, a hatáskörök és a kapcsolatok meghatározott elrendezésével együtt.
Minõségcél: a minõséggel kapcsolatos valami, amire törekednek, vagy amit el akarnak érni. (A minõségcélok alapuljanak
a szervezet minõségpolitikáján.) A minõségcélokat a szervezet
különbözõ szintjein ki lehet tûzni (stratégiai, vezetési, operatív).
Az operatív szinten a minõségcélok legyenek számszerûsítve.
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Minõségirányítás: koordinált tevékenységek egy szervezet vezetésére és ellenõrzésére, a minõség szempontjából. Tartalmazza
a minõségpolitika és a minõségcélok megfogalmazását, továbbá
a minõségtervezést, a minõségszabályozást, a minõségbiztosítást
és a minõségjavítást.
Megjegyzés: a hétköznapi szóhasználatban a korábbi „minõségbiztosítás” helyébe a „minõségirányítás” kifejezés lép gyûjtõfogalomként. A teljes körû minõségirányítás (TQM) a minõségirányítás
egyik formája, amely a szervezet minden tagjának a részvételén
alapul.
Minõségtervezés: a minõségirányítás része, amelynek középpontjában a minõségcélok kitûzése, valamint a szükséges operatív folyamatok (feladatok) és a minõségcélok eléréséhez szükséges erõforrások meghatározása áll. A minõségtervezés részeként
minõségügyi terveket lehet/érdemes kidolgozni.
Minõségszabályozás: a minõségirányítás része, amelynek középpontjában a minõségi követelmények kidolgozása és teljesítése áll.
Minõségbiztosítás: a minõségirányítás része, amelynek középpontjában a bizalomkeltés áll a minõségi követelmények teljesülése iránt.
Minõségjavítás: a minõségirányítás része, amelynek középpontjában a hatásosság és a hatékonyság növelése áll.
Hatásosság: a tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett eredmények elérésének mértéke (eredmény, hatás).
Hatékonyság: az elért eredmény és a felhasznált erõforrások viszonya (E/E).
Jövõkép: a szervezet ideál-képét megfogalmazó írásmû, amely
összegzi, hogy a szervezet milyenné szeretne/kíván válni. (Merész célok, idõtávok, konkrét számok, adatok.)
Küldetés: a szolgáltatás/szervezet létrejöttének célja. Milyen
okok indokolják a szolgáltatás/szervezet létrejöttét, mûködését?
Miért vagyunk a világon? Küldetésnyilatkozat: a küldetést leíró
dokumentum.
Folyamat: a tevékenységek olyan rendszere, amely erõforrásokat használ ahhoz, hogy bemeneteket kimenetekké alakítson át.
Folyamatok: egymást követõ lépések sorozata, amely adott bemenetekbõl az elvárt kimenetet eredményezi, és ezáltal növeli az
értékét.
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Értékrend: elvárások, értelmezések összessége, amelyek megadják, hogy a munkatársak hogyan viselkedjenek, és amelyek
alapját képezik a partneri kapcsolatok kezelésének (például: bizalom, támogatás).
Alkalmazotti közösség: a közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak
közössége.
Ellenõrzés: a közoktatási intézmény mûködésének vizsgálata
a hatályos jogszabályok és a nevelési, illetve pedagógiai program
alapján.
Értékelés: a közoktatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás által meghatározott szakmai célkitûzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységének eredményével.

Források
1993. évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról
Értelmezési és bevezetési útmutató a Comenius 2000 I., II. intézményi modellhez
PTMIK Comenius Igazgatóság 2001.
JÖN Program. Segédanyag az animátorok számára
Szerkesztette: Cseh Györgyi
KMPI, Budapest, 2003.
Önfejlesztõ iskolák
Soros Alapítvány füzetek, Budapest, 1997.
Baráth Tibor: Hatékony iskola
Szeged, 1998.
Kalapács János: Minõségirányítás, technikák
X-Level, Budapest, 2002.
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Az aktív tanuló
A követelményeket és a valóságot is
figyelembe vevő pedagógiai célkijelölés
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prof. Dr. Anselm Siebel

A diák hozzáállását a tanuláshoz és a tananyaghoz nagy mértékben meghatározza a pedagógus órai munkája. Az órán aktívan
résztvevő tanulónál az anyag gyorsabban, könnyebben és mélyebben rögzül
Az aktivizálás az egész órán végighúzódó folyamat, melynek
elemeit az eredményesség érdekében az anyagnak és a diákok
személyiségének megfelelően kell alkalmazni.
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1. Az aktivitás fogalma
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Aligha van olyan tanár, aki egy tanuló értékelésénél ne szólna
arról, hogy a tanuló mennyire volt aktív az óra alatt. Gyakoriak a
következő megjegyzések: „Péter aktívan dolgozott az órán”, „Pista
többet szerepelhetne”, „Angéla csak felszólításra vett részt az órai
munkában”. Ezek a megjegyzések azonban felületesek, mert nem
ismerhető meg belőlük elég alaposan, hogy mi motiválja a tanulót,
mennyire áll szándékában a tananyaggal való foglalkozás, vagy
pedig mennyire viszonyul önkritikusan a tanuláshoz. Ebből a
helyzetből az is kiderül, hogy az aktivitás és a külső tevékenység
szorosan összefügg egymással, de nem azonos fogalmak.
Az aktivitás azonban általában a tevékenység során bontakozik
ki, és a tevékenységben nyilvánul meg. A tevékenység tehát a
pedagógiai törekvések eredménye és a sikeres tanítás feltétele is.
Azért, hogy az aktivitást mint személyes tulajdonságot a lehető
legpontosabban leírhassuk, felhasználjuk az aktivitás, a tudatos
aktivitás és a látszólagos aktivitás fogalmát.
Az aktivizálás az a pedagógiai folyamat, amely a tanulókat tudatos
aktivitásra serkenti. Tudatos aktivizálásról akkor beszélhetünk,
amikor fizikai és pszichikai értelemben előkészítjük a tanulót a
célratörő feladatmegoldásra. Ez éppúgy föltételezi a tanulás céljának ismeretét, mint szükséges szakmai és módszertani ismeretek meglétét.
A tudatos aktivitás feltételezi a motiváltságot, és szorosan
kapcsolódik hozzá az önállóság, amely lehetővé teszi az
egyéni tanulási stílus kibontakozását.
A tanulók akkor mutatnak látszataktivitást (pszeudoaktivitást),
amikor csak színlelik, hogy részt vesznek az órai munkában vagy
a feladatok megoldásában. De a tanárok részéről is tapasztalhatunk látszólagos aktivitást. A nagyobb diákok ezt nevezik
„foglalkoztatás”-nak. Ez történik, amikor például egy tankönyvben levő szöveget minden érthető ok nélkül át kell másolni
a füzetbe vagy amikor egy írásbeli feladatot senki sem ellenőriz.
Ha a tanár nem, vagy alig használ szemléltető anyagot (csak azt
hangoztatja, hogy kézikönyvekben bárki utánanézhet a részleteknek), szintén látszólagos aktivitás lehet a végeredmény.
Összetett pedagógiai lépések eredménye, ha sikerül elérni,
hogy a tanuló tudatosan aktív legyen az órán. Ez a megismerési folyamat célszerű megszervezését jelenti.

Iskolavezetés 1993. augusztus

Pedagógiai felelősség

2. A tanítás problémaközpontú megszervezése
Leginkább a problémaközpontú tanításszervezés veszi igénybe,
illetve segíti elő a tanulók aktivitását, ugyanis ebben az esetben
a diák nemcsak új ismeretre tesz szert, hanem még az ismeretszerzés módját is ő maga határozza meg. Éppen ebben rejlik a
legfőbb különbség a problémaközpontú tanítási rendszer és a
sokkal gyakrabban előforduló magyarázó-illusztráló módszer között. Az utóbbiak jellemzői a közlés, a magyarázat, a receptív-reproduktív tanulás, a „kész” anyag közlése és elsajátítása.
Utalnunk kell arra, hogy a szaktudást megismerés útján kell
megszerezni és bizonyos alkotó tulajdonságok kifejlesztése (hipotézisek felállítása, előzetes becslések levezetése, bizonyítások
stb.) esetében a problémamegoldó látásmód elsajátítása a tanulás
legfontosabb célja.
A problémaközpontú órafelépítéshez hozzátartozik az adott didaktikai problémának a megfogalmazása. Didaktikai problémák
lehetnek például a következők:
• Az Alpokban nagyon gyakran előfordul a mészkő. 3000 méter
magasságban a mészkőtörmelékben gyakran találunk kagylólenyomatokat. A biológia óráról pedig tudjuk, hogy a kagylók a
tavak és a tengerek fenekén élnek.
• Egy tetszőleges háromszögnek meg van adva az a oldala és a
rá illeszkedő α és β szög. Keressük a b oldal hosszúságát. Ebben
az esetben a feladat szerkesztéssel is megoldható, de számításos megoldást is kell találni.
A fenti problémáknak négy közös ismertetőjele van:
1. Egyértelműen világos, hogy ellentét van a tanuló tudása és
nemtudása között.
2. Nagyon valószínű, hogy ez az ellentmondásos helyzet felkelti
és megerősíti a tanuló kíváncsiságát.
3. Abból indulhatunk ki, hogy a felállított ellentmondás a tanulók nagyrészét problémaszituáció elé állítja.
4. A didaktikai probléma a tananyag lényegét érinti.
Ha a tanár egy alkalmas problémával találkozik, olyan formában
kell megfogalmaznia, hogy ezzel a tanulót megoldási ötlet keresésére serkentse és a kérdés megválaszolására vezesse (lásd. 1.
ábra).
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1. ábra: A problémamegoldási folyamat lépései
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A probléma megfogalmazásakor arra kell figyelni, hogy a problémafelvetés illeszkedjék a tanuló konkrét tapasztalataihoz és
elképzeléseihez, meggyőző tényeket és helyzeteket használjon fel
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és legyen benne helye az érdekes tényeknek, ritka jelenségeknek
vagy szokatlan dolgoknak.
A tanulói aktivitás kifejlesztéséhez nagyon fontos az egyes
problémák megfelelő megfogalmazása. A megfogalmazásnak világosnak, egyértelműnek, és egyszerűnek kell lennie. Ilyen alapról
kiindulva kell a probléma megoldásához vezető sejtéseket és
hipotéziseket megfogalmazni, megoldási ötleteket javasolni, majd
a problémát megoldani és a problémaként felvetett kérdésre
választ adni.
A problémaközpontú tanítás során időnként a következő hibákat
figyelhetjük meg, amelyek a tanulói aktivitás kibontakozását
gátolják:
• A tanár értékelő megjegyzéseivel túl gyorsan avatkozik bele az
oktatási folyamatba.
• Sokszor a tanár egy bizonyos ponton megszakítja az önálló
problémamegoldást, és a tanítást a magyarázó — illusztráló
módszerrel folytatja.
• Túl kevés időt enged a tanulónak az önálló gondolkodásra.
• Némelyik tanár akadályokat állít a tanuló elé, ahelyett, hogy
impulzusokkal és új gondolatok indításával segítené.
• Túl ritkán alkalmaz olyan ismeretszerző irányítási módszereket, mint például ellenpéldák felsorolása, hasonló szakismeretekre való utalás, vagy pedig különböző megoldási javaslatok
ismertetése.
A problémaközpontú órafelépítés nem lehet az egyetlen módszer.
A tanári előadás, a kötetlenebb beszélgetés, a tanulók egyéni,
vagy csoportos munkája is irányítható egy adott probléma felé és
ilyen módon további erőket szabadíthat fel az aktivitás kibontakozásához.

3. A tanítás hagyományos megtervezése
Az órán a diákok a következő típusú tudásformákat sajátíthatják el:
•
•
•
•

szellemi jellegűeket
szellemi és egyben gyakorlati jellegűeket
gyakorlati és ugyanakkor alkotó jellegűeket
szellemi és egyben alkotó jellegűeket.

Mindezeket a tudásformákat különböző tanulási formák segítségével lehet elsajátítani. A receptív, a reproduktív és a produktív

Iskolavezetés 1993. augusztus

K
2.1
5

Pedagógiai felelősség

K
2.1
6

tanulási formák a legfontosabbak. A sorrendet azonban nem
szabad értékrendnek is tekintenünk, mivel a diák valamennyi
tanulási formával találkozik az órán. A tanulás során zajlik le
annak a tudásnak az elsajátítása, amely ismeretekből, képességből és magatartásformákból szövődik egybe.
Azért, hogy a tanulók tudatosan törekedjenek a tananyag elsajátítására, a tanárnak a következő fázisokat ajánlatos betartania az
ismeretközlés és az elsajátítás során (lásd a 2. ábrát):
2. ábra: A tanítás funkcionális alapmodellje

• A bevezetés és az aktivizálás szakaszában a tanár arra ösztönzi és motiválja a tanulókat, hogy fölkészüljenek az előttük
álló feladatra. Főleg azt akarja elérni, hogy megvitassák a
tananyagot.
• Az információszerzés és a feldolgozás szakaszában a tanár a
tananyag kidolgozására és feldolgozására irányítja a figyelmet.
• A bevésés és a teljes elsajátítás szakaszának az a célja, hogy
a tanuló teljesen ura legyen a tananyagnak. Ez természetesen
már nem tanórai feladat.
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bennünket, hogy milyen pontosan, tartósan és szisztematikusan tanulta meg a diák az anyagot, és mennyire tudja alkalmazni.
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3.1 Célorientáció
A célorientáció egyrészt a cél meghatározását jelenti (ez
gyakran az óra elején történik), másrészt pedig azokat a
lépéseket, amelyek végigkísérik az egész tanítási folyamatot, és tekintettel vannak a kijelölt célra.
Noha a célt figyelembe vevő helyes munka bizonyíthatóan serkentőleg hat a tanulókra, a tanítás alatt időnként mégis megfigyelhetünk hibákat a célratörő tevékenység során. A leggyakoribb
hibák a következők:
• Egyáltalán nem jelölnek ki célt.
• A célt túl későn jelölik ki (körülbelül az óra utolsó harmadában).
• Általános célt jelölnek ki (például: ma a múltidő használatát
fogjuk gyakorolni).
• Látszólagos célokat jelölnek ki (például: „Ma a múlt órán abbahagyott anyaggal foglalkozunk”).
• A cél kijelölése nem teszi lehetővé, hogy egyértelművé váljék a
tanuló számára a pontos teendő: (például: „Ma az interpolálást
gyakoroljuk” kijelentés helyett azt lehetne mondani: „Az óra
végén majd pontosan meg tudjátok állapítani a táblázatban
levő két érték közötti számadatot”).
• Teljesen elmulasztják, hogy a kijelölt célt felidézzék (például: az
óra végén összefoglaló célorientáció formájában vagy az óra
során a fő gondolatok felidézésével vagy részleges összefoglalások formájában).
Az aktivitást elősegítő állandó célrafigyeléshez hozzátartozik,
hogy a tanulóknak már az elején pontosan tudniuk kell, hogy
melyik anyagrésszel foglalkoznak (tematikai szempont). Ismerniük kell továbbá azt a programot, amellyel a célt elérhetik (a
program szempontja). Az elérendő cél előzetes ismertetése is
hasznos (a cél, mint szempont). Végül pedig világosnak kell lennie,
hogy egyáltalán miért foglalkoznak a témával, miért van rá szüksége az embernek, mi a haszna, mi a célja és értelme (motivációs
szempont).

Iskolavezetés 1993. augusztus

7

Pedagógiai felelősség

3.2 A motiválás
A motiválás fogalmában benne van valamennyi pedagógiai lépés,
amely elősegíti a cselekvés indítékainak kifejlődését, tudatosítását és stabilizálását.
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A tanulók motiválása azt jelenti, hogy rávesszük őket arra,
hogy akarjanak tanulni.

8
Ehhez gyakran szükséges illő motiváció, amelyre aztán később
hosszantartó, szokássá váló tanulási motiváció építhető fel. Az
összefoglaló részben megtalálhatók azok a serkentő tényezők,
amelyek gyakran fellelhetőek a tanulóknál.
Ahhoz, hogy a tanulók valóban aktívak legyenek a tanulás során,
hatékony motiválásra van szükségünk. Ebből a szempontból
elsősorban három tényező mérvadó:
1. Minden tanuló esetében már a tanítás előtt nagyon különböző
motivációs helyzet alakul ki. Erre kell építeni.
2. Az aktív tanulási magatartás kibontakozásához fontos, hogy
a tanár milyen érdeklődést mutat a tananyag iránt.
3. A motiválási eljárásokat sokoldalúan és a tanítás céljait figyelembe véve, differenciáltan kell alkalmazni. A szokásos motivációs eljárások a következők:
• a tanár ügyes érvelése, hogy a tananyag előadási formája és
módja segítségével a tárgyát érdekessé tegye
• a tanuló tapasztalatait és eddigi sikerélményeit figyelembe vevő
ösztönzési módszerek
• el kell érni, hogy a tanuló saját maga ismerje fel, hogy egy
bizonyos megtanulandó anyagrész számára személy szerint
fontos
• szociálisan serkentő impulzusokat is adni kell, mint például a
bátorítás és a biztatás
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Figyelem!
A diákok tanulási motivációi
➟ Megismerési motiváció:

a már meglevő szellemi érdeklődési körök új ismeretek és képességek elsajátítására serkentik a diákot.

➟ A szülői motiváció:

a tanulók azért akarnak jó tanulmányi eredményeket elérni,
hogy ne okozzanak csalódást a
szüleiknek.

➟ Tanári motiváció:

a törődés, a szimpátia és a tanár iránt érzett rokonszenv serkenti a tanulást.

➟ Élménymotiváció:

a tanulók érdeklődése és a hatékony tanári előadásmód erősíti a figyelmet.

➟ Anyagi motiváció:

a szülők által kilátásba helyezett jutalmak (például pénz,
célszerű használati tárgy) serkentik a tanulót.

➟ Érvényesülési motiváció:

a tanuló azért tanul, hogy teljesítményével kiemelkedjék a
többiek közül.

➟ Csoportmotiváció:

a magányos tanuló így csatlakozik a csoporthoz.

➟ Kényszermotiváció:

a teljesítménykényszer által
ösztönzött tanulás.

A motiváláson és a célkijelölésen kívül még az is növeli a diák
aktivitását az órán, ha felidézzük a korábban tanult anyagot.

3.3 A felidézés
A korábban tanult anyag felidézése biztosítja a kellő kiindulási
alapot a következő tanóra, illetve az újonnan megtanulandó
anyag számára. A gyakorlatban ez általában az ismétléshez és az
ellenőrzéshez kapcsolódik. Néha a házi feladat is felhasználható
arra, hogy megszilárdítsuk a kiindulási szintet. Azért, hogy a
felidézés serkentse a tanulói aktivitást, fontos, hogy a tanár
ezután gondosan elemezze a célt és a tananyagot. Ennek az
elemzésnek a fő irányokat kell mutatnia és sokoldalúnak kell
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lennie. Mihelyt a tanár eldöntötte az óra konkrét célját és tananyagát, meg kell határoznia a szükséges kiindulási szintet.
Miután a tanár végiggondolta, hogy diákjai ténylegesen milyen
fogalmakat, törvényeket, szabályokat ismernek, különböző módon kell felidéznie a régi ismereteket, attól függően, hogy mi a cél,
a tananyag, milyen eredményeket akar elérni és mik a feltételek.
Ehhez felhasználhat például feladatmegoldást, a felidézésre alkalmas tanulói kiselőadást, vagy pedig előzetesen elkészített házi
feladatot. Ha a tanuló megfelelő feladatokat old meg, eleve fel kell
idéznie a korábbi szükséges anyagot.

Önkontroll!
Hogyan biztosíthatjuk a kellő kiindulási szintet?
❏

Milyen (előzetes) ismeretek és (előzetes) képességek szükségesek ahhoz, hogy valamennyi tanuló el tudja sajátítani
az új anyagot?

❏

Milyen (előzetes) ismeretekkel és (előzetes) képességekkel
rendelkeznek valójában a diákok?

❏

Elegendő-e valamennyi tanuló korábbi teljesítménye?

❏

Elég-e mindenkit egyformán felkészíteni?

❏

Milyen fogyatékosságok várhatók a tanulók korábbi ismereteiben?

❏

Hogyan kerülhetjük el a módszertani egyoldalúságokat a
felidézési technikák alkalmazása során?

A célorientáció, a motiválás és a felidézés különösen akkor
serkenti az aktivitást, ha beleépülnek az óra menetébe, ha
olyan áttekinthető részekre tagolódnak, amelyeknek világosak a részleges céljai és felismerhetőek a súlypontjai.
Minden, ami az órán történik, valamilyen módon összefonódik a
tanulók aktivitásával: a szisztematikus ismétlés, a jól irányított
gyakorlás, a lényeg ellenőrzése, és a serkentő teljesítményértékelés. Leginkább a problémaközpontú tananyagelrendezés ösztönző
hatású.
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4. Pedagógiai és didaktikai számvetés
Az eddigi fejtegetésben kimondatlanul is a tanuló intellektuális
aktivitása került az előtérbe. Nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy az aktivitásnak érzelmi és szenzomotorikus komponense
is van, és ezek a tényezők komplex módon befolyásolják minden
egyes tanuló aktivitását. A célorientáció, a motiválás és a korábban tanult anyag felidézése jelentős mértékben befolyásolja a
tanuló hozzáállását a célhoz és a tananyaghoz.
A pedagógiai serkentés módszerei is befolyásolnak, mint például
a biztatás, a dicséret, a verseny és az elismerés. Természetesen a
büntetéseknek is van hatásuk, de nem szükséges mértékben.
Éppen ezért kell kritikusan értékelni a tanítás társadalmilag
bevettebb formáit. A frontális tanítás, a részlegenkénti tanítás, a
csoportos tanítás, a párokban való tanítás és az egyéni tanítás
nagyon eltérő hatást válhat ki a tanulók aktivitásában.
A tanulói aktivitást fokozó pedagógiai eljárások olyan stratégiát követnek, amely magát a tanulót, a tanuló fejlődési
igényét, tanulási kedvét és egyéni sajátosságait helyezi
középpontba. Ebben a helyzetben nélkülözhetetlen az etikai igényesség, amely minden egyes tanár sokoldalú adottságain keresztül bontakozik ki.
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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A pedagógiai munka ellenőrzése
K
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Dr. Mezei Gyula

1
Az iskola autonómiájának törvénybe iktatása, az 1993. évi LXXIX.
törvény megfogalmazta, hogy az iskolában folyó munka valamennyi tevékenységének „felügyelője, főellenőre” az iskola igazgatója. Az iskola önállósága megköveteli, hogy a belső ellenőrzés
kapjon nagy hangsúlyt.
Külső ellenőrzésre csak akkor kerülhet sor, ha a Művelődési és
Közoktatásügyi Minisztérium, a fenntartó, az igazgató független
szakértőt kér fel az iskolában folyó munka vagy az iskola által
készített valamely dokumentum (például pedagógiai program,
helyi tanterv) ellenőrzésére.
A klasszikus felügyeleti tevékenységet, mely az ellenőrzéssel együtt
minősítési és utasítási jogokat is tartalmaz, csak az igazgató
gyakorolhatja. A független szakértő vizsgálatairól, ellenőrzésének
tapasztalatairól a megrendelőnek, illetve a vizsgált személynek
jelentést ad, de semmi fajta utasítási joggal nem rendelkezik. E
helyzet következtében megnőtt az iskolavezetés ellenőrző szerepének jelentősége, ennek formáival, tartalmával foglalkozunk
részletesebben ebben a fejezetben.
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1. Az ellenőrzés fogalma és célja
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Ellenőrizni csak megkezdett munkát lehet. Az ellenőrzés ezért
túllép a gondolkodási szakaszon (célkitűzés, tervezés, szervezés),
és feltételezi, hogy már a megvalósítás folyamatára, benne gyakorlati cselekvésre került sor.
Az ellenőrzésnek két alapformáját, típusát ismertetjük:
• Ellenőrizhetjük a megvalósítás módját és tempóját, annak
érdekében, hogy a megkezdett folyamatot időben befolyásolhassuk, szükség szerint korrigáljuk, megváltoztassuk vagy
megerősítsük. Ilyen jellegű ellenőrzést végez az igazgató, a
helyettese, a munkaközösség-vezető, amikor tanítási órákat,
különböző foglalkozásokat vizsgál; év közben szertári, leltári
ellenőrzést tart.
• Az ellenőrzés másik típusa a vezetési folyamat végső szakaszában történik, az elért eredményeket teszi mérlegre. Ez az
ellenőrzés a visszacsatolás szerepét tölti be, elegendő alapot
nyújt az értékeléshez, s ezzel együtt egy folyamat befejezése és
egy új megkezdése között teremt hidat.
Ellenőrzésen azt a vezetési funkciót értjük, amely valamennyi szervezet tevékenységének minőségjegyeit és célszerűségét vizsgálja. Lényeges eleme az összehasonlítás, a
tényleges helyzet összevetése azzal, aminek lennie kell
(kellene) a szervezet célkitűzései, tervei alapján.
Az ellenőrzés célja, hogy eredményeiből következtetéseket vonjunk le. „Az ellenőrzés minden vezetésben jelen van, a társadalmi
és állami életben egyaránt.”1
Az ellenőrzés hiánya a vezetői munkában egyszerűen kötelességmulasztás.
Az ellenőrzésnek — és céljának — meghatározásából következik,
hogy ezt dinamikus tevékenységként fogjuk fel. Ezt a szerepét
csak akkor töltheti be, ha a feltárt tényeket elemezzük, és eredményeit munkánkban felhasználjuk. Az ellenőrzés dinamikussága azt jelenti, hogy nem csupán az események regisztrálására
törekszünk. Az ellenőrzéssel a hatékony működést segítjük
elő, a tények okait keressük, s ez lehetővé teszi a hiányok
pótlását, a hibák kijavítását, a valós eredmények és a tetszetős

1

v.ö. Baranya Sándor: Az ellenőrzés és a vezető ellenőrző munkája (Budapest
1973.)
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látszatok megkülönböztetését, az eredmények megerősítését, az
érdekükben alkalmazott jó módszerek elterjesztését. Mindezzel
kifejezésre juttattuk azt is, hogy az ellenőrzés nem szűkülhet
hibakeresésre, de nem lehet önáltatás sem. Ezt a következő ábrán
mutathatjuk be:
teljesítés
indítás

korrekcióval folytatni

indítás

3
célok, illetve követelmények
felállítása

folytatni korrekció nélkül
döntés az ellenőrzési
tapasztalatok alapján

a teljesítés mérése

a teljesítés összehasonlítása
a követelményekkel

1.1 Az ellenőrzés helye és szerepe
Az ellenőrzés meghatározott helyet és szerepet tölt be a vezetés
folyamatában. A vezetői munka rendszerint tájékozódással kezdődik.
Ez vonatkozik
• az adott helyzetre,
• a jelen tényeire és
• a várható fejlődésre.
Csak ezek után, a kellő tájékozottság alapján szabad a vezetőnek
hosszabb vagy rövidebb távra célokat kitűznie. A tájékozódás, a
célok és feltételek közötti kapcsolatot jelzi az alábbi ábra:
Tájékozódás
Célok

K
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Előre jelzett feltételek

Tapasztalatból tudjuk, hogy valamilyen célt különböző úton-módon érhetünk el: lassúbb vagy gyorsabb ütemben, az erőforrások
különböző kombinációjával. Ezeket a lehetőségeket a tervezés
során tárjuk fel és fogalmazzuk meg.
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A tervezés — többek között — a cél elérésének, a feladat
megoldásának különböző változásait, módjait rögzíti.
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Ez a rész (tájékozódás, tervezés) a döntést elősegítő fázis. Ezt
követi egy adott induló helyzetben a legmegfelelőbbnek ítélt
tervváltozat alapján a döntés (egyénileg vagy testületileg), majd
a határozathozatal és az utasítások megfogalmazása. Ezután
következik a végrehajtás megszervezése. (Itt a szervezést szűkebb értelemben, kifejezetten valamely határozat vagy utasítás
végrehajtásának megszervezéseként értelmezzük).
A következő láncszem már a konkrét munka, amely meghatározott célok elérése érdekében folyik. Ekkor lép be a vezetési
folyamatba az ellenőrzés. Az ellenőrzésben fontos szerepük van
bizonyos normák elemzésének. Ezek vagy előzőleg, vagy a munka
során alakulnak ki, de létük, szükségességük nem vitatható.
Amikor normákról beszélünk, nemcsak technikai követelményekre
gondolunk, hanem például az iskolai élet olyan szabályaira (normáira), melyeket a nevelés és oktatás terve (a tanterv) is rögzít.
Az ellenőrzés során a teljesítmény megítélésében viszonyítási
alapként mindig valamilyen normát használunk, ahhoz hasonlítjuk a konkrét tényeket. Ahhoz, hogy összehasonlítást tehessünk, a munkát valahogyan mérnünk kell. Ez a mérés a munka
természete szerint lehet egyszerűbb vagy bonyolultabb.
Vannak munkaterületek, ahol objektív normákkal dolgozhatunk.
Az iskolai munkában a tanulók teljesítménye lehet a mérés
eszköze. Ezt a módszert még nem igen használjuk. Elterjedése a
vizsgarendszerek bevezetésével növekedni fog.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a tanulók
teljesítménye nem ad teljes képet az iskola valóságos teljesítményéről — és különösen nem az ott dolgozók erőfeszítéseiről.
A tanulók tudásmérése nem veszi számba
• a környezetet, ahonnan a gyerekek jöttek,
• az iskola felszereltségét és lehetőségeit,
• a tanulók képességeit.
A tanulói tudás mérése csak kiindulási alap lehet az egyéb
tényezők értékelésével együtt a teljesítmény megállapításához.
Csak ilyen módon valósulhat meg az erőfeszítések és a teljesítmény reális összehasonlítása, s mutatható ki, hogy ezek megfelelnek-e az elvárt eredménynek.
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Az ellenőrzés alapjául szolgálhat minden szervezetben a
pedagógiai program, a munkaterv, a szervezet elé tűzött
feladatok összegezése.
Az ellenőrzésnek, a tények és a célkitűzések összehasonlításának
azt kell kimutatnia, van-e közöttük eltérés. Ha nincs, úgy az
ellenőrzés az adott pillanatban befejezettnek tekinthető. Amenynyiben eltérést tapasztalunk — a megengedettnél nagyobb eltérést —, akkor az okok elemzése, a tájékozódás vagy a tájékoztatás
után a teendőket kell meghatározni.
A teendőket úgy kell összeállítani, hogy segítsenek a kimutatott
eltérés megszüntetésében. Az is lehet, hogy nem a végrehajtásban, hanem a feladat meghatározásában volt a hiba, ilyenkor
ennek felülvizsgálata és módosítása szükséges.
Az ellenőrzésnek a vizsgálat során ki kell terjednie a külső és belső
feltételekre is, mert csak így kaphatunk valamennyire is valósághű képet.
Az ellenőrzés helyével és szerepével kapcsolatban röviden érintenünk kell egy elvi kérdést. Ha a célkitűzések és tények között
eltérést tapasztalunk, vagy a terveinken, vagy a tevékenységen
kell változtatni. Ez természetesen csak akkor érvényes, ha lehetőségünk van a célkitűzés módosítására.
Ezért van nagy jelentősége az iskola szakmai önállóságának.
1.2 Tényszerűség és objektivitás
Az ellenőrzés legyen tényszerű és objektív. A tények felderítése
nem mindig egyszerű. Ezért az ellenőrzés során a tények megállapításánál minden esetben számoljunk bizonyos időtényezővel. Ha nem ezt tesszük, nem tudjuk megállapítani a sikerek vagy
kudarcok okait, pedig mindkettőre nagy szükség van.
A tények között a vizsgált kérdés szempontjából vannak fontosak
és kevésbé fontosak. A tények akkor vannak segítségünkre, ha
azokat nem egymástól elszakítva, hanem más tényekkel összefüggésben és konkrét helyzetben vizsgáljuk.
A tényekkel kapcsolatban végül — mint máshol még annyiszor —
az egyértelmű, határozott és világos kívánságok szükségességét
kell hangsúlyoznunk. E nélkül nincs módunk a tényeket értékelni. A teljesítmények ellenőrzése során előfordul, hogy nem azt
kapjuk amit vártunk. Ilyenkor gyakoriak ezek a válaszok: „én úgy
tudtam”, „én úgy értettem”, „nekem ezt nem mondta senki”. Ebből
viszont az következik, hogy az egyértelmű, világos és határozott
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majd munkatársaink tudomására hozni.
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A tények kezelése összefügg az objektivitással. Objektivitáson
nem valami hűvös el nem kötelezettséget értünk. A tények másmás csoportosításban igencsak eltérő képet mutatnak, csoportosításuk lehetősége igen nagy, a variációk száma szinte végtelen.
A tények önkényes, „bizonyos szempontok” szerinti csoportosítása távol áll az objektivitástól.
1.3 Folyamatosság és tervszerűség
Az ellenőrzésben fontos követelmény, hogy folyamatos legyen,
azaz a szervezet működését kísérje végig. Az eredményeket
egyrészt a kiindulási ponthoz kell hasonlítanunk, másrészt a
megjelölt feladatok teljesítéséhez.
A folyamatosságot a tervszerűség útján érhetjük el. Meg kell
tervezni az időszakonkénti ellenőrzést, egy-egy téma vizsgálatát
és az átfogó ellenőrzést. Az a helyes, ha a pedagógiai program,
munkaterv azonnal tartalmazza az ellenőrzés tervét is. Ez világossá teszi mindenki előtt, hogy a feladatok végrehajtása ellenőrzésre kerül, azaz a vezető számon tartja a munka egészét és
figyelemmel kíséri a résztvevők teljesítményét.

2. A pedagógiai ellenőrzés jellemzői
Az iskolai munka ellenőrzésénél vegyük figyelembe, hogy az
iskolában minden pedagógus végez ellenőrzést. A tanárok minden
tanórán, minden téma befejeztével, nevelőmunkájuk minden fázisában ellenőriznek. Ezt teszik, amikor a tanulók tudását lemérik,
ismereteik alkalmazását értékelik. Ezzel tulajdonképpen önmaguk pedagógiai tevékenységének ellenőrzésére és saját teljesítményük lemérésére is kényszerülnek.

2.1 A pedagógus módszertani önállósága
Az iskola igazgatója ellenőrzési gyakorlatában figyelembe veszi,
hogy a szervezeti és működési szabályzat a pedagógusok számára
sok kérdésben döntési önállóságot ad. A pedagógus joga a tanulók
előrehaladásának megítélése, az osztályozás — a tanügyigazgatási eljárások betartása mellett. Az említett terv hangsúlyozza a
pedagógus módszertani szabadságát, sőt minden tervezet, vele
kapcsolatos vélemény megfogalmazza a nevelő alkotó tevékeny-
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ségének szükségességét, a kezdeményezőkészséget, az oktató-nevelő-képző munkában nélkülözhetetlen önállóságot.
Az osztályzatok megállapítása a tanár joga, azt nem változtathatja meg sem az egy osztályban tanító tanárok közössége, sem az igazgató. Évvégi osztályzat esetén a tanuló
kérheti független bizottság előtti vizsgáztatását.
Iskoláink életében az egyik legfontosabb követelmény, hogy a
különböző pedagógiai személyiségek szabadon kibontakozhassanak, és nevelői egyéniségükkel tegyék hatékonyabbá, színesebbé
a nevelést. A módszerek lényegéhez tartozik, hogy megválasztásuk sokfajta tényezőtől függ. A módszerek megválasztása nagymértékben függ a pedagógus egyéniségétől. Ugyanazt a módszert
az egyik pedagógus kitűnően hasznosítja, a másik viszont eredménytelenül.
Az iskolai ellenőrzés feladata, hogy ezt a pedagógiai önállóságot tiszteletben tartsa, fejlessze; minden tanárt és
tanítót önálló egyéniséggé neveljen.
Az ellenőrzés nem az uniformizálásra, a sablonhoz való ragaszkodásra törekszik, hanem az egyéneket — a követelményekhez
mérten, a körülményeket figyelembe véve — az elért eredményekben ítéli meg, és arra ösztönöz, hogy saját módszereiket, önállóságukat megtartva, továbbfejlesztve növeljék eredményességüket.

2.2 A pedagógiai folyamatok ciklikussága
Az iskolai ellenőrzés egyik sajátossága az a ciklikusság, amely a
pedagógiai folyamatokra jellemző. Így a tanév rendjének megfelelően bizonyos feladatok egy-egy időszak köré csoportosulnak,
például a tanévkezdéshez, a félévi értékeléshez vagy a tanév
zárásához.
Az ellenőrzés egyik fontos része, hogy a végeredményt hasonlítsa
össze a kívánalom szintjével. A végeredményt a tanulók neveltségi és tudásszintje adja. A kívánalom szintje viszont a pedagógiai programban rögzített követelményrendszer. Ezt megnyugtatóan csak a tanév végén lehet lemérni, a pedagógiai munka
eredményességéről végső képet ezért csak egy meghatározott
szakasz befejeztével lehet alkotni. A ciklikusságból viszont az
következik, hogy a pedagógiai ellenőrzést a nevelés folyamatában
kötelességünk végezni.
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Ez a ciklikusság azonban nemcsak a pedagógiai ellenőrzésben
játszik szerepet. Az iskolai munka folyamatos tevékenységet jelent, amelynek meghatározott csomópontjai vannak, és az ellenőrzés akkor tölti be célját, ha követi az iskolai nevelés e sajátos
menetét.

2.3 A nevelés-oktatás színterei
A nevelés-oktatás különböző színtereken folyik. Legnagyobbrészt
a tanítási órákon, de jelentés mértékben tanórán kívül is, például
a napközi otthonokban, a szünetekben, az iskola kirándulásain,
a sporteseményeken, a kulturális életben, és így tovább. Szakoktatási intézményekben a tanítási óra, valamint a tanműhely vagy
üzemi gyakorlat egyformán jelentős a tanulók teljesítményének
megítélésében.
A legnagyobb szerepet mégis a tanítási óra ellenőrzése kapja. Ez
a legkonkrétabb és a legelterjedtebb formája az ellenőrzésnek. A
tanítási óra ellenőrzése azért kap ilyen domináns szerepet, mert
az ott folyó munka mérhető leginkább és ott konkrétan mutatkozik meg a pedagógus vezető szerepe. Másutt a pedagógus jobban
háttérben maradhat. (Ide tartozik a szakmai oktatás ellenőrzése is.)
Korábbi dokumentumok előírták, hogy az igazgató hány tanórát
köteles meglátogatni. Újabban ilyen követelményeket nem fogalmaznak meg. Ezzel is hangsúlyozni kívánják, hogy az iskolaigazgató ellenőrzése komplex legyen. Egyformán terjedjen ki a tanórán
kívüli munkára, az iskola egésze — mint élő szervezet — működésére. Napjainkban jelentősebb a belső ellenőrzés igénye, ezért
növekedett a szakmai munka ellenőrzésében a szakmai munkaközösségek vezetőinek szerepe.
Az ellenőrzés sajátosságai közé soroljuk az iskolában folyó munka
alapvetően testületi jellegét is. A pedagógustestület hat az ifjúsági
egységekre (önkormányzatokra) és a két szervezeti egység együttes hatását kell mérnünk, hogy eredményét kellőképpen érzékeljük. Ez a testületi hatás nyilvánul meg az ifjúság nevelésében a
tanórán és a tanórán kívül egyaránt.
A testületi tevékenység azonban sajátos módon a pedagógusok
egyénileg végzett munkája révén válik testületi hatássá. Azaz a
pedagógus munkájának jelentős részét úgy végzi, hogy egymaga
van a gyerekekkel, egymaga nevel, de az egységes követelményrendszer révén testületivé válik. Ezért az ellenőrzés a pedagógus
egyéni munkáját úgy is vizsgálja, hogy mennyire kapcsolódik
személyes hatása az egész testületi neveléshez. Ez a sajátosság az ellenőrzés jellegét, módszerét is meghatározza.

Iskolavezetés 1996. április

Pedagógiai felelősség
Az ellenőrzést ezért nem szabad csupán az iskolai élet egyetlen
mozzanatára, a nevelésre szűkíteni, az ellenőrzés terjedjen ki az
iskola egész működésére.
2.4 A tervszerűség követelménye
Az ellenőrzés egyik legfontosabb követelménye a tervszerűség. Az
ellenőrzési tervet az iskola tervében helyes rögzíteni.
Az egész testület ismerje
•
•
•
•

az ellenőrzés célját,
módszerét,
időpontját,
koncepcióját.

Ez lehetővé teszi, hogy az ellenőrzés szervesen illeszkedjék az
iskolai munka folyamatába. Így nyilvánvalóvá válik mindenki
előtt, hogy munkáját milyen módon, milyen koncepció alapján
kívánják ellenőrizni, egyértelművé lesz az is, hogy milyen kívánságokat támasztanak vele szemben.
A tervszerűség, az ellenőrzés nyíltsága mindenki számára a bizalmat sugározza. Bizonyítja az ellenőrzés segítő jellegét, azt a célját,
hogy hatékonyabbá tegye az iskolának mint szervezetnek és
benne minden dolgozónak a munkáját. Ez a tervszerűség teszi
lehetővé azt is, hogy az ellenőrzés ne legyen kapkodó, olykor a
munkát zavaró.
Az ellenőrzés során — éppen jellegéből fakadóan — törekedjünk
olyan információk gyűjtésére, melyeket értékelni lehet. Olyan
módszerrel és ott ellenőrizzünk, ahol a munkát ezzel jobbá tudjuk
tenni.
Az ellenőrzés tervszerűsége megakadályozza, hogy egyeseket
túl gyakran, másokat ritkán ellenőrizzünk. Ugyanakkor segít
abban, hogy akik segítségre szorulnak munkájukhoz, azok meg
is kapják ezt a többletsegítséget, s abban is, hogy mások ellenőrzése ne maradjon el teljesen.
Az ellenőrzés tervszerűsége nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy mit és
mikor akarunk ellenőrizni, így ez a résztvevőket ösztönzi. Ez a
nyíltság az érdekeltekben erősíti azt a meggyőződést, hogy munkájukra szükség van, azt értékesnek, az iskola életében nélkülözhetetlennek tartják. Ezt a fontosságérzést kell kialakítani az
emberekben, mert ez erősíti bennük a felelősségérzetet saját
munkájukkal és az egész intézmény működésével kapcsolatban.
Bizonyos esetekben — ritka alkalommal — szükséges lehet az
előre nem közölt ellenőrzés is.
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A tervszerűség segít abban, hogy az ellenőrzés ne csupán a
vezető feladata legyen, hanem a vezetőhelyettesek, az iskolai
munkaközösségek és a pedagógusok is bekapcsolódjanak az
ellenőrzésbe, és ilyen módon kialakul az önellenőrzés igénye is.
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2.5 Az ellenőrzés demokratizmusa
Már a munkaterv készítésénél jeleztük, hogy egy-egy feladat
elvégzéséért több pedagógus is felelős. Az ellenőrzésben jelentős
a szakmai munkaközösségek, a tagozatvezetők, az évfolyamközösségek vezetőinek a szerepe. Meghatározott feladatvégzést nekik kell ellenőrizniük, mégpedig úgy, hogy — amikor csak lehet
— az ellenőrzésbe bevonják az adott kisebb közösség minden
tagját, vagy annak egy részét.
Ha például a szakmai munkaközösség ellenőrzi egy tantárgy eredményességét, azzal a munkaközösség vezetője megbízhat tapasztalt kollégákat, akik az eredményfelmérést valamennyi osztályban elvégzik. Ha a
közösségek neveltségi szintjét (például nevelőotthonban az önkormányzat működését) vagy a termelő, gyakorlati munka problémáit vizsgálják,
ezeket a feladatokat a szakmai közösségek, illetve tagozatok végzik el.

Ily módon kialakul az önellenőrzési igény és képesség, amely
egyrészt növeli a személyes felelősséget, másrészt hozzájárul a
tapasztalatok cseréjéhez, egymás munkamódszerének megismeréséhez. A vezető ellenőrzése kapcsolódik a szervezeti egységek,
a szakmai közösségek, a pedagógusok egyéni ellenőrzéséhez, így
nagyobb terület átfogóbb ellenőrzésére vállalkozhatnak.
Az ellenőrzés demokratizmusa azt jelenti, hogy a belső ellenőrzést az egész testület végzi az igazgató irányításával.
A belső ellenőrzés ilyen módszere javítja a pedagógusok közérzetét, mert nyilvánvalóvá válik számukra, hogy munkájuk megítélése nem egy ember, nem egy vezető szubjektív érzésétől függ.
2.6 A látogatás: információgyűjtés
A pedagógiai ellenőrzésben legtöbbször ezt a kifejezést használjuk: óralátogatás. Hivatalos dokumentumok is használják, tartalma azonban nem egyértelmű. Általában ugyanis a pedagógiai
ellenőrzés egészét — különösképpen pedig az oktató-nevelő munka ellenőrzését — minősítik „óralátogatásnak”.
Óralátogatásról vagy valamilyen foglalkozás látogatásáról akkor
beszélünk, amikor információt kívánunk gyűjteni, tapasztalatot akarunk szerezni.
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Ha az iskolába új pedagógusok kerülnek, az igazgató vagy az érdekelt
szakmai munkaközösség-vezető (esetleg mindketten) meglátogatják őket
az órájukon.

Az óralátogatás jellemzője a megfigyelés, tehát passzív jellegű információszerzési forma. A látottak mélyreható értékelésére, általánosítások levonására még nem kerül sor.
Mindössze benyomásokat akarunk szerezni az újonnan hozzánk
került pedagógus munkájáról: hogyan tud kapcsolatot teremteni
az osztály közösségével, milyen módszertani elveket érvényesít,
hogyan szervezi meg óráit.
Óralátogatásra kerülhet sor akkor is, amikor a pedagógus új
módszerrel kísérletezik. Az igazgató meg akarja ismerni ennek a
kísérleti módszernek a lényegét, tudni akarja, hogyan dolgozik a
kísérlet során a kollégája. A látogatás kifejezést helyesen használjuk tehát olyan esetekben, amikor információt kívánunk szerezni, és ennek elfogadott módszere a passzív megfigyelés.
2.7 A vizsgálat: aktív ellenőrzés
A pedagógiai munka ellenőrzésében mind nagyobb teret kell
adnunk a vizsgálatoknak. A vizsgálat már aktív jellegű ellenőrzést
jelent, szélesebb körű, mint az információszerzés, és okokat is
keres. A vizsgálat alapján történő értékelés mindig mélyebb,
minősítő jellegű. A tanítási órák ellenőrzése is többnyire vizsgálatszerű. Ezekre alkalmazva az „óralátogatás” kifejezés már nem
fedi a tartalmat.
A nevelés-oktatás ellenőrzésében a vizsgálatok megtervezése azért
fontos, mert a pedagógiai munkát folyamatnak fogjuk fel és
egészében vizsgáljuk. Ezért helyes, ha olyan célokat tűzünk ki
vizsgálatra, mint egy-egy tárgy tanításának eredményessége vagy
bizonyos tárgyak tanítása közötti koncentráció.
Például szakoktatási intézményekben fontos a közismereti, a szakmai
elméleti és a szakmai gyakorlati tárgyak koncentrációja, annak vizsgálata, hogy ezek együttesen milyen mértékben segítik elő a szakmai
képzés hatékonyságát.

A vizsgálat témája lehet egy-egy osztályközösség fejlődése. Ha
valamelyik osztály előrehaladásával különösen nagy gondunk
van, ellenőrzésünk során azt vizsgáljuk meg, milyen okok gátolják
a megfelelő tanulmányi előrehaladást.
Vizsgálhatjuk például a tehetséges tanulókkal való differenciált
foglalkozást. Itt már többféle nevelési színteret vizsgálunk együtt:
a közösség vezetésében, a kulturális életben és így tovább. A
témát tehát bonyolultabb összefüggéseiben vizsgáljuk.
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Vizsgálódást folytathatunk egy-egy pedagógus személyével kapcsolatban, ha azt tapasztaljuk hogy munkája kiemelkedő, vagy
olyan módszerei vannak, melyek általánosíthatóak.
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Vizsgálat témája lehet annak a pedagógusnak a munkája is,
akinek a szaktárgyában — az általa tanított osztályokban —
nagyobb lemaradást tapasztalunk. Ilyenkor a vizsgálat célja az,
hogy az okok felderítésével tanácsot adhassunk azok megszüntetéséhez.
A vizsgálat során rendszerint a bonyolultabb, összetettebb kérdéseket vagy több feladat együttes megvalósítását kívánjuk ellenőrizni. A vizsgálat mint ellenőrzési módszer a legkiterjedtebb s
leginkább elemző, a legsokoldalúbb, az okokat leginkább feltáró,
és az értékeléshez a legtöbb alapot nyújtja.
A vizsgálatokat is előre megtervezzük, az érintett pedagógusok előre tudnak róla, hiszen az a célunk, hogy jó eredményeket
vehessünk számba. A vizsgálatokat együttesen végzik a vezető és
a munkatársai, úgy szervezzük meg tehát, hogy minél többen
kapcsolódjanak be a különböző témák, illetve területek vizsgálatába.
2.8 Az ellenőrzés megtervezése
Az ellenőrzés legyen mindig konkrét. Aki ellenőrizni kíván, annak
tudnia kell, hogy mit akar vizsgálni, miről kíván információt
szerezni, és ezt milyen úton fogja elérni. A konkrétság az ellenőrzés megtervezését jelenti. Ez nem azonos az ellenőrzési tervvel.
Az ellenőrzési terv az iskolai tervekben szerepel. Az ellenőrzés
megkezdése előtt készült terv pedig arra az egy tevékenységre
irányul.
Előfordulhat olyan eset is, amikor ettől az általános elvtől el kell térni.
Ha olyan panasz jut tudomásunkra, hogy például valaki rendszeresen
későn kezdi óráját, akkor váratlan ellenőrzést végzünk, mert csak úgy
győződhetünk meg a panaszok, illetve jelzések igazáról vagy igaztalanságáról. A felügyelet végeztével ilyen esetekben is el kell mondanunk az
ellenőrzötteknek, mi volt a felügyelet célja, s milyen tapasztalatokra
jutottunk.

Az ellenőrzés konkrétságához tartozik az is, hogy nem passzív
megfigyelőként végezzük. Nem csak megfigyeljük a pedagógusok
munkáját, hanem aktívabb módszerekkel is dolgozunk. Pedagógiai ellenőrzés során lehet, hogy feladatlapokat használunk, lehetséges, hogy a tanulók munkáit vizsgáljuk meg. A nevelés
eredményeinek vizsgálatában fontos a tanulókkal való közvetlen
kapcsolat teremtése, helyes az adott témakörről a tanulókkal
beszélgetni, véleményüket megkérdezni. A tanulók számára te-
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remtsünk olyan pedagógiai szituációt, amelyben az általunk vizsgált jelenség megnyilvánul.
Tervezzük meg azt is, milyen módszereket fogunk alkalmazni
információszerzésünk, vizsgálódásunk alkalmával. Arra azonban
vigyázzunk, hogy a tanulókkal való beszélgetés, a tanulók bevonása az ellenőrzésbe soha ne keltsen bizalmatlanságot tanáraikkal szemben és ne sértse a pedagógusok önérzetét. Az információszerzés célját és módját az érdekelt pedagógussal előre
beszéljük meg, mint ahogy a pedagógiai szituációkat is velük
együtt készítsük elő.
Ellenőrző munkánkban lényeges a helyes arányok megteremtése
az ellenőrzött területek, illetve témák között. A jobban ellenőrzött
munka a pedagógusok tudatában is fontosabb feladattá válik, a
kevésbé ellenőrzött viszont elhanyagolhatónak tűnik. A vizsgált
témákat mindig úgy választjuk meg, hogy azok pontosan tükrözzék a feladatok fontosságát, az egymáshoz való kapcsolódásukat.
Ellenőrzésünk érzékeltesse, hogy az iskola életének minden mozzanatát fontosnak tartjuk, ugyanakkor orientáljon a legfontosabb
feladatokra.
2.9 Az ellenőrzés írásbeli rögzítése
A korábbi előírások kötelezővé tették az óralátogatási naplók
vezetését. Jelenleg ilyen szabály nincs. Az ellenőrzések tapasztalatainak írásbeli rögzítésére azonban többnyire szükség van, ha
az nem is lehet minden esetben kötelező. Ha információgyűjtés a
szándékunk, akkor nem feltétlenül szükséges erről írásbeli feljegyzést készítenünk. Ugyanaz a helyzet, ha a felügyeleti jellegű
ellenőrzés során a határidők betartását nézzük meg. Szükséges
azonban írásos feljegyzést készíteni a pedagógusok teljesítményéről. Nem az óralátogatás tapasztalatainak rögzítése mintájára, megfelel erre a célra az a füzet is, amelybe észrevételeinket,
tapasztalatainkat feljegyezzük. Az viszont elengedhetetlen, hogy
a pedagógusokról készített feljegyzések hű képet adjanak munkájukról.
A feljegyzések nem titkos okmányok, jó, ha az érdekelt pedagógus ismeri ezeket a számára megjelölt feladattal együtt
(önképzésben, szervezett továbbképzésen, szakmai tapasztalatcserében való részvétel, nagyobb aktivitás vagy a munkának
másfajta megszervezése).
Írásbeli feljegyzést kell készíteni egy-egy szélesebb körű vizsgálatról, például ha a félévi vagy tanév végi ellenőrzés előtt a tanulók
tudásának eredményességét mérjük vagy neveltségi szintjét akar-

Iskolavezetés 1996. április

K
2.2
13

Pedagógiai felelősség
juk megállapítani. Ezekről az elemzésekről készített írásbeli feljegyzésünk terjedelmét és tartalmát mindig a felhasználásuk célja
határozza meg. (Így készülhet az értekezlet beszámolójához, előkészítéséhez.)
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Azokat a tapasztalatokat, melyeket később nem kívánunk külön
felhasználni, melyek csupán a mindennapos vezetői munkában
szükségesek, nem kell írásban rögzíteni. Csak a dokumentálás
érdekében nem kell írásos feljegyzés a vezető számára, mert az
ellenőrzés ténye úgyis kiderül az iskolai munka menetéből. Az
iskola önállósága az igazgató ellenőrző szerepét erősítette meg,
lényegében megszűnt a régi, a felügyeleti rendszer által gyakorolt
külső ellenőrzés.
A vezetőhelyettesek is folyamatosan ellenőriznek. (Ezt a munkaterv pontosan rögzíti is.) Időszakonként az igazgató és helyettesei kicserélik az ellenőrzés tapasztalatait. Ezt, mint korábban a
munkamegosztásnál említettük, előre rögzített időpontokban teszik. Természetszerű, hogy önmaguk számára készítenek ellenőrzésükről feljegyzéseket, az is szükséges, hogy a különböző
vezetők tapasztalatai egységbe álljanak össze. Ezek a feljegyzések
azonban csupán az emlékezet felidézésére és segítésére szolgálnak.

3. A tanítási órák ellenőrzése
Az ellenőrzésen belül külön szólunk a tanítási órák és foglalkozások ellenőrzéséről. Az iskolában folyó oktató-nevelő-képző tevékenység legfontosabb területe a tanítási óra, melynek ellenőrzése különös gondot s felkészülést igényel az igazgatótól.
3.1 Az ellenőrzés megtervezése és megszervezése
Egész évre tervezzük meg az iskolába érkező új pedagógusok
tanóráinak, foglalkozásainak meglátogatását, hogy munka közben megismerjük az újonnan munkát kezdő kollégákat. A tapasztalatok alapján határozhatjuk meg, hogy szükséges-e patronálni
a pályakezdőket vagy nem, ha igen, akkor kikre bízzuk a patronálásukat.1

1

Lásd erről bővebben az L 6.2 fejezetet.
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Önkontroll!
Mit kell figyelembe venni a terv elkészítése előtt?
❏

Mely tárgyakban vezettünk be új tantervet, új követelményeket?

❏

A szaktanácsadói (szakértői) vizsgálat milyen különös feladatra hívta fel a figyelmet?

❏

Kik kezdtek kísérletezésbe, hol halmozódtak fel a tanítás
során hasznosítható tapasztalatok?

❏

A távlati tervezési időszakban minden tantárgy mélyebb
vizsgálatára sor kerül?

A tanóra ellenőrzése egy-egy osztályra vonatkozóan is megtervezhető. Ilyenkor nem tantárgyat veszünk alapul a tervben, hanem
osztályokat. Egyes évfolyamok vagy évfolyamokon belül egy-egy
osztály a tanórai munka megfigyelésével nyújt segítséget az osztályfőnöknek, az egy osztályban tanító tanárok közösségének.
A tanórák ellenőrzésének alapja lehet olyan vizsgálat is, hogy a
különböző tantárgyak koncentrációja mennyire valósul meg, s
ilyenkor a rokon tárgyat tanító pedagógus munkáját ellenőrizzük
átfogóbban.
A tanórai ellenőrzés tervezésének alapja lehet az is, hogy mennyire
differenciált a tanulókkal való foglalkozás.

Önkontroll!
Mit érdemes figyelni a differenciált foglalkoztatással kapcsolatban?
❏

Észreveszik-e a tanárok a kiemelkedő tehetségű gyerekeket?

❏

Foglalkoztatásuk szervezett-e, teremtenek-e számukra megfelelő tehetségfejlesztő lehetőséget?

❏

Hogyan foglalkoznak a lemaradókkal? A tanórákon módot
teremtenek-e felzárkóztatásukra vagy tanórán kívül teszik
ezt lehetővé?

❏

Felismerik-e a tanulók képességeit, különböző adottságaikat, amelyekre alapozva el lehet indítani őket a magasabb
teljesítmény eléréséhez?

A tanóra ellenőrzésének éves megtervezésében nagy szerepet
kapnak személyzeti céljaink. Az elmúlt év tapasztalata alapján
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láthatjuk, kiknek a munkájával kell alaposabban megismerkednünk azért, mert kiváló munkát végeznek és el akarjuk ismerni
ezt, vagy mert több segítségre szorulnak. Ilyenkor a személy
munkájának alaposabb megismerését tűzzük ki célul, több órát
nézünk meg nála.
E gondos tervezés mellett is a tanórák ellenőrzésének a folyamatos, mondhatnánk a napi munka adja meg az alapját. Ezért
legyen az egész évre történő megtervezés laza, hogy mód
legyen ezekbe beépíteni az év során különböző vizsgálatokat,
ellenőrzéseket, megfigyeléseket. Év közben számtalan ilyen lehetőség adódik, akár az osztályokban jelentkező problémákra, akár
a tantárgyak tanítása során megmutatkozó gondokra, akár a
pedagógusok fejlődésének különbözőségére gondolunk.
A tanóra ellenőrzésében nagy szerepe van a szakmai munkaközösségek vezetőinek. A munkaközösség-vezetők munkaköri leírásában szerepeljen is velük szemben ennek a követelménye.
Akinek a szakmai munkaközösség tagjai közül szabad órája van,
lehetőleg menjen együtt a tanórára a munkaközösség vezetőjével
(sőt esetleg az igazgatóval vagy helyettesével is). A szakmai munkaközösség szervezzen olyan alkalmat, hogy tagjai tapasztalattal,
információval rendelkezzenek egymás munkájáról. Egy-egy tárgy
vizsgálatához szükséges, hogy a szakmai munkaközösség eredményvizsgálatokat végezzen.
Az igazgató vizsgálata a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon nem pótolja a szakmai munkaközösség-vezető, időnként
a szaktanácsadó, szakértő hozzáértő véleményét. Az igazgató
nem lehet minden tárgy szakembere, nem adhat minden
tárgyhoz egyformán értékes szakmai segítséget. Ezért meggondolandó a külső szakmai segítség megszervezése akár szakértő-, akár szaktanácsadó-hálózat kiépítésével. Őket az igazgató
kéri fel, hogy jöjjenek ki az intézménybe.
A szaktanácsadók, szakértők nem felügyelők. Szakmai szolgáltatást végeznek, elsősorban a pedagógusnak adnak tanácsokat
saját fejlesztési (önfejlődési) stratégiák kidolgozásához, de az
igazgató számára is adnak segítséget. Éppen ezért rájuk nem
hárítható át a pedagógusok ellenőrzése. Ők az iskola szakmai
munkájáról mondanak véleményt, adnak tanácsot, melyet az
igazgató hasznosít a pedagógusok munkájának ellenőrzésében,
segítésében.
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3.2 Felkészülés a tanóra ellenőrzésére
Az igazgató a tanóra — és más foglalkozások — ellenőrzésére
alaposan felkészül. Tekintettel van arra, hogy az ellenőrzése során
a nevelés és oktatás egészére adott előírások és instrukciók
betartását figyeli, és az iskola egész nevelési hatásrendszerét
elemzi. Az ellenőrzött tanítási órákat ezért elsősorban az adott
iskolatípusra meghatározott feladatokra és az általános alapelvek
tartalmához igazodva jelöli ki. Ezeknek az összegezése (sok óra és
foglalkozás ellenőrzése után) adhat képet arról, hogyan teljesíti
az iskola nevelési és oktatási feladatait, követik-e a nevelőtestület
tagjai azokat az általános pedagógiai elveket, amelyeket pedagógiai programjukban a nevelési feladatok érdekében szükségesnek
tartanak.
Ilyen elvek lehetnek: az iskola nyitottsága, az iskolai élet demokratizmusa, a tanulók tevékenységének szervezése, a tanulók önállósága és
motiválása, a tanulás korszerű értelmezése, a korszerű pedagógiai technológia alkalmazása, a folyamatos ellenőrzés és értékelés megvalósítása.

Ugyancsak a tanórák és foglalkozások ellenőrzése során győződhet meg az igazgató (helyettes, munkaközösség-vezető) a pedagógiai módszertani szabadság helyes értelmezéséről.
A pedagógiai szabadság a célhoz vezető út, az eljárások, a
módszerek önálló megválasztásának lehetősége, a konkrét
helyzethez, a lehetőségekhez való alkalmazkodás kötelezettsége.
A szabadság azonban nem korlátlan. A korlátokat az általános
és módszertani alapelvekhez történő ragaszkodás, valamint
a követelmények teljesítése jelentik.
Az igazgató (helyettese) magatartását a tanítási órákon és foglalkozásokon meghatározza az ellenőrzés célja, jellege.
Megfigyelési szempontok lehetnek:
•
•
•
•

információgyűjtés a tanítási órán
a pedagógus magatartásának, munkájának vagy
a tanulók tevékenységének figyelése
valamilyen területen mélyebb vizsgálat elvégzése

Az előbbinél nagyon fontos, hogy a pedagógussal együtt menjen
be az órára, viselkedésével, véleménynyilvánításával a pedagógust ne zavarja meg.
Az előbb elmondottak jelzik, hogy az igazgató (helyettese, munkaközösség-vezető) jó előre közli a pedagógussal, mikor megy
hozzá, mit kíván nála látni, ellenőrizni, vizsgálni és milyen szempontok szerint fogja végezni megfigyelését, ellenőrzését, vizsgála-
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tát. Ez a pedagógus számára megnyugtatólag hat, feloldhat benne
mindenfajta bizalmatlansági érzést, és szívesen együttműködik
az igazgatóval az ellenőrzés során.
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3.3 A tanóra elemzése
Amikor a tanóra elemzésének szempontjait felsoroljuk, el akarjuk
jó előre oszlatni azt a következtetést, mintha minden ellenőrzésnél valamennyi szempontot figyelembe lehetne, illetve kellene
venni. Természetesen ez csak zűrzavarra vezetne. Az elemzési
szempontok közül az igazgató (helyettese, munkaközösség-vezető) azokat választja ki, amelyek az ellenőrzés céljának, körülményeinek leginkább megfelelnek. Az itt következő felsorolással bemutatjuk azt a sokrétűséget, melyet a tanóra elemzése
jelent.
A tanóra ellenőrzésénél a megfigyelési feladatokat — bár egymással szoros összefüggésben vannak — a következők szerint csoportosíthatjuk:
• az óra célja és tartalma (e kettőt együtt kell vizsgálni, mert a
cél meghatározza a tartalmat és a feladatokat is)
• az órán alkalmazott módszerek
• az óra felépítése és szervezése
• a tanulók munkája és magatartása
• a nevelő munkája, egyénisége, magatartása
• eredmények, következtetések, javaslatok
Az óra célja és tartalma

Önkontroll!
Mit vizsgálunk ebben az összefüggésben?
❏

Helyesen határozta-e meg a tanár az óra oktató-nevelő
célját, elérte-e ezt a kitűzött célt?

❏

Mi volt a szerepe, jelentősége a tanórának a tantervi témakör feldolgozása szempontjából, hogyan teljesítette azt?
Beleilleszkedett-e a témaköri tervezésbe?

❏

Hogyan segítette az óra a személyiség kialakítását?

❏

Milyen volt az óra tartalma szakmai szempontból, megfelelt-e a tudományosság elvének?

❏

A tantervi követelmények (ismeretek, tevékenységek) teljesítésének szintje mit mutat?

❏

Milyen eredmények és hiányosságok állapíthatók meg?
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Önkontroll! (folytatás)
❏

Az anyag terjedelme és jellege összhangban volt-e a tanulók életkori sajátosságaival?

❏

A tananyag alkalmas volt-e a jártasságok és a készségek
kialakítására és a képességek fejlesztésére?

❏

Megvolt-e az elmélet és a gyakorlat egysége?

❏

A nevelő meggyőződött-e a tanítási-tanulási folyamat eredményességéről?

Az órán alkalmazott oktatási módszerek

Önkontroll!
Milyen kérdések alapján végezhetjük vizsgálatainkat?
❏

Milyen módszereket alkalmazott a nevelő, és megfeleltek-e
azok a tartalomnak, a didaktikai feladatnak, a tanulók
életkori sajátosságainak és a meglevő ismereteiknek?

❏

Érvényesült-e az órán a módszerek kombinációja?

❏

Az alkalmazott módszerek segítették-e a nevelő vezető
szerepének érvényesülését, illetve aktivitását?

❏

Milyen volt a bemutatás és a szemléltetés?

❏

Milyen kísérleteket végeztek?

❏

A bemutatás és a szemléltetés során milyen volt a tanulók
aktivitása?

❏

A bemutatott szemléltetőanyag kiválasztásában a tanár
épített-e a tanulók korábbi tapasztalataira, ismeretére,
egyáltalán tudja-e, hogy a tanulók milyen ismeretekkel
rendelkeznek?

❏

Csak az iskolában szerzett ismeretekre épített vagy figyelembe vette, hogy a tanulók családi környezetükből milyen
más ismereteket hozhattak?

❏

Hogyan használták fel (különösen középiskolákban) a tanórán kívül szerzett ismereteket?

❏

Hogyan alkalmazta a tanár a korszerű pedagógiai technológiát?

❏

Milyen volt a frontális, valamint a csoportos és az egyéni
tanulás szerepe, aránya?

❏

Milyen arányú és mértékű volt a feladatlapok, programok,
munkafüzetek használata?
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Önkontroll! (folytatás)
❏

K
2.2

Hogyan történt az audiovizuális eszközök és rendszerek,
ismerethordozók felhasználása? Megfelelő volt-e didaktikai szerepük, célszerű volt-e felhasználásuk? Mindez együttesen segítette-e a tanulókban a szilárd készségek kialakulását?

20
Ugyancsak a módszerek között vizsgáljuk az ismeretek rögzítésének, a tevékenységek és képességek fejlesztésének útját is.

Önkontroll!
Mit figyelünk meg?
❏

Megnyilvánult-e a tanórán a permanens ismétlés, koncentráció, írásos és grafikus rögzítés, visszajelzés (megerősítés és korrigálás), részösszefoglalások és összefoglalás,
az ismeretek és tevékenységek gyakorlati alkalmazása,
problémák, feladatok megoldása?

❏

Általában milyen volt a gyakorlás, érvényesült-e a fokozatosság, a változatosság, a tanulók egyéni képességeihez
való igazodás elve?

❏

Milyen formája volt az ellenőrzésnek (szóbeli feleltetés,
röpdolgozat, feladatlap, felelőpapír, felelőtábla, gépi ellenőrzés)?

❏

Az ellenőrzésről kapott információkat hogyan rögzítette és
hasznosította a tanár?

❏

Vannak-e kialakult normái a pedagógusnak az értékelésre, helyesek-e ezek?

❏

Bevonja-e a tanulókat az értékelésbe, gondol-e arra, hogy
értékelése során helyes szemléletet alakítson ki követelményeiről, és ezeket elfogadtassa tanítványaival?

❏

Indokolja-e az érdemjegyet?

❏

Az értékelése csak osztályzásból áll-e, vagy ennél gazdagabb, bővebb?

❏

Folyamatos-e az ellenőrzés és az értékelés?

❏

Ellenőrzi-e a tanulói produktumokat, az egyéni és csoportos tanulást?
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Az óra felépítése és szervezése

Önkontroll!
Mit nézzünk?
❏

Helyes volt-e a domináló tevékenységtípus megválasztása
(frontális, csoportos, individualizált, mennyire speciális
egyéni felfogású)?

❏

Az óra felépítése megfelelt-e a tartalomnak és a didaktikai
feladatnak?

❏

Milyen volt az óra céljának tudatosítása?

❏

Hogyan tagolta a nevelő az új anyagot, hogyan szervezte
meg a tanulók munkáját?

❏

Milyen volt az óra technikai szervezése, a nevelő időbeosztása?

❏

Ki tudták-e használni a tanóra minden percét munkára,
nem végzett-e felesleges munkát a pedagógus?

A különböző jelentések, az osztálynapló kezelése, az érdemjegyek
rögzítése, az utasítások kiadása, a rend ellenőrzése, az eszközök
kiosztása, a tanulók személyes problémáinak megismerése és
elrendezése mind olyan mozzanatok, amelyek a tanítási óra
megszervezésében nagy szerepet kapnak. Ezeket a feladatokat
nem lehet és nem is szabad elhárítani. Fontos figyelemmel kísérni, hogy milyen határozottsággal végzi ezeket a pedagógus. A
gyors és megnyugtató reagálás a tanulás-tanítás folyamatát segíti. A lassú, bizonytalan ügyintézés, a tájékoztatás fölösleges
részletezése vagy elhanyagolása időrabló lehet, a tanulást és
tanítást hátráltató, nyugtalanító tényezővé válhat.
A tanulók munkája és magatartása
A tanítási órákon és más foglalkozásokon mindenekelőtt
arról kell meggyőződnünk, hogy a tanulók elsajátították-e
a szükséges ismereteket és készségeket.
Az ismeretek egész körét egy tanítási órán pontosan nem lehet
ellenőrizni. A tanulók szóbeli összefüggő feleletei (tekintettel a
kivételes felkészülés lehetőségére) sem adnak teljes és valóságos
képet. A tanár kérdéseire adott válaszok is csak bizonytalan
becslést tesznek lehetővé a tanulók tudásáról. Ezért csak az
adott órán átadott ismeretek elsajátításáról kaphat képet az
igazgató (helyettese).
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A tantárgy követelményrendszerének elsajátítása, a tanulók tudás- és neveltségi szintjének megállapítása ennél szélesebb körű
vizsgálódás eredménye lehet. Ezt az igazgató a szakmai munkaközösség bevonásával, a pedagógusok önértékelése során tartott
eredményvizsgálatokon keresztül végezheti csak el, amelyhez a
tanórákon kívül figyelembe veszi a gyerekek különböző munkáit
is (dolgozatok, kész munkák, pályázatok). Ezt szolgálják az Alaptanterv követelményei alapján megszervezett vizsgák. De egy
tanítási órán is képet kaphatunk például a tanulók beszédkészségének fejlettségéről vagy a tanórával kapcsolatos tanulói munkák, dolgozatok ellenőrzése során a tanulók készségeinek alakulásáról.
A tanulók viselkedése, a kialakult és megszokott hangnem, modor,
rend, a pedagógus utasításainak, felszólításainak, kéréseinek
teljesítése nemcsak egyszerűen a tanítás-tanulás hatékonyságát
befolyásoló tényező, hanem a neveltségnek is fontos megnyilvánulása. Ezért a tanulók magatartásából a nevelés eredményességére is következtetéseket vonhatunk le.
A tanulók érdeklődése elsősorban a szorgalmas, fegyelmezett
tanuláson, a pedagógus utasításainak fogadásán mérhető le.
Fontos jele a tárgy iránti érdeklődésnek a tanulók együttműködési készsége és képessége.
A motiváltságot különösen jelzik a tanulók kérdései. Ahol a
tanulóknak sok kérdésük van a pedagógushoz, s látszik, hogy a
kérdezés megszokott jelenség, ott a motiváltságra kedvező következtetéseket vonhatunk le. A tanulói aktivitás növelésével, a
tanulók közös munkaformáinak szaporodásával megszűnt a tanítási órák merev fegyelme. A beszédtilalom uralmát felváltotta a
kötetlenebb megnyilatkozás, a munkazaj. Az ellenőrzés során azt
kell eldönteni, hogy az a munkazaj szükségszerű volt-e, nem
akadályozta-e a tanulókat a tanulásban, az információk, a problémák felfogásában és megoldásában. A munkára, tanulásra
koncentrálás mértékét is jelzi a csend, illetve „zajszint”. A szükséges és elégséges munkazaj természetesen tantárgyanként, iskolatípusonként, életkortól is függően más és más lehet.
Nem tűrhető el az olyan zaj, beszélgetés, mely nyilvánvalóan
nem az intenzív munka (vagy egyáltalán a munka) velejárója.
A munkaasztalokon, padokon uralkodó rend és annak célszerűsége jelentősen hat a tanulás-tanítás intenzitására. Éppen ezért
figyeljük meg, van-e kialakult munkarend, s ez célszerű-e vagy
csak formális?
A tanulók beszédénél a stilisztikai követelményeket és a hangnemet is vegyük tekintetbe. Különösen kisebb tanulók esetén kívá-
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natos az egész mondatokban történő válaszolás megkövetelése. A
rendszeresen megengedett egyszavas válaszok nemcsak a beszédkultúra fejlődését akadályozzák, de hányavetiségre is vezetnek. A
munkafolyamatban kiderül, milyen a tanulók viszonya a nevelőhöz.
Ugyancsak fontos információkat adhat az ellenőrzés végzőjének
a tanulók neveltségének szintjéről a tanterembe való bevonulás
és a tanterem elhagyása, a tanulók öltözködése, tisztasága, a
tanterem rendje, és tisztasága.
A nevelő munkája, egyénisége, magatartása
Rendszeresen vizsgáljuk, hogy a tanórán érvényesül-e a tanár
vezető szerepe. A pedagógus irányítja a tanítási órán folyó munkát, segíti a tanulói aktivitás kibontakozását, vezető szerepének
érvényesülésével tudja csak előre megtervezett munkáját elvégezni.
A nevelő vezető szerepe nem valamifajta parancsoló, utasítást adó magatartásban nyilvánul meg, hanem a pedagógiai folyamat egészére jellemző.
Ezért külön vizsgáljuk, milyen a pedagógus magatartása, hogyan
reagál a tanórán előforduló jelenségekre. Ennek vannak formai
jegyei is.
Például a pedagógus beszéde hangos, monoton, halk, tagolt, érthető, a
témától elkalandozó vagy a témához alkalmazkodó. Milyen motorikus
megnyilatkozásai vannak a pedagógusnak: kiegyensúlyozott, felesleges
mozgástól tartózkodik (gesztikulál)?

A pedagógus érzelmi megnyilvánulásainak is jelentős szerepe van
a tanórán. Így a türelemnek, az ingerültségnek, a lelkesedésnek,
az unalomnak, az elutasításnak, a határozottságnak, a mesterkéltségnek. Mindezek természetesen más-más jelentőséget kapnak a különböző pedagógus egyéniségeknél: egyfelől bántóak
lehetnek, más összefüggésben éppen a közvetlenséget fejezik ki.
A pedagógus magatartásában a tartalmi jegyeknek különleges
szerepük van. Ide tartozik az a jegy, hogy milyen mértékben
kívánja meg a rendet. Megnyilvánul a szemléltetőeszközök célszerű elhelyezésében, a használat utáni helyretevésben, a tanári
asztal rendjében, a fegyelem fenntartásában.
Jellemző az adott pedagógusra, hogy külön kell-e fegyelmet teremtenie, vagy a tanóra munkamenete maga fegyelmez? Ezért
vizsgáljuk, hogy a tanulóknak van-e folyamatos feladatuk, tennivalójuk, mennyire ösztönző a pedagógus magatartása, biztat-e,
együttérez-e, hivatkozik-e valamire. Képes-e mindvégig kezében
tartani az óra vezetését?
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Éppen így nagy gonddal vizsgáljuk azt is, hogy a pedagógus
figyelme mennyire összpontosított és mennyire széles körű. Figyeli-e a tanulókat, észreveszi-e a jelentkezőket, a különböző
zavaró, illetve a tanulást elősegítő jelenségeket?
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Sokat mond az, hogyan alakul az órán a tanár-tanítvány dialógus.

Önkontroll!
Mit érdemes megfigyelni?
❏

Tudja-e a nevelő igazán beszélgetésre serkenteni a tanulókat?

❏

Képes-e arra, hogy a tanulók kijelentéseit, válaszait a
tanóra előbbre vivőjének fogja fel?

❏

Hogyan korrigálja a tanulókat?

❏

Ösztönöz-e arra, hogy a tanulók maguk is kérdezzenek,
bennük is feltámadjon az érdeklődés?

A kérdés megválasztása, helye, megfogalmazása, időben történő
felvetése segítheti a tanóra munkaintenzitását. A fordítottja is
igaz: ha a pedagógus egyszerre több kérdést tesz fel, kérdéseit
még megválaszolása előtt átfogalmazza, bizonytalankodik, akkor
nehezen tudja a megfelelő munkáltató légkört kialakítani a tanórán.
Eredmények, következtetések
Ellenőrzésünk során választ kell találnunk arra, hogy a nevelő
elérte-e kitűzött célját, a tanítási óra elősegítette-e a tanulók
tudásának gazdagítását, személyiségük alakítását. Figyeljük meg,
hogy a tanulók megnyilvánulásai akár a számonkérés során, akár
a tanóra folyamatában megfelelnek-e annak az értékelésnek,
amelyet a tanár alkotott a tanulókról. Ezért helyes, ha egybevetjük saját benyomásainkat, tapasztalatainkat az osztályozónaplóban talált érdemjegyekkel.
Külön vizsgáljuk a tanulók neveltségét. Ha idegen van bent a
tanórán, először kicsit mindig szerepjátszókká válnak. Ennek
tudatával is képet kaphatunk olyan erkölcsi tulajdonságokról,
amelyek nem lehetnek a szerepjátszás következményei. Állapítsa
meg az igazgató a tanóra pozitívumait, melyeket továbbfejlesztésre
ajánl, a tanórán tapasztalt pedagógiai hibákat, melyek kijavítására kell ösztönöznie kollégáját.
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3.4 Feljegyzések készítése a tanórákon
A tanórák ellenőrzése során részletes, az emlékezetet segítő és a
megfigyelési tapasztalatokat rendező feljegyzéseket készítsünk.
Az igazgatói gyakorlat sok hasznos formát és rendező elvet alakított ki az ilyen feljegyzések készítésére. A feljegyzések formája függ
az ellenőrző személytől, mit szokott meg, mit tud leginkább
hasznosítani, de függ az ellenőrzés céljától is. Más jellegű feljegyzést készíthetünk akkor, ha egy új pedagógust először látogatunk
meg, más jellegűt, amikor egy tantárgy oktatásának eredményességét vizsgáljuk iskolán belül, vagy amikor egy osztály problémáinak megoldására keresünk választ.
Érdemes minden tanítási óráról külön lapora feljegyzést készíteni.
Ha külön-külön lapra készítünk a tanórákról feljegyzéseket,
ezeket az elemzés során az ellenőrzés céljának megválasztásakor és a pedagógus munkájának értékelésekor is fel tudjuk
használni. Célszerű, ha az igazgatónál minden pedagógusnak
van egy külön dossziéja, s ebbe kerülnek bele a tanóráról készült
feljegyzések éppúgy, mint más, a munkatervben rögzített feladatainak ellenőrzéséről szerzett tapasztalatok.
Fontos, hogy az egyes didaktikai lépések kitűnjenek a tanórán
készült feljegyzésben. Azaz mindarra válaszoljon, amit korábban
megfigyelési szempontokként vázoltunk. Helyes az ezekre adandó
választ csoportosítva elvégezni.
Természetesen a feljegyzések egyéni jelleget is ölthetnek. A formát, módszert mindenki kialakítja magának. Arra azonban ügyeljünk, hogy a tanóráról készült feljegyzés mindenkor tömör legyen,
csoportosított, célszerű. Arra gondoljunk, hogyan kívánjuk ezeket
felhasználni. A feljegyzés segíti az emlékezetet a mélyebb összefüggések levonásában, illetve a tanárral való beszélgetésben. De
a feljegyzés nem lehet a tanóra hű tükörképe — nincs is erre
semmi szükség.

3.5 A tanóra elemzése és értékelése
Az értékelés formája és tartalma mindig függ az ellenőrzés céljától.
A tanítási órák ellenőrzése meghatározott cél érdekében történik,
az elemzéshez is ennek megfelelően válasszuk meg a helyes
formát. Ne felejtsük el azonban, hogy minden tanár igényt tart
arra, hogy tanórája külön is értékelésre kerüljön.
Ily módon kettős feladatot kell megoldanunk.
Egyrészt választ kell adnunk a vizsgált, ellenőrzött probléma
megoldásának szintjére, és ebben külön-külön értékelni az egyes
pedagógusokat is.
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Másrészt a kitűzött cél megvalósításáról adjunk teljes képet, ha
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•
•
•
•
•

egy-egy szakmai munkaközösség munkáját vizsgáljuk meg,
egy tárgy eredményességét ellenőrizzük,
egy osztály problémáinak megoldására keresünk választ vagy
egy évfolyamon valamely tárgy tanítását vizsgáljuk, illetve
ha több tanár közös munkájáról gyűjtünk információkat.

Ilyenkor hívjuk össze mindazokat, akiknek közös tevékenységéről
szereztünk információkat, és a tanórák tapasztalatait összegezzük.
Amikor a vezető elmondta a vizsgált pedagógusok tevékenységéről a véleményét, vitassák meg együttesen, hogy ez az
értékrend egyezik-e a munkát végző közösség értékelésével.
A vita során azokra a kérdésekre keressék a választ, melyeket
az ellenőrzés megkezdése előtt ismertettek velük.
Az a helyes módszer, ha az igazgató (helyettese) engedi, hogy
először a szaktanár mondja el véleményét az órájáról, azoknak a
szempontoknak az alapján, melyeket az igazgató (helyettese)
előzetesen ismertet vele. Majd a szakmai munkaközösség, azok
tehát, akik részt vettek az ellenőrzésben. Az igazgató ezek után
ismertesse saját véleményét.
Vigyázzunk arra, hogy ez a véleménynyilvánítás ne minősítő jellegű legyen, hanem tényleg egy tanórának az elemzése. Hangsúlyozzuk, hogy egyetlen vagy néhány tanórából
egy tanár egész munkáját nem lehet megítélni.
Éppen ezért ez a fajta elemzés inkább a beszélgetés formáját ölti.
Mindenképpen tartózkodjunk attól, hogy ez valamifajta ítélethirdetés
legyen. Hangsúlyozzuk a pozitívumokat, de mutassunk rá arra is,
hogy a pedagógus hogyan teheti a tanítási óráját még eredményesebbé, hatékonyabbá. Jó módszer, ha kérdések formájában ösztönözzük
a pedagógust az önértékelésre, saját munkája eredményeinek, eredménytelenségeinek feltárására. Kérdéseinkkel azt igyekezzünk elérni,
hogy a pedagógus maga keresse, hogyan tehetné hatékonyabbá,
eredményesebbé, színesebbé tanóráit. Adjunk módot arra, hogy ebbe
az útkeresésbe a kollégák is bekapcsolódhassanak.
Ha olyasmit tapasztalunk, amiért el kell marasztalni a pedagógust, vegyük fontolóra, hogy ezt az egész kollektíva előtt kell-e
tenni. Ha első esetben fordul elő, vagy fiatal, kezdő kollégáról van
szó, semmiképpen sem! Ha azonban a hiba ismétlődik ugyanannál a kollégánál, és huzamosabb tapasztalat alapján szükség
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van valamilyen hiba szóvátételére, akkor megfontolhatjuk a nyilvános bírálatot is.
A beszélgetés befejezése mindenkor előremutató legyen. Adjon módot arra, hogy az ellenőrzött pedagógus világosan lássa
további feladatait és munkája hatékonyabbá tételének útját. Az
ellenőrzés erősítse meg az ellenőrzöttet vagy ellenőrzötteket mindabban, amit eddig jól végeztek, s adjon nekik útmutatást munkájuk további javítására.
Ha az ellenőrzés célja egy pedagógus munkájának alapos megismerése vagy értékelése volt, akkor az igazgató az elemzést az
érintett pedagógussal végzi el. Szükséges azonban, hogy a szakmai munkaközösség vezetője is részt vegyen az elemzésen. Az
értékelés menete hasonló az előbbihez. Először a szaktanár végzi
el az önértékelést, majd az igazgató mondja el véleményét, olyan
légkört teremtve, melyben nyíltan, őszintén feltárhatják a kolléga
munkájának eredményeit és hiányosságait, a szükséges tennivalókat.
A tanórán történő ellenőrzés a pedagógus munkájának értékelésében az egyik legfontosabb tényező, de nem kizárólagos. A
tanítási óra elemzésekor is közöljük vele, hogy munkáját
egészében értékeljük, s ebben különös jelentőséget kap a
tanítási órán végzett tevékenysége.
Az ellenőrzéshez saját intézményünkben legjobb akaratunk ellenére is tapad bizonyos mértékű szubjektivitás. Ezért helyes az
a törekvés, melynek napjainkban tanúi lehetünk, hogy az iskolától független személyek, hozzáértő szakértők az országos követelmények alapján mérjék fel a tanulók tudását (alap- és záróvizsgák
bevezetési szándéka külső szakértők bevonásával). Az így kapott
eredmény fontos információ a pedagógus, az igazgató (és a szülő)
számára. Az összehasonlítás a tanítványok tudásáról segít a
további feladatok meghatározásában.
A tanulók eredményeivel kapcsolatban végzett igazgatói ellenőrzésnek nagy szerepe van a tanárról alkotott vélemény kialakulásában, de önmagában nem lehet alapja az iskola, a pedagógus
minősítésének. Ezek az eredmények sok tényezőtől függnek.
Néhány ezek közül:
•
•
•
•
•
•

a gyerekek hozott tudása
képességeik
családi környezetük
az iskola lehetőségei
az osztályok létszáma
felszereltségük
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Ezeket elemeznünk kell, s csak ezek segítségével állapíthatjuk
meg a tényleges okokat, és kereshetjük a módját azok megszüntetésének.
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David Cameron,1 a vezetéselmélet egyik kiváló művelője az értékelő
beszélgetésről ezt írja:
„A főnök-beosztott kapcsolatban az egyik legkényesebb és legnehezebb
szemtől szembeni helyzet az értékelő beszélgetés. Ilyenkor különösen
hasznos lehet a teljesítmény értékelése és vizsgálata. A meglévő adottságokat fejleszteni lehet az értékelő beszélgetés technikájának megtanításával. A sikernek azonban legfőbb záloga az, hogy olyan hangulatot
tudjanak teremteni, melyben a felettes és a beosztott szabadon és
őszintén megbeszélhetik, hogy a célkitűzéseknek mennyiben tettek eleget és hogyan kell módosítani a jövő céljait.
A siker attól is nagymértékben függ, hogy a felettes tisztában van-e a
beszélgetéstől várható eredményekkel.
A célok rendszerint az alábbiak kompetenciái:
• törekedni kell a beosztott teljesítményének növelésére, ennek érdekében közösen tűznek ki célokat, az okokkal pedig mindkét fél tisztában
van
• biztosítani kell, hogy a beosztott tudja, mennyire végzi jól a munkáját,
inkább a pozitívumaira kell építeni, és nem a gyenge pontjait kell
támadni
• kölcsönösen alakítanak ki fejlesztési programot az egyén képességeinek kibontakoztatására
• szoros személyi kapcsolat kiépítése, konstruktív, segítőkész légkör
kialakítása, a kommunikáció elősegítése, a feszültségek, konfliktusok
csökkentése”

Ahhoz, hogy ezeket a célokat el lehessen érni, a vezetőnek tudnia
kell, hogy az ő értékelése nem feltétlenül egyezik azzal, ahogyan
munkatársunk önmagát értékeli.
Bármennyire is törekszünk rá, nem tudunk teljesen megszabadulni a szubjektivitástól, az előítéletektől. Nekünk is lehet
legalább annyi téves feltevésünk, mint a beosztottnak.
Még ha viszonylag tisztán látjuk is, hogy milyen célok felé akarjuk
vezetni kollégánkat, akkor is óvatosan kell eljárni. Nem szabad
elfelejtenünk: bizonyos pszichológiai korlátok meghatározzák,
hogy az egyén egyszerre hány javaslatot képes elfogadni — sokak
szerint legfeljebb kettőt-hármat —, ezért hosszabb időt, több
beszélgetést kell rá szánni, ha célt akarunk elérni.

1

Performance Appiraisal and Review, Emcb Publications Ltd., 1981.
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A minőség érdekében
Intézményértékelés
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dr. Halász Gábor

Az értékelés fogalma az elmúlt években valamennyi fejlett ország
közoktatásában az érdeklődés előterébe került. Ennek oka mindenekelőtt az oktatás minősége és a közoktatásra fordított erőforrások hatékony felhasználása miatti aggódás. Számos országban
több intézkedést hoztak az értékelési funkció fejlesztése érdekében. Így például ezzel a feladattal megbízott speciális szervezeteket hoztak létre, vagy átalakították a korábban meglévő szervezetek működését. Az értékelési funkció növekvő jelentősége tükröződik
a hazai közoktatás törvényi szabályozásában is.
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1. Értékelés a közoktatásban
1.1 Az értékelés fogalma
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A közoktatási értékelés fogalma alatt két dolgot értünk. Az értékelés egyfelől funkció, amely minden rendszerben, így a közoktatás rendszerében is szükségképpen jelen van.
Lényege, hogy a rendszer egészéről, annak egyes elemeiről
vagy egyes funkcióiról biztosítja azokat az információkat,
amelyek révén ezek problémái azonosíthatók és kijavíthatók.
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Másfelől az értékelés konkrét tevékenység, amely a fenti funkció
biztosítására irányul, s amelyet meghatározott aktorok folytatnak, vagy amely meghatározott mechanizmusok révén valósul
meg.
Az értékelés fogalmát napjainkban jóval tágabb értelemben használjuk a közoktatásban, mint ahogyan azt korábban használták.
Korábban értékelésről beszélve elsősorban a tanulói teljesítmények értékelésére gondoltak. Napjainkban hasonló figyelem irányul a közoktatási rendszer egyéb elemeinek vagy funkcióinak
értékelésére. A legtöbb szakértő ezért a fogalmat tág értelemben
használja.1 Az értékelés a modern közoktatási rendszerekben
egyre inkább általános rendszerszabályozó funkciót tölt be.
A közoktatási értékeléssel kapcsolatban a következőket kell meghatároznunk:
• mire irányul az értékelés, azaz mi a tárgya
• ki vagy mi végzi az értékelést, azaz ki vagy mi az értékelés
alanya
• milyen módon történik az értékelési funkció gyakorlása, azaz
mi az értékelés formája
1.2 Az értékelés tárgya
A közoktatási értékelésnek tárgya lehet a közoktatási rendszer
egésze vagy annak egyes elemei, így például a tanulók, az egyes
iskolák vagy helyi közoktatási rendszerek. Másfelől tárgyát alkothatják a közoktatási rendszer bizonyos funkciói vagy tevékenysé-

1

Vö. David Nevo: School-Based Evaluation: A Dialogue for School Improvement, Pergamon, 1995.
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gei, így például bizonyos tantárgyak oktatása, az erőforrások
hasznosítása vagy a működés szabályszerűsége.
A közoktatási értékelés lehetséges tárgyai:
•
•
•
•
•
•
•
•

az országos rendszer egésze
helyi (megyei, települési közoktatási rendszerek)
az intézményfenntartók tevékenysége
konkrét oktatási és nevelési intézmények
tankönyvek, taneszközök
tantervek, oktatási programok
pedagógusok
tanulók

Ebben a cikkben a fentiek közül részletesebben csak eggyel, a
konkrét oktatási és nevelési intézmények értékelésével foglalkozunk részletesebben.

1.3 Az értékelés alanya
A közoktatási értékelést végezhetik erre a feladatra létrehozott
szervezetek vagy erre a feladatra specializálódott egyének.
Így például értékelő feladatot látnak el az intézményfenntartók, a tanulmányi teljesítmények mérésével foglalkozó szakemberek vagy az iskolákban vizsgálatokat folytató szakértők.

Fontos szerepet játszhatnak az értékelésben a fogyasztók vagy
kliensek, akiknek közvetlen érdeke fűződik az igénybe vett szolgáltatások megfelelő minőségéhez. Megvalósulhat azonban az
értékelés olyan egyéb tevékenységek keretében is, melyek elsődleges célja nem ez. Így például az értékelési funkció megvalósulhat
a pedagógus—továbbképzés keretében is, amikor a továbbképzésen részt vevő pedagógusok visszajelzéseket kaphatnak arról,
hogy saját gyakorlatuk mennyire eredményes, vagy a szakmai
nyilvánosságon keresztül, amely folyamatos visszajelzéseket ad
az eredményesebb vagy kevésbé eredményes megoldásokról.
Az értékelés alanyai egyfelől a megrendelők, vagyis azok, akik az
értékelés elvégzésére és eredményeire igényt tartanak, másfelől a
tényleges értékelők, vagyis azok, akik magát az értékelési tevékenységet végzik.
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Figyelem!
Kik lehetnek az értékelés megrendelői?
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➟
➟
➟
➟
➟
➟

központi, állami hatóságok
helyi hatóságok
intézményfenntartók
az intézmények
egyes tanárok
az oktatási szolgáltatások fogyasztói

A megrendelőkkel kapcsolatban érdemes külön is vizsgálni egyfelől az értékelés megrendelésére való jogosultságot, másfelől az
értékelő tevékenység finanszírozását.
A közoktatás egyes szereplői ugyanis nem egyformán képesek
értékelési tevékenység megrendelésére és annak finanszírozására.
Az értékelés közfeladattá válásával szükségessé válik annak jogi
szabályozása, hogy
• kinek milyen funkciók, illetve tevékenységek értékelésére van
jogosultsága, illetve hogy
• e tevékenységeket közpénzekből finanszírozzák-e.
Ami az értékelési tevékenységet ténylegesen folytatókat, azaz
magukat az értékelő aktorokat illeti, többfélével lehet és kell
számolnunk.

Figyelem!
Kik lehetnek értékelő aktorok?
➟ központi állami hatóságok, illetve ezek erre szakosodott
szervei
➟ helyi hatóságok, illetve ezek erre szakosodott szervei
➟ iskolafenntartók
➟ az iskolavezetés
➟ kollegiális csoportok, munkaközösségek
➟ pedagógusok
➟ a pedagógiai szolgáltatás intézményei
➟ szakértők és szaktanácsadók
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Figyelem! (folytatás)
➟
➟
➟
➟

értékelésre szakosodott magántársaságok
szakmai egyesületek, érdekképviseletek
nemzetközi szervezetek
akkreditációs bizottságok

Az egyes értékelők természetesen eltérő kompetenciával, jogosultsággal és befolyásoló képességgel rendelkeznek. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a modern közoktatási rendszerekben
az értékelő tevékenység gyakorlásába többféle szereplő kapcsolódhat be.

1.4 Az értékelés formája
Az értékelés lehet egyfelől olyan tudatos, formális tevékenység,
amelynek ez a nyíltan megfogalmazott célja. Az ilyen értékelést
előre kitűzött célokkal, szabályozott viszonyok között végzik.
Megvalósulhat azonban az értékelés, mint láttuk, egyéb funkciók
keretei között is. Így például értékelési funkciója van pusztán
annak is, ha az egyes iskolák saját fejlesztési koncepciót készítenek. Ennek keretében ugyanis elkerülhetetlenül megtörténik az
iskola működésének az elemzése, a szervezet erős és gyenge
pontjainak az azonosítása. Ugyancsak értékelő funkciója van a
legkülönbözőbb olyan kommunikációs helyzeteknek, amelyek az
iskolák, az iskolavezetés vagy az iskolában dolgozó pedagógusok
számára értékelő visszajelzést nyújtanak.
Az értékelés mindig beavatkozást jelent az értékelt rendszer
vagy szervezet működésébe, hatása érinti a hatalmi és felelősségi viszonyokat. Ezért a formális értékelésnek szabályozott
keretek között kell folynia. Ezek a szabályok meghatározzák, hogy
ki és milyen feltételek mellett jogosult vagy köteles értékelő tevékenységet folytatni. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a közoktatási törvény hogyan szabályozza az értékelés folyamatait.
1.5 Az értékelésre irányuló figyelem erősödése
Számos, egymással összefüggő oka van annak, hogy az értékelés
a közoktatás-politika és a közoktatási kutatások érdeklődésének
az előterébe került.
Az egyik fontos ok a költségvetési források szűkössége, és ennek
következtében az erőforrások hatékonyabb felhasználására való
törekvés.
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A másik említésre méltó ok a közoktatási rendszerek irányításában bekövetkezett változásokkal függ össze. A nagyobb helyi és
intézményi szintű önállósággal ugyanis együtt jár a minőségnek
és az eredményesség biztosításáért való felelősség megosztásának
a megváltozása is.
Szerepe van továbbá a figyelem erősödésében a közoktatás expanziójának: a magas beiskolázási arányok mellett ugyanis eredménytelennek bizonyulnak a kisebb intézményszám mellett kialakult hagyományos felügyeleti és ellenőrzési módszerek.
Jelentős szerepet játszanak még az értékelés fejlődésében azok az
új technikák és módszerek, amelyek az informatika és a társadalomtudományi kutatás fejlődése eredményeképpen alakultak ki.
Az értékelés fejlesztése a legtöbb fejlett országban oktatáspolitikai prioritás lett, ami megjelenik a nemzeti oktatáspolitikai
dokumentumokban, különféle reformintézkedésekben vagy az
oktatással foglalkozó fontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységében és ajánlásaiban.
1.6 Értékelés, ellenőrzés és felügyelet
Az értékelés, az ellenőrzés és a felügyelet fogalmai között jelentős
átfedés van, ezért e fogalmakat néha egymás szinonimájaként is
használjuk. Az átfedés ellenére azonban mégsem azonosak ezek
a fogalmak.
Az értékelést a következők különböztetik meg a másik két funkciótól:
• az értékelés középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll, célja ezek javítása, a rendszer egészének
vagy egyes elemeinek és funkcióinak a fejlesztése
• az értékelés az ellenőrzéssel és a felügyelettel szemben általában olyan objektív diagnózis rögzítésére törekszik, amely nem
a szabályoknak való megfelelés, hanem az eredményesség és a
minőség vizsgálatára irányul
• az értékelés az ellenőrzéssel és a felügyelettel szemben nem
igazgatási jellegű szakértelmet kíván, hanem speciális szakmai
felkészültséget, amelynek része a társadalomtudományi kutatásokban kidolgozott módszerek alkalmazására való képesség
• az értékelés eredményei általában nem csak egy-egy felelős
hatóság érdeklődésére tarthatnak számot, ezért az értékelés
gyakran nyilvános, azaz eredményeivel az érdeklődők szélesebb
köre is megismerkedhet

Iskolavezetés 1997. január

Pedagógiai felelősség
1.7 Értékelés és minőségbiztosítás
A közoktatási értékelés legfontosabb funkciója a minőség biztosítása és fejlesztése. Az értékelés és a minőségbiztosítás mindazonáltal nem azonos fogalmak, a minőségbiztosítás tágabb fogalom.
Minőségbiztosítás alatt általában olyan komplex mechanizmusokat értenek, amelyek a rendszer egyes elemeinek
a működésébe beépülve folyamatosan és minden ponton
elősegítik a minőségi elvek érvényre jutását.
Ezek egyike a gazdaság területén alkalmazott, de ma már az
oktatásban is jelen lévő Total Quality Management (TQM), amelynek lényege az, hogy a termék minőségét (például a tanulmányi
eredményeket) nemcsak a végpontokon (például vizsgák idején)
értékelik, hanem a szervezeti működés és a pedagógiai folyamat
minden pontján.

2. Értékelés a magyar közoktatásban
Általában egyetértés van abban, hogy a magyar közoktatásban az
értékelési funkció nem kellőképpen érvényesül. Ez is összefügghet azzal, hogy az elmúlt években romlottak a sztenderdizált
tesztekkel mért tanulmányi teljesítmények, illetve növekedtek az egyes iskolák közötti eltérések.1 Nem alakultak még ki
azok a mechanizmusok, amelyek a decentralizált viszonyok között lehetővé teszik a közoktatás rendszeres értékelését és a
minőség folyamatos biztosítását. Bizonyos területeken alig működik értékelés: így például a tantervi programok jelentős része
is megfelelő értékelés nélkül kerül bele a közoktatás rendszerébe.

2.1 Értékelés és törvényi szabályozás
Az értékelés a közoktatási rendszer egyik fontos funkciója, amelynek az ellátását magas szintű jogszabályoknak kell biztosítania.
A közoktatási törvény ennek megfelelően részletesen szabályozza
azt, hogy a közoktatási értékelésnek milyen formái lehetnek,
kinek a joga és felelőssége e funkció biztosítása, kinek kell e

1

Vö. Jelentés a magyar közoktatásról — 1995, Országos Közoktatási Intézet,
Budapest, 1996
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feladatot finanszírozni, és az értékelés során az érintetteknek
milyen eljárásokat kell követniük.
Az értékelésre vonatkozó legfontosabb törvényhelyek a következők:
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9. §: szabályozza a közoktatási értékelés egyik legfontosabb eszközének,
a vizsgarendszernek a működését.
36. §: a pedagógiai szakmai szolgáltatások egyik feladataként határozza
meg a pedagógiai értékelést.
48. §: az iskolai pedagógiai program egyik elemeként határozza meg a
tanulók értékelésére vonatkozó szabályok megállapítását.
55. §: az igazgató feladataként határozza meg a nevelő-oktató munka
ellenőrzését.
57. §: a nevelőtestület jogaként határozza meg az iskola munkáját átfogó
elemzések, értékelések, beszámolók elfogadását.
93-95. §: a közoktatásért felelős miniszter számára több, az értékeléssel
összefüggő jogkört és feladatot határoznak meg. A miniszternek joga van
elrendelni „országos és térségi szakmai ellenőrzés, pedagógiai-szakmai
mérések, átvilágítások, elemzések, értékelés” elkészítését, illetve ilyenek
elkészítésére saját intézményeiknél felkérheti az iskolafenntartókat is. A
miniszter feladata a vizsgarendszer működtetése, a vizsgakövetelmények
meghatározása és a vizsgarendszer szabályozása, a pedagógiai munka
országos és térségi ellenőrzése, az országos mérési feladatok szabályozása.
96. §: az Országos Köznevelési Tanács egyik feladataként határozza meg
azt, hogy figyelemmel kell kísérnie „közoktatás színvonalának az alakulását”.
99. §: meghatározza a közoktatás országos mérési feladatait, melyeknek
része az értékelési tevékenység fejlesztése. Ezzel az értékelési funkció
jogi értelemben is a közoktatási rendszer alkotóelemévé vált.
101. §: rendelkezik az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékről,
amely tartalmazza mindazon regisztrált szakértők nevét, akik jogosultak
az intézményekben pedagógiai-szakmai ellenőrzést vagy értékelést végezni.
102. §: a fenntartói irányítás egyik feladataként határozza meg a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a szakmai munka eredményességének értékelését.
104. §: azt szabályozza, hogy a fenntartók milyen módon tehetnek eleget
értékelő feladatuknak. Ennek értelmében a fenntartók háromféle eszközt használhatnak az intézmények értékelése során:

• külső szakmai értékelés, amelyet pedagógiai szolgáltató intézmények
vagy regisztrált szakértők végezhetnek
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• belső önértékelés, azaz intézmények által készített beszámolók
• az iskolahasználók véleménye, azaz az iskolaszék által adott értékelés
107. §: részletesen meghatározza az intézményekben végzett külső szakmai
értékelés szabályait (így például azt, hogy ki végezhet ilyent, milyen
eljárási szabályokat kell betartani, kinek milyen konzultációs joga van
az értékeléssel kapcsolatban, illetve hogyan lehet felhasználni az értékelés eredményeit). Meghatározza az értékelés szintjeit (országos, térségi, települési, intézményi és iskolán belüli szintek), illetve azt, hogy
melyik szinten kinek a felelőssége és joga a szakmai ellenőrzés.

2.2 Az értékelés és a közoktatás fejlesztése
A közoktatási értékelés fejlesztése a közoktatás fejlesztési stratégiájának is egyik fontos célkitűzése. A stratégiai elképzelések
értelmében a közoktatási értékelés olyan komplex rendszer, amelyet több szereplő, többféle egymást kiegészítő módszer alkalmazásával működtet.
Az értékelés rendszerének elemei többek között
• a tanulási teljesítmények tesztekkel történő mérése,
• a problémafeltáró és javaslatokat megfogalmazó szakértői elemzések, valamint
• a közoktatás meghatározott területeit célba vevő, nyilvános
jelentések.
2.3 A szakértői rendszer
A közoktatási értékelési rendszernek egyik legfontosabb eleme a
kialakulóban lévő szakértői rendszer, amelyet az 1993-ban elfogadott közoktatási törvény hívott életre. A törvény értelmében a
közoktatási intézményekben szakmai ellenőrzést csak olyanok
végezhetnek, akik rajta vannak a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium által kiadott Országos szakértői névjegyzéken. A
névjegyzékre való felkerülést a jövőben szakmai felkészüléshez
és szakvizsgához fogják kötni. A közoktatási értékelésnek, és
ezen belül az intézményértékelés módszereinek a szakértői feladatra való szakmai felkészülés részét kell alkotnia.
2.4 Az értékelői kompetencia fejlesztése
A közoktatási értékelés feladatainak az ellátása speciális szakértelmet igényel, amelyre megfelelő felkészüléssel lehet szert tenni.
Ezt az igényt felismerve az ország több tanárképző felsőoktatási
intézménye felvette a pedagógiai értékelést az oktatott tárgyak
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közé. Ezen a területen ma már speciális végzettséget is lehetséges
szerezni. Néhány felsőoktatási intézményben a közoktatási szakértők felkészülését segítő kurzusokat szerveznek. Az értékelési
szakértelem megszerzésére lehetőség van a tanártovábbképzés
keretein belül is.

3. Közoktatási intézmények értékelése
A közoktatási értékelés egyik leggyakoribb formája konkrét intézmények értékelése.
Az intézményértékelés az iskola mint egész értékelésére
irányul, azaz kiterjed az intézménynek, illetve az intézmény közvetlen környezetének valamennyi, az oktatás
szempontjából fontos adottságára vagy jellemzőjére.

3.1 Mire terjedjen ki az intézményértékelés?
Az intézményértékelés az intézményeknek mindazon adottságaira vagy jellemzőire irányulhat, amelyek az intézmény eredményességét vagy minőségét befolyásolhatják, illetve arról visszajelzést adhatnak. Ezeket az adottságokat vagy jellemzőket az intézményi
eredményesség vagy minőség mutatóinak vagy indikátorainak is
szokták nevezni. Az intézménynek és közvetlen környezetének
nagyon sok olyan mutatója van, amelyek révén az intézményi
működés minősége vagy az oktató-nevelő munka eredményessége megítélhető. Különböző értékelési szakértők az ilyen mutatóknak sokféle típusát különböztetik meg, és sokféleképpen csoportosítják azokat. Az alábbiakban bemutatott mutatók mellett tehát
természetesen másfélék is elképzelhetők, és más módon is csoportosíthatók.
Iskolai stratégia, küldetés, „image”
Az iskolai eredményességgel kapcsolatos kutatások kimutatták,
hogy egy-egy iskola eredményessége nagymértékben összefügg
azzal, hogy az iskolának vagy az iskola vezetésének van-e olyan
hosszabb távra szóló stratégiai jellegű elképzelése, amely az
iskola helyzetének elemzésén és az ezek függvényében meghatározott célok kitűzésén alapul.
A célok és a stratégia mellett gyakran említik a küldetés vagy
misszió fogalmát is, amelyet a küldetésnyilatkozatban (a gyakran
használt angol kifejezéssel: mission statement) szoktak megfogal-
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mazni. Ugyancsak gyakran említik a szervezeti image, a szervezetről alkotott kép fogalmát.
Az intézményértékelés egyik első célja tehát annak a megállapítása, vajon rendelkezik-e az intézmény ilyen jellegű stratégiai
elképzeléssel és önmeghatározással, illetve törekszik-e ilyen megfogalmazására.
Az iskola környezete, iskolahasználók, kliensek
Az oktatás eredményessége nemcsak az iskola belső adottságaitól
függ, hanem az iskola környezetétől, a környezet kulturális és
gazdasági adottságaitól, valamint az iskolahasználók és az iskolafenntartó igényeitől és törekvéseitől.

Figyelem!
Milyen külső tényezőkre terjedhet ki az értékelés?
➟ az iskola közvetlen társadalmi környezete: a település, a
helyi társadalom, az iskolafenntartó jellemzői
➟ a tanulók és családjuk társadalmi-gazdasági jellemzői,
jövedelmi viszonyok, iskolázottsági, foglalkozási csoportok
➟ az iskolába lépő tanulók felkészültsége, a tanuláshoz való
viszonya
➟ speciális csoportok a tanulók között

Az anyagi feltételek
Nyilvánvaló, hogy az oktatás eredményességét és minőségét alapvetően meghatározzák az anyagi feltételek. Ezért az intézményértékelésnek ki kell terjednie ezek vizsgálatára is. A szakértői
intézményértékelésnek nem feladata a pénzügyi és számviteli
szabályok betartásának formális ellenőrzése: ez a felügyeletet
gyakorló hatóságok jogköre. Ugyanakkor, mivel a pénzek nem
szabályos kezelése befolyásolhatja az intézmény eredményességét is, az intézményértékelés figyelme kiterjedhet erre is.
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Figyelem!
Milyen témákra érdemes figyelmet fordítani az anyagi feltételek
vizsgálata során?
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➟ az iskola költségvetési ellátottsága, a kitűzött célok és az
anyagi feltételek kapcsolata
➟ az egy tanulóra jutó költségek más, hasonló feltételek
között működő intézményekkel összehasonlítva
➟ az olyan „hatékonyságmutatók”, mint a tanulócsoportok
nagysága vagy az egy pedagógusra eső tanulók száma
➟ a költségvetési eszközökkel való gazdálkodás ésszerűsége
➟ az iskola saját bevételei és bevételi lehetőségei
➟ az iskolaépület és a közvetlen környezet fizikai állapota
➟ hagyományos és modern taneszközökkel és tanítást segítő
eszközökkel, így audiovizuális és informatikai eszközökkel
való ellátottság
➟ sport- és szabadidős foglalkozásokhoz szükséges eszközökkel való ellátottság
Szervezeti-vezetési jellemzők
Az eredményességet és a minőséget, mint minden intézménynél,
az iskoláknál is döntő módon befolyásolják a szervezeti és vezetési
jellemzők.

Figyelem!
Milyen jellemzőknek érdemes különös figyelmet szentelni?
a vezetés stílusa és minősége
az erőforrások szervezeten belüli elosztása
belső értékelési és minőségbiztosítási mechanizmusok
a munka- és felelősségmegosztás szervezeti feltételei
a belső információáramlás feltételei és szabályozása
az innováció támogatása
a tanulói részvétel feltételei, a tanulók aktivitása a szervezetben
➟ a pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

➟ a szervezeten belüli emberi kapcsolatok minősége, az iskola „légköre”, szervezeti kultúrája
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Figyelem! (folytatás)
➟ az iskola környezetével, az iskolahasználókkal való egyeztetés és kommunikáció feltételei, az iskolát övező nyilvánosság
➟ tanulók, tanárok, szülők elégedettsége
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Személyi feltételek
A kutatási eredmények és a mindennapi tapasztalatok egyaránt
megerősítik azt, hogy az oktatás minőségét és eredményességét
alapvetően meghatározzák az iskola személyi feltételei.

Figyelem!
Milyen szempontokból szükséges értékelni a személyi feltételeket?
➟ a pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége
➟ az új pedagógusok alkalmazásának módja
➟ a pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka elismerése
➟ a pedagógusok továbbképzése, az önképzés támogatása
➟ a pedagógusok által kezdeményezett innovációk
➟ az oktatást segítő egyéb személyzet

Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek
Az oktatás eredményességét mindenekelőtt az befolyásolja, hogy
az iskola hogyan szervezi meg a tanítást:
•
•
•
•

milyen tantervi programokat alkalmaz
milyen módon kapcsolja össze ezeket egységes egésszé
milyen tankönyvekből tanít
milyen tanítást segítő eszközöket alkalmaz, és hogyan alkalmazza ezeket
• milyen tanórán kívüli tevékenységeket biztosít a tanulóknak
Ezek vizsgálata az intézményértékelés egyik legfontosabb mozzanata.
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Figyelem!
Mit érdemes vizsgálni?

K
2.3
14

➟ az iskola pedagógiai programjának minősége (célok és
feltételek, belső koherencia, szakmai igényesség, megvalósíthatóság)
➟ szakmai szolgáltatások igénybevétele a programtervezésben
➟ az alkalmazott tantervi programok minősége, értékeltsége
➟ az egyes tantárgyak programjainak kapcsolódása, tantárgyközi kapcsolatok
➟ a tankönyvkiválasztás módja, a használt tankönyvek minősége
➟ az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanulásszervezési
megoldások
➟ a tanulók motiválása, aktivizálása, érdeklődésük felkeltése
➟ differenciálás, felzárkóztatás, tehetségesekkel való foglalkozás
➟ a programkínálat gazdagsága, választási lehetőségek
➟ a tanulást támogató projektekben, iskolaközi programokban való részvétel
➟ a tanórán kívüli tevékenységek

Tanulói teljesítmények, tanulói viselkedés
Az iskola eredményességének megállapításához leggyakrabban a
tanulmányi teljesítményeket használják. Sokan ugyanakkor joggal látnak veszélyt a sztenderdizált tesztekkel mért tanulmányi
teljesítmények túlzott hangsúlyozásában. Szinte minden, az iskolaértékeléssel foglalkozó elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy
a különböző feltételek között működő iskolák tesztekkel
mért teljesítményeit nem szabad összevetni. A tanulmányi
teljesítmények csak akkor használhatók megbízható módon az
iskolák értékelésére, ha a tanulók belépéskor és kilépéskor mért
teljesítményeit vetik össze, azaz az iskola által hozzáadott értéket
mérik.
A tanulmányi teljesítmények vizsgálatával azonos fontosságú a
tanulói viselkedésnek, azaz az iskolai szocializáció eredményességének a vizsgálata.
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Figyelem!
Milyen intézményi jellemzők vizsgálatára kerülhet sor a tanulói
teljesítményekkel kapcsolatban?
➟
➟
➟
➟
➟
➟

osztályzatok, vizsgaeredmények
sztenderdizált tantárgyi teljesítménymérések eredményei
felvételi, továbbhaladás, végzettség, továbbtanulás
évismétlések, lemorzsolódási adatok
tanulmányi versenyeken való részvétel
a nagyon gyengén és a kiemelkedően teljesítő tanulók
aránya
➟ a tanulmányi teljesítmények külső elismerése
➟ a tanulmányi eredményekkel való szülői elégedettség
➟ fegyelmi problémák, deviancia
Jogszerűség
A közoktatási intézmény működése jogszerűségének a megállapítása és a jogszerűtlen működés megszüntetése természetesen
nem a szakértői intézményértékelés feladata. Erre a törvényességi felügyeletet gyakorló hatóságok hivatottak. Az intézményi működés minőségéhez azonban a jogszerűség feltétlenül hozzátartozik, hiszen a jogszerűtlen működés bizonytalanságot okoz
és kizárja az eredményességet. Az intézményértékelés során ezért
szükség van a működés jogszerűségének az értékelésére is.
A jogi feltételek értékelése során bizonyos alapvető dokumentumok meglétének, illetve az érvényben lévő jogi szabályozással való
összhangjuknak a vizsgálatára kerülhet sor.
Ilyenek mindenekelőtt az alapító okirat, az SZMSZ, a pedagógiai program, a házirend vagy a különböző munkatervek.
Másfelől sor kerülhet az iskolaműködés egészének, az iskolában
született döntések jogszerűségének a vizsgálatára. Így vizsgálható különösen a tantestület és az iskolaszék által hozott döntések jogszerűsége. Mindezek természetesen nemcsak jogi, hanem szakmai szempontból is értékelhetők.
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3.2 Az intézményértékelés technikája
Külső szakértői értékelés és belső önértékelés
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Intézményértékelés alatt a leggyakrabban azt értjük, amikor külső
értékelő szakemberek (felügyelők, tanácsadók, szakértők) az intézményben értékelő vizsgálatot végeznek. A hazai és külföldi
szakirodalom azonban a külső szakértői értékeléssel azonos fontosságúnak tartja az intézmény által végzett belső önértékelést.
Az önértékelés növekvő jelentőségét több okkal is magyarázhatjuk. Mindenekelőtt azzal, hogy ez — a külső értékeléssel szemben
— folyamatos. A belső önértékelés jobban épít a szervezet belső
munkatársainak az aktivitására, elkötelezettebb helyzetbe hozza
őket. Mindezek, valamint a szervezeti működés mindennapjaiba
való beépítettsége miatt hatékonyabban alkalmazható a minőségbiztosítás és -fejlesztés eszközeként is. Külső szakértői értékelésre, annak költségessége miatt, csak igen ritkán kerülhet sor.
Az értékelésnek ez a két formája valójában kiegészíti egymást. A
külső értékelésnek egyik tárgya éppen az, hogy van-e megfelelő belső önértékelés, és a szakértői értékelés egyik első
mozzanatának éppen a belső önértékelés eredményeivel való
megismerkedést tekintik. A belső önértékelési rendszer kiépítése az iskolai szervezetfejlesztés egyik legfontosabb célja. Az
önértékelés során az intézményi működésnek lényegében ugyanazokat a területeit szokták elemezni, amelyekre a külső értékelés
is irányulhat.
Az alkalmazható módszerek
Az értékelés során általában két alapvető eszköz alkalmazására
kerül sor.
• az egyik a már meglévő dokumentumok, írott anyagok (korábbi
értékelések anyagai, tantervi programok, mérési eredmények,
levelezés) elemzése
• a másik új adatok és információk begyűjtése
Az új adatok és információk begyűjtésének legalább két módját
érdemes megkülönböztetni.
Számszerűsíthető adatok begyűjtése
Ezek lehetnek
• kemény adatok (például költségvetési vagy tanulólétszámok)
vagy
• puha adatok (például kérdőívek véleménykérdéseire adott válaszok).
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A számszerűsíthető adatokra tesztlapok, kérdőívek vagy egyéb
adatgyűjtő lapok kitöltésével tehetünk szert. Az intézményértékelési gyakorlatban a számszerűsíthető adatok begyűjtését lehetővé
tevő kérdőívek rendkívüli változatossága figyelhető meg. Ezek
minősége vagy feldolgozhatósága gyakran sok kívánnivalót hagy
maga után.
Célszerű olyan kipróbált kérdőíveket használni, amelyekhez kitöltést és feldolgozást magyarázó dokumentáció is
tartozik, illetve amelyeknek dokumentációjában az összehasonlítást lehetővé tevő korábbi vizsgálati adatokat is
feltüntették. A kérdőívek szakszerű alkalmazása kutatásmódszertani felkészültséget igényelhet.
Nem számszerűsíthető információk begyűjtése
Ezekre általában strukturált interjúk készítésével teszünk szert,
de lehetnek forrásai az ilyen információknak vizuális élmények
vagy más benyomások is. Az intézményértékelés legnehezebb
része az ilyen információk megszerzésének a megtervezése.
Az értékelés minden esetben kommunikatív cselekvés. Meghatározó hatással bír az a kommunikáció, amely az értékelés különböző fázisaiban zajlik az értékelésben részt vevők között. A szervezetről és annak működéséről visszajelzéseket adó kommunikáció
akkor is értékelő hatással járhat, ha annak elsődleges célja nem
ez. Ezért értékelési célokból is érdemes növelni azoknak a
helyzeteknek a számát, amelyek az intézményvezetés és munkatársai számára módot adnak az intézményről vagy annak bizonyos elemeiről való kommunikációra.
A külső szakértői értékelés fázisai és munkamódszerei1
A külső szakértők által végzett intézményértékelés általában
egymástól jól elkülöníthető munkafázisokra oszlik. Egy, a közoktatási szakértők számára készült kézikönyv2 a következő fázisokat különbözteti meg:
A felkészülési szakaszban a külső szakértő az intézményről előzetesen rendelkezésre álló előzetes információk alapján meghatározza a vizsgálat céljait és módszereit.

1
2

Erről a témáról lásd bővebben a K 10.1 fejezetet.
Vö. Benedek István: Közoktatási szakértők kézikönyve, OKKER Oktatási
Iroda, Budapest, 1995
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A konzultációs szakaszban egyezteti az értékelő vizsgálat céljait
és eszközeit az intézményben dolgozókkal, illetve a többi érintettel. Ennek a szakasznak igen nagy jelentősége van abban, hogy
az értékelés valóban a külső szakemberek és a belső munkatársak közös vállalkozásává váljék.
Az ütemezési szakaszban a felkészülési és a konzultációs szakasz
tapasztalatai alapján megtörténik az értékelő vizsgálat pontos
megtervezése.
A tényfeltáró szakasz értelemszerűen az értékelés legfontosabb
mozzanata. Ekkor kerül sor az intézményi működés fentebb
részletezett különböző oldalainak a módszeres értékelésére — a
kiválasztott értékelési módszerek alkalmazásával.
Az egyeztetési szakasz jelentőségét külön is hangsúlyozni kell.
Ekkor történik a visszajelzés, az értékelés tapasztalatainak az
értékelt intézmény vezetőivel és munkatársaival, illetve más érintettekkel való megvitatása. Ekkor fogalmazódhatnak meg a jövőbeni cselekvéssel kapcsolatos igények is. Általában arra kell
törekedni, hogy az értékelés során megfogalmazott eredményeket
illetően a külső szakértők és a belső munkatársak között konszenzus alakuljon ki.
Az értékelés eredményeinek az értékelt szervezet munkatársaival való megvitatása nélkül nemcsak tárgyilagos értékelés nem születhet, de az értékelés sem hasznosulhat
megfelelő módon.
A rögzítési szakaszban az értékelés dokumentálására kerül sor.
A megfelelő dokumentálásra egyebek mellett azért van szükség,
mert az értékelés eredményeit csak így lehet tartósan felhasználni, illetve ez támpontokat adhat a később elvégzendő értékelések
számára is.
A legtöbb értékelési szakértő egyetért abban, hogy az intézményértékelés lehetőleg teammunkában történjék. Erre nem csak
azért van szükség, mert az intézményi működés különböző oldalainak az elemzése olyan, egymástól eltérő szakmai kompetenciákat igényel, amelyek ritkán vannak meg egy emberben. Azért is
fontos a teammunka, mert megalapozott értékelés csak különböző szempontok összevetéséből, ilyen szempontokat képviselő szakemberek vitájából születhet meg.
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Az értékelés felhasználása
Az intézményértékelés eredményeinek többféle felhasználása lehetséges.
A legfontosabb ezek közül az intézmény számára történő
visszajelzés, ezen keresztül az intézmény fejlődésének az
elősegítése, önfejlesztő képességének erősítése.
A tapasztalat azt mutatja, hogy fejlesztő hatású visszajelzést
leginkább az a megközelítés biztosít, amely nem az átfogó (pozitív
vagy negatív) minősítést tekinti céljának, hanem az intézmény
erős és gyenge oldalainak elemzését. E megközelítés abból indul
ki, hogy minden szervezetnek vannak tovább erősítendő erősségei
és korrigálandó gyengeségei.
Az értékelés a fejlesztés tekintetében csak akkor lehet
eredményes, ha arra olyan cselekvési program épül, amely
a jövőben megteendő lépéseket is rögzíti.
Az értékelés emellett természetesen másfajta célokat is szolgálhat, eredményei más módokon is felhasználhatók.
Így az értékelés a következők tájékoztatását szolgálhatja:
• intézményhasználók, „fogyasztók”
• intézményfenntartók, finanszírozók
• oktatásügyi döntéshozók, jogalkotók, irányítók

Források
A közoktatás fejlesztésének stratégiája (vitaanyag)
Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1994. december
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Mit, miért, kivel, hogyan és mikor?
Belsõ ellenõrzés az iskolában
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Dr. Telegdiné Tóth Mária

Az ellenõrzésrõl Mezei tanár úr tollából már jelent meg a Korszerû iskolavezetésben egy kimerítõ összefoglaló. Ez a cikk néhány
gyakorlati tanáccsal egészíti ki a témára vonatkozó ismereteinket. Különösen ajánlott a melléklet táblázatainak tanulmányozása – kiváló segédeszközöket találhatunk benne az éves ellenõrzési terv elkészítéséhez.
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1. Célmeghatározás
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Az 1999-ben módosított közoktatási törvény (1999. LXVIII. törvény) az alábbiakban határozza meg a közoktatási intézmény vezetõjének felelõsségét:
„…felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzõdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal
más hatáskörbe… felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási rendszerének mûködéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
a nevelõ és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.”

A fent leírtakból következõen három célt lehet megfogalmazni:
· feltérképezzük azokat a területeket, amelyek ellenõrzése elengedhetetlen az iskolában
· átgondoljuk mindazon személyeknek a körét, akiket az ellenõrzésbe bevonhatunk
· számba vesszük azokat a módszereket, amelyeket az ellenõrzés során alkalmazhatunk

2. Mit, miért, hogyan, kivel és mikor?
Amikor ellenõrzésrõl beszélünk, ezekre a kérdésekre kell választ
adnunk.
Ha tervszerûen, átgondoltan végezzük, feltehetõleg nem tûnik
olyan kényszerû kötelességnek, amit az igazgatók egy része legszívesebben mellõzne.

2.1 Az ellenõrzés fogalma, célja
Az ellenõrzést az Új Magyar Lexikon így fogalmazza meg: „az elvégzett munka, a kifejtett tevékenység felülvizsgálata az elõírt
feladatok teljesítésének szempontjából”.
Mezei Gyula Alkalmazott vezetéselmélet címû könyvének meghatározása szerint: „Ellenõrzésen azt a vezetési funkciót értjük, amely
valamennyi szervezet tevékenységének minõségjegyeit és célszerûségét vizsgálja. Lényeges eleme az összehasonlítás, a tényleges
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helyzet összevetése azzal, aminek lennie kell (kellene) a szervezet
célkitûzései, tervei alapján.”
Az ellenõrzés nem más, mint a pedagógiai programban meghatározott célokból adódó elvárások összevetése a tényleges
helyzettel.
E tevékenységnek minden vezetõi munkában jelen kell lennie, de
nem korlátozódhat csak a hibák feltárására!
Célja, hogy
· a már elért eredményekbõl következtetéseket vonjunk le,
· feltárjuk a tényeket,
· keressük az okot,
mert ez lehetõvé teszi a hiányok pótlását, a hibák kijavítását, a jó
módszerek elterjesztését.
Amennyiben a vezetõ nem végez ellenõrzést – vagyis a törvényben
elõírt kötelességét nem teljesíti –, mulasztásának súlyos következményei lehetnek.

Figyelem!
Mi az ellenõrzés végsõ célja?
ß állapotfelmérés, diagnosztizálás (hol tartunk, mi van?)
ß minõsítés (milyen színvonalú munkát végeztünk?)
ß az eredmények összegzése, summázása (a kitûzött célokhoz képest mit sikerült megvalósítanunk?)

2.2 Az ellenõrzés jellemzõi
Az ellenõrzést minden esetben tájékozódás elõzze meg! A célokat
csak ezután szabad kitûzni. Akkor tekinthetjük objektívnek a
teljesítményeket, ha az ellenõrzés során valamilyen normát
használunk.
Példa:
Ilyen norma lehet például majd a mûveltségi alapvizsga, kiegészítve egy
korrekt háttérváltozós kérdõívvel és egy attitûdvizsgálattal, melyek segítségével a hozzáadott értékeket is mérni tudjuk.
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Az ellenõrzés alapja, kiindulópontja az iskola pedagógiai
programja, éves munkaterve, illetve a szervezet elé tûzött feladatok, célok lehetnek. Az ellenõrzés során elsõsorban azt kell nézni, hogy a tények és célkitûzések
között van-e, és ha van, mekkora az eltérés.
Ellenõrzés közben figyelembe kell venni a külsõ és belsõ feltételeket, amelyek hatással vannak a tevékenységre. Az ellenõrzés dinamikus tevékenység: feltár és elemez, az eredmények hasznosítására biztat, meghatározza a teendõket.

Figyelem!
Mit ellenõrizhetünk?
ß A végeredményt vagy
ß a folyamatokat, azaz a célok megvalósulásának módját
és ütemét.
Milyen a jó ellenõrzés?
ß tényszerû és objektív
ß folyamatos és tervszerû
ß konkrét

Hogyan ellenõrizzünk? Nyíltan. A kollégák számára egyértelmû
legyen, hogy kit, mi célból, ki, mikor és hogyan ellenõriz. A rajtaütésszerû ellenõrzés megalázó, csak végsõ esetben alkalmazzuk,
ha más mód nincs a problémák feltárására (például valamelyik
pedagógus rendszeresen késve érkezik az órára).

2.3 Az ellenõrzés formái
Közvetlen ellenõrzés
· beszámoltatás (szóban, egyénileg vagy a kettõ kombinációjával, illetve írásban vagy csoportosan)
· óralátogatás
· tanítási órák ellenõrzése
· tanórán kívüli tevékenység
· megfigyelések
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Közvetett ellenõrzés
· dokumentumok tanulmányozása
· tanulói produktumok elemzése
Vizsgálatok, vizsgák
Ennek nemcsak a szaktárgyi tudásra, hanem a körülmények
vizsgálatára, a tanulói attitûdökre is ki kell terjednie.

2.4 Az ellenõrzésre jogosultak köre
Az igazgató egy személyben felelõs mindazért, ami az iskolában történik, de ez nem jelenti azt, hogy mindent neki kell
közvetlenül ellenõriznie. Ezt a feladatot megoszthatja az igazgatóhelyettesekkel, az iskolai munkaközösség-vezetõkkel, a pedagógusokkal, a gazdasági vezetõvel.
A szakmai munkaközösségek vezetõinek kiemelt feladata, hogy
az oktatási-nevelési intézményben módszertani segítséget nyújtsanak úgy az oktató, mint a nevelõ munkatervezésénél, szervezésénél, ellenõrzésénél.
Az ellenõrzés demokratikus voltát jelzi, hogy a belsõ ellenõrzést
az egész testület végzi az igazgató irányításával.
Fontos követelmény, hogy azok, akik részt vesznek az ellenõrzésben, tájékoztassák az igazgatót az ellenõrzés tapasztalatairól, hiszen csak az igazgató teheti meg a szükséges intézkedéseket;
õ adhat utasításokat a felmerült problémák korrigálására.
Az ellenõrzési jogkör átruházását tanácsos írásban is rögzíteni, mert így lesz egyértelmû és számon kérhetõ.
Meg kell jelölni az ellenõrizendõ területet, az ellenõrzés elvégzésének határidejét, a tájékoztatás, beszámolás módját, idõpontját.
Az ellenõrzési feladatok megosztásának szempontjai
· Vannak olyan feladatok, amelyeket az intézményvezetõnek magának kell elvégeznie, ezeket a feladatokat nem ruházhatja át
kollégáira (például a közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése és a fegyelmi felelõsségre vonás).
· Amennyire lehet, figyelembe kell venni az érintettek felkészültségét, érdeklõdési körét, szakterületét.
· A kevésbé vonzó feladatokat arányosan, megegyezés alapján
érdemes szétosztani a vezetõség tagjai között.
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· A feladatmegosztásokat tanácsos idõnként újra átgondolni, értékelni, áttekinteni, mert elképzelhetõ, hogy idõközben változott az érintettek személye (új munkaközösség-vezetõt választottak), módosult az érdeklõdés és a képzettség (például valaki
tanügy-igazgatási vagy közoktatás-vezetõi szakvizsgát tett).
· Lényeges, hogy a feladatokhoz a megfelelõ hatáskört is megkapja az ellenõrzésbe bevont személy, s ezt megfelelõ felelõsséggel végezze. Ezeknek a területeknek fedniük kell egymást,
csak ekkor tudják kiegyensúlyozottan végezni munkájukat az
ellenõrzéssel megbízott kollégák.
· Az ellenõrzési feladatok megosztását nyilvánosságra kell hozni
– minden érintett tudatában legyen annak, hogy tevékenységének ellenõrzésére ki jogosult.
· Ne maradjon „lefedetlen” terület! Ezt csak úgy lehet elérni,
ha az intézmény vezetõsége teljes egészében feltérképezi az iskolai élet minden olyan területét (ezt írásban is rögzíti), amelyet ellenõriznie kell.
· Lehetõvé kell tenni, hogy az ellenõrzést végzõk bizonyos rendszerességgel találkozhassanak, tapasztalataikat, véleményeiket kicserélhessék, kölcsönösen tájékoztathassák egymást.
· Csak olyan személyeket szabad bevonni az ellenõrzési feladatok elvégzésébe, akik kellõ szakmai, emberi felkészültséggel,
tapasztalattal rendelkeznek, akiket a nevelõtestület tagjai elfogadnak.
· A feladatok megosztásánál az igazgató ügyeljen arra, hogy
olyan terület ellenõrzését is tartsa magánál, melynek kapcsán
közvetlen kapcsolatban tud maradni a tanulókkal.
Alapvetõ cél, amit mindig szem elõtt kell tartani, hogy az
ellenõrzést kövesse az értékelés, illetve értékelés ne történjen ellenõrzés nélkül.
Az ellenõrzést segíthetik külsõ szakemberek is (az Országos Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõk), akiket felkérhet az igazgató, a fenntartó, a pedagógus. E két utóbbi felkérésére csak akkor végezhet ellenõrzést a szakértõ, ha az igazgató egyetért ezzel,
és hozzájárul az ellenõrzéshez.
A szakértõ felhívhatja a hibákra a figyelmet, de utasításokat nem adhat azok kiküszöbölésére. Ezt csak az igazgató
teheti meg. A szaktanácsadók fejlesztõ-segítõ feladatot
látnak el, ezért helytelen õket ellenõrzési céllal meghívni
az intézménybe.
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2.5 Az ellenõrzés konkrét területei
A melléklet elsõ két táblázata, amely összefoglalja az ellenõrizendõ
területeket, a teljesség igénye nélkül készült, s nem veszi figyelembe a fontossági sorrendet. Tanácsos kiindulási alapnak tekinteni, s
minden intézménynek kiegészíteni azokkal a területekkel, amelyek specifikusan az adott iskolára jellemzõek.
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3. Egy példa
Lényeges, hogy minden érintett kolléga számára egyértelmû,
áttekinthetõ, hozzáférhetõ legyen az ellenõrzési terv egész
évben, ezért érdemes a munkaterv részeként a tanáriban elhelyezni, a pedagógusok figyelmét felhívni arra, hogy tanulmányozzák, s az iskola havi ütemtervét is kísérjék figyelemmel.
A legmegfelelõbb tervezési technika ehhez a vonalas ütemterv. Az ellenõrzési területek felsorolásánál a melléklet harmadik és negyedik
táblázatában a pedagógiai ellenõrzés területei szerepelnek. Az idõpontok konkrét megjelölése szerepeljen az iskola havi programjában.
Az ugyancsak a mellékletben található kör- és oszlopdiagram azt
mutatja, hogy az ellenõrzés megoszlása az igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetõk között a kötelezõ óraszámokat figyelembe véve arányos.

4. Konklúziók
Az ellenõrzés elengedhetetlen velejárója az igazgatói tevékenységnek. Nem azonos a hibák keresésével még akkor sem, ha feltárja a problémákat, hiszen ezáltal hozzásegít bennünket ahhoz,
hogy a hiányosságok ne ismétlõdjenek meg, tehát javítja a végzett munka minõségét, hatékonyságát.
Valamennyi vezetõ számára megszívlelendõ Hoffmann Rózsa gondolata:
„…a vezetõ ne szûnjön meg önmagát állandóan ellenõrizni. Ennek érdekében ne fojtsa el az õt ért bírálatokat, sõt, fordítson rájuk nagyobb figyelmet, mint a dicsérõ szavakra. Fogadja ugyanakkor kritikusan, de
olyan pozitívan is, amennyire csak képes rá.
E bölcs szabály arra figyelmezteti a vezetõt, hogy legyen tudatában annak: õ maga sem tévedhetetlen.”
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Lásd: „A peda- · naplók, anyakönyvek
gógiai ellenõr- · ellenõrzõk, tájékozzés színterei”
tató füzetek, házi
c. táblázatot
feladat és dolgozatfüzetek
· statisztika
(étkezés+segélyezés)
· tantárgyfelosztás,
órarend
· mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente,
majd havonta és
félévente
· beiratkozás
· beiskolázás
· vizsgák megszervezése
· tanév rendje
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III. Munkáltatói
feladatok
átruházott jogkörök
ellenõrzése (munkaközösség-vezetõ,
igazgatóhelyettes)
személyzeti munka
(besorolás, átsorolás, jubileumi jutalom, jutalmazás,
megbízás)
a munkaidõ pontos
betartása
technikai dolgozók
munkavégzése
pályakezdõ kollégák
új kollégák
· beszerzések
· AV-eszközök nyilvántartása és karbantartása, pótlása, állaga
· szakleltárak
· karbantartás
· étrend összeállítása
· biztonságtechnikai
elõírások betartása
· túlóra, helyettesítés elszámolása
· besorolások

IV. Gazdálkodás
· az iskola közéleti
tevékenysége
· az iskola menedzselése
· kapcsolattartás
más intézményekkel, szervezetekkel,
alapítványokkal
· pályázatokon való
részvétel, ennek
eredményessége

V. PR-tevékenység

· munka-, tûz- és
vagyonvédelem
· rendszeres orvosi
ellátás megszervezése és biztosítása
· tanuló- és gyermekbalesetek megelõzése
· ügyeletek (reggeliesti, udvari)
· dekoráció
· tantermek, illemhelyek, folyosók, udvar, konyha, szertárak tisztasága

VI. Egyéb
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II. Tanügyigazgatás
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5. Melléklet

· óralátogatás különbözõ céllal (pályakezdõ, új kolléga;
tantárgygondozás,
aktivitásmérés)
· dokumentumok ellenõrzése (például
tanmenet)
· taneszköz, tankönyv
kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága
· rendezvények, ünnepségek
· könyvtár, napközi,
tanulószoba, fakultáció, szakkör, korrepetálás, verseny

Tanórához és szabadidõs tevékenységhez kapcsolódó

erdei iskola
tábor
kirándulás
DÖK
iskolaszék
közmûvelõdési intézmények (múzeum, színház, könyvtár, levéltár)
· fogadóórák, szülõi
értekezletek

·
·
·
·
·
·

Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek

A pedagógiai ellenõrzés színterei

· tanulói szokásrendszer
· értékelés (osztályzatok aránya, szülõi
tájékoztatás)
· mérések, vizsgálatok
· (tantárgyi, neveltségi szintfelmérés,
attitûd vizsgálat)
· partneri elégedettség mérése
· belsõ szabályozók
betartásának ellenõrzése

Minõségfejlesztés
·
·
·
·
szociális érzékenység
empátia
bánásmód
pozitív értékelés

Pedagógiai attitûdök,
módszerek, eljárások

gyermekvédelem
továbbtanulás
beiskolázás
ügyeleti rendszer
házirend
a tanítás nélküli
munkanapok
felhasználása
· továbbképzésen
való részvétel ellenõrzése
· az iskolai, kerületi
munkaközösségek
együttmûködésének
szintje

·
·
·
·
·
·

Egyéb
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Az ellenõrzés területei
Tanmenetek
Munkatervek
Naplók (haladási és osztályozási rész)
Ellenõrzõk
Anyakönyvek, bizonyítványok
Füzetek, dolgozatfüzetek vezetése,
javítása
Taneszközök, tankönyvek
kiválasztása
Óralátogatások*
Napközis foglalkozások, tanulószoba
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A vezetõk közötti feladatok egész évre szóló százalékos
megoszlása
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A projekt-módszer
Egy komplex tanulásszervezési módszeregyüttes
tézisei
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dr. Hortobágyi Katalin

Míg a projekt-módszer alkalmazása Nyugat-Európában az iskolai
élet szerves része, addig a hazai pedagógiai elméletet és gyakorlatot mind ez ideig szinte teljesen elkerülte. Mivel a projekt-módszer alkalmazása — legalábbis ideiglenesen — felborítja az iskola
tradicionális oktatási és szervezeti rendjét, elsősorban az iskola
vezetőin múlik, hogy egyáltalán teret engednek-e neki, illetve
hogy ösztönzik-e alkalmazását iskolájukban.
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1. Mi a projekt?
A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll.
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• a kiválasztott témát, a megoldandó problémát, illetve a feldolgozandó tárgyat minden vele kapcsolatos összefüggésében
(történeti aspektusával, kultúrhistóriai vagy néprajzi vonatkozásaival, mű szaki és technikai jellegzetességeivel, tudománytörténeti kapcsolódásaival együtt) teszi a tanulási
folyamat tárgyává
• időtartama a választott téma jellegétől, illetve a vállalkozás
nagyságrendjétől függ: kiterjedhet egy választott tematikus
egységre és az ehhez szükséges teljes időtartamra (projekt-napok, projekt-hetek)
• lehet az iskolai tanulásszervezés rendszeresen alkalmazott
eszköze (projekt-órák)
• a résztvevők köre egy tanulócsoporttól az egész iskolai tanulólétszámig terjedhet

2. A projekt-módszer jellegzetességei
A választott téma mindig életszerű,
mert
• a gyerekek számára átlátható, értelmes,
• komplex, sok aspektusa van,
• a tanulók javaslatára születik.
A projekt-folyamat egészére a tanulók alanyi jogú részvétele jellemző,
mert
• nem elszenvedik, hanem aktívan megélik a történést,
• a folyamat minden fázisában felelős személyként vesznek részt,
• döntési jogaik vannak, és vállalják az ezzel járó felelősséget.
A projekt-módszer bekapcsol a szűkebb-tágabb társadalom
életébe,
mert
• nemcsak információk gyűjtését, befogadását és feldolgozását
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jelenti, hanem aktív részvételt a közéletben (társadalmi és
szociális problémákat feldolgozó, illetve azok megoldásába kapcsolódó projektek).
A projekt-folyamat célirányos tervezést és szervezést igényel, amelyben a főszerep a tanulóké,
mert
• megköveteli a célhoz vezető lépések kijelölését, a megvalósítás
eszközeinek számba vételét, a munka megosztásának eltervezését,
• minden tervezési fázisban kikényszeríti a tanulók mérlegelő és
döntéshozó részvételét.
A projekt végterméke egy közös alkotás, produktum,
amelynek
• használati és/vagy közlési értéke van (például művészeti, tudományos, ipari alkotás, kiállítás, újság, színdarab, esszé,
vitaest),
• bemutatása a nyilvánosság (iskola, szülők, helyi társadalom)
bevonásával történik,
• éppen ezért hatása van a nyilvánosságra is.
A projekt módszer integratív. A szerzett ismeretek nem
szoríthatók tantárgyi ismeretek közé,
mert
• a projektek az élet természetes integráltságát tükrözik,
ezért
• a bennük megfogalmazódó feladatok összetettek és szükségképpen integrálják az ismereteket.
A projekt-módszer a szociális tanulás eszköze,
mert
• a közös feladat megoldása során gyakorolható a felelősségvállalás, az együttműködés, a kultúrált vitatkozás, a konfliktusok kezelése, az érdekek egyeztetése.

Iskolavezetés 1993. augusztus
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3. A projekt-módszerrel folyó tanulás fázisai
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3.1 Témaválasztás
• kiválasztanak egy témát
• rögzítik a tevékenység célját
3.2 Tervezés
• meghatározzák az altémákat és a feladatokat (a komplex
témát a gyakorlatban kezelhető egységekre bontják)
• kiválasztják a munkavégzés helyszíneit (iskolában és iskolán
kívül)
• meghatározzák a munkaformákat
3.3 Kivitelezés
• a munkát kiscsoportokban, belső munkamegosztással végzik
• a kiscsoportok más-más munkát végeznek, tehát közöttük is
munkamegosztás van
• menet közben, szükség szerint a munkafolyamat korrigálására,
illetve a csoportok közötti koordinálására visszacsatolások
történnek
• ha a visszacsatolás eredményeként szükségesnek mutatkozik,
új munkamegosztás szerint dolgoznak tovább
3.4 Záró-értékelő fázis
• a projekt eredményeit a munkacsoportok együttesen megvitatják
• az eredményeket, illetve a tanulságokat összegzik
• az elkészült objektivációkat bemutatják (iskolatársaiknak,
szüleiknek, a nyilvánosságnak)

4. A projekt-módszer hatása az intézmény
egészének működésére
A projekt-módszer elősegíti, hogy az iskola a nevelés helyi
rendszerévé váljon,
mert
• egy adott iskola tanulóinak és tanárainak közös tervezéséből
és elhatározásából születik,
• gyakran azt a környezetet vonja be egy komplex feladat tartományába, amelyben az iskola létezik,
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• az iskoláknak a projekt bevezetése és kivitelezése során saját
helyzetükhöz (települési viszonyaikhoz, személyi és tárgyi
feltételeikhez) kell igazodniuk,
következésképpen
a projekt csak mint helyi-tantervi egység létezhet: a projekt lényegénél fogva konkrét.
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A projekt-módszer demokratizálja a tradicionális tanár-diák viszonyrendszert,
mert
• a projekt a tanárok és diákok közös munkája, amelyben az
eleve elrendelt hierarchikus viszonyokat a munka diktálta
kooperatív viszonyok váltják fel.
A projekt-módszer teret biztosít eltérő szintű és irányú
képességeknek,
mert
• sokoldalú tevékenységeket kínál, amelyek közül ki-ki érdeklődése és képességei szerint választhat, a tevékenységekbe ki-ki
azon a szálon kapcsolódhat be, amely neki az adott fejlettségi
állapotában a leginkább motiváló,
• a kognitív képességek mellett a más jellegű képességek (kézműves, szervezési, művészi) is egyenrangú helyet kapnak.
A projekt-módszer nyitottá teszi az iskolát
mert
• tevékenysége túlmutat az iskola falain,
• az iskola társadalmi környezetét is bevonja a megismerés folyamatába.

5. Projekt-témák, projekt-ötletek
Bár minden projekt komplex, és a választott téma minden aspektusára igyekszik kitekinteni, minden projektnek szükségképpen
van egy központi témája, úgynevezett tematikai súlypontja. Az
alábbiakban e súlypontok köré rendezve sorolunk fel néhány
ötletet.

Iskolavezetés 1993. augusztus
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5.1 Természettudomány, környezetvédelem
➟ Környezetünk ellensége: a savas eső
➟ Gondozzuk környezetünk természetes vizeit!
➟ Készítsünk környezetvédelmi katalógust!
➟ Miért halnak a denevérek?
➟ Gyűjtsük és ismerjük meg a gombát!
➟ Zajtérképet készítünk iskolánk környékéről
➟ Milyen hatással van a levegő szennyeződése a növények
csírázására?
➟ Egy erdész kísérői leszünk három napon át
➟ Építsünk „sündisznó hotelt”!
➟ Építsünk erdei tanösvényt!
➟ Mit tudtak fizikából az ókor emberei?
5.2 Anyanyelv, kommunikáció
➟ Szervezzünk ifjúsági könyvhetet!
➟ Újságot szerkesztünk a projekt-hétről
➟ A fiatalok „idegennyelve” a diáknyelv
➟ Azonos hír — több változat (újságelemzés)
➟ Hogyan manipulálnak a reklámszövegek?
➟ Színdarabot írunk, és bemutatjuk azt
5.3 Társadalomtudományok
➟ Újságszerkesztők vagyunk az ókori Rómában, (illetve
bármely választott korban) egy hétköznapon, vagy valamely jeles esemény tanújaként
➟ Visszatérünk a kőkorszakba
➟ Bélyegek és érmek történelmet írnak
➟ Börtönviselt emberek társadalmunkban
➟ Hogyan érvényesülnek iskolánkban a gyermeki jogok?
➟ Végigkísérjük egy fiatal munkanélküli egy napját
➟ Tudósítás a jövőből — riport 2024. január 1-jén
5.4 Művészetek
➟ Zenei kollázst alkotunk
➟ Graffiti — fedezzük fel és elemezzük lakókörnyezetünkben a falfestményeket
➟ Használati tárgyak természetes anyagokból
➟ Zenés színdarab előadása tanév végén az egész iskola
közreműködésével
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5.5 Háztartás, főzés
➟ Étkezési szokások
➟ Bioételek bemutatója az iskolában
➟ Szakácskönyvet írunk — gyerekeknek
➟ Hogyan kerülnek mérgek az ételünkbe?
➟ Gépek a háztartás szolgálatában
➟ Takarékossági lehetőségek a háztartásban
➟ Mit rejt a padlás és a pince? (régi háztartási eszközök
kiállítása)
➟ Milyen volt a dédnagymama szakácskönyve?
5.6. Egy kis szociográfia
➟ Hogyan töltik városunkban a fiatalok szabadidejüket?
➟ Milyen volt városunk 100 évvel ezelőtt? (képek, tudósítások, térképek kiállítása)
➟ Lakóhelyünk településszerkezete, ennek kialakulása és
hatása ma a lakosság életére

Források
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hinaus... (In: Paedagogik 897/7-8, 9-11 p.
2. FREY, Karl: Die Projektmethode, Weinheim und Basel, 1982
3. GUDJON, Herbert: Was ist Projektunterricht? (In: WPB 36, 1984.
26O-266 p.)
4. HORTOBÁGYI Katalin: Projekt kézikönyv, IFA, OKI, 1991
5. HORTOBÁGYI Katalin: A projekt... eszméről?...oktatásról?... tanulásról?... módszerről? (Új pedagógiai szemle 91/7-8. 165-169 p.
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A kréta társai
Szertár és taneszköz az iskolában
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Tompa Klára

Azt szokták mondani, hogy a jó pedagógus akkor is meg tudja tanítani az anyagot, ha csak egy tábla és egy kréta áll rendelkezésére. Az állítás minden bizonnyal igaz, de azért kár lenne kihagyni
óráinkból mindazokat a lehetõségeket, amelyeket a mai modern
technika a rendelkezésünkre bocsát.
A következõ írás egyfajta leltár, amelyet alaposan áttanulmányozva megtudhatjuk, milyen eszközök hiányoznak még iskolánkból, és azok mire használhatók. Azután már „csak ” pénzt
kell kerítenünk valahonnan…
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1. A szertár fogalma
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A tanulási-tanítási folyamat eredményessége szempontjából nem
lényegtelen, hogy az iskola milyen tanulási környezetet biztosít
a tanulók számára.
Tanulási környezeten azt a fizikai és tanulás-lélektani
szempontból alkalmas környezetet értjük, amelyben a tanulás eredményesen végbemegy.
A fizikai környezet lényegében a tárgyi feltételek összessége,
a tanuláslélektani elemeket pedig elsõsorban a humán faktor,
a tanár és a diákok adottságai, a tanárok és diákok, illetve a diákok és diákok kapcsolata, az egyéni képességek kibontakoztatásának lehetõségei jelentik. A fizikai környezet sok komponensû,
úgy is szoktuk nevezni, hogy az iskola infrastruktúrája. Az infrastruktúra tehát bármely tevékenységben nem a tevékenység
szerkezetét, hanem az azon „kívüli” („infra”), de annak elvégzéséhez szükséges tárgyi ellátottságot jelenti.
A tanítás-tanulás infrastruktúrája az elmúlt évszázadokban sokat
változott. Az építészet eredményei természetszerûleg megjelentek az iskolaépületek tervezésében és kivitelezésében is, és ez
egyebek között a szertárak megjelenésének is kedvezett. Ugyanakkor a technikai fejlõdés eredményei a tanárok és diákok által
közvetlenül használt eszközrendszereket gazdagították.
Az oktatás infrastruktúrájának makroszintû és mikroszintû elemei vannak.
A makroszintû elemek a következõk:
· az iskolaépület és környzete (az iskolai telektõl a szabadtéri
sportlétesítményekig, az üzemeltetési egységtõl az igazgatási
egységig terjedõen sok egységet foglal magába)
· az oktató-nevelõ munka helyszínei (tantermek, speciális termek, laboratóriumok)
· a tanulást segítõ egységek, szolgáltatóhelyiségek
· a sportolás belsõ színterei (tornaterem, sportolásra alkalmas
helyiségek, uszoda)
A mikroszintû elemek:
· az iskolaberendezések (bútorok, laboratóriumi berendezések,
a tábla),
· a tanítást-tanulást közvetlenebb formában segítõ taneszközök
széles köre.
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Nem részletezzük itt most az infrastruktúrát a maga teljeségében,
hanem azt mutatjuk be, hogy a tanítás-tanulás folyamatának eredményességét a legközvetlenebbül befolyásoló tényezõk fejlesztésében milyen tennivalók és lehetõségek vannak: témánk a szertárak
fejlesztése, karbantartása, illetve a taneszközök beszerzése.
A szertár a tanulást segítõ, makroszintû infrastrukturális egységek legjellegzetesebb eleme.
A Pedagógiai Lexikon (1997) megfogalmazása szerint a „szertár: a különféle tantárgyak szemléltetõ- és kísérleti eszközeinek, anyagainak
szakszerû tárolására alkalmas egyik iskolai helyiség, amelyben az egyes
tantárgyak tanításához nélkülözhetetlen felszerelési tárgyakat elhelyezik. Az iskola nagyságától, felszereltségétõl függõen többféle szakszertár
is létezik. A természettudományi tantárgyak szertáraiban meg kell lenniük mindazoknak az eszközöknek, amelyek a legfontosabb fogalmak,
jelenségek, törvények érzékeltetéséhez vagy kísérleti megállapításához,
bemutatásához szükségesek, figyelemmel a tanulói gyakorlatokra és az
új tananyag tárgyalásához közvetlenül kapcsolódó tanulói kísérletekre.
Ebbõl következõen a köztudatban a szertár a természettudományi tárgyakhoz kapcsolódó fogalom, itt igényel elsõsorban a tanári és tanulói
kísérletezéshez szükséges eszközök, gyûjtemények tárolása külön helyet – lehetõleg üvegajtós (tolóajtós), jól zárható szekrényekkel –, de
szertára lehet a földrajznak, a történelemnek is, még szaktermi rendszer esetén is. Az iskolában folyó oktató-nevelõ munka színvonala nagymértékben függ az iskola egyes szertárainak felszereltségétõl. Összeállításukhoz anyagi erõforrások, tanári és tanulói termelõ- és gyûjtõmunka
szükséges. A szertárakban ajánlatos a felszerelés használatára alkalmas szertári rend kialakítása, például az eszközöknek témakörök (nagy
fejezetek) és felhasználási módok (tanári és tanulói kísérletek) szerint
való csoportosítása. Különösen fontos – a természettudományi tárgyak
szertáraiban – az azonos témájú tanulói kísérleti eszközök célszerû elhelyezésének kialakítása, hogy azok könnyen és gyorsan mozgathatók
legyenek. A szertárak gondozásába a tanárok bevonják a tantárgy iránt
érdeklõdõ tanulókat is. A fizikai, kémiai szertárak használata során kötelezõ a munkaegészségügyi szabályok, elõírások megtartása. A jól felszerelt iskolákban a szertárhoz könyvtár és szakterem (elõadóterem, laboratórium, tanári és tanulói munkaterem, esetleg mûhelyterem) csatlakozik. A modern iskolaépületekben az elõadótermet már úgy rendezik be,
hogy a tanítás folyamatába bekapcsolódó azonos munkájú tanulói kísérletek is ott folyhassanak le. Az elmondottak megvalósítása, a szerek kezelése és õrzése elsõsorban az illetékes szaktanár vagy szaktanárok feladata; ezért a tanár fontos munkahelye az iskolában a saját szaktárgyának
megfelelõ szertár, tanári munkaterem, illetve szaktanterem.”
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a felelõsségi körökrõl,
a szakszerû kezelésrõl,
az elhelyezhetõ eszközökrõl,
a szertárbõvítés módjairól.

4
2. Az elérhetõ taneszközök
A mikroszintû infrastrukturális elemek közül a taneszközök az
elmúlt 20 évben igen jelentõs fejlõdésen mentek keresztül, és ma
már igen sokféle fajtájuk ismeretes. Összefoglaljuk és röviden
jellemezzük azt a kínálatot, amely ma a taneszközpiacon elérhetõ
és az oktatás rendelkezésére áll.

2.1 Nyomtatott taneszközök
Tanári segédletek
Tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek, szakkönyvek,
feladatgyûjtemények, folyóiratok, tantárgyi tesztek, bibliográfiák, faliképek, falitérképek, földgömb.
Tanulói segédletek
Tankönyvek, munkafüzetek, feladatgyûjtemények, munkalapok,
atlaszok, szótárak, szöveggyûjtemények, olvasókönyvek, növényés állathatározók, szaktárgyi táblázatgyûjtemények, folyóiratok,
földgömb.

2.2 Manipulációs taneszközök
Tanári demonstrációs eszközök
Természeti tárgyak, természeti gyûjtemények, preparátumok,
munkatermékek, kísérleti eszközök, utánzatok, applikációs taneszközök, mérõeszközök, metszetek, táblai rajzeszközök.
Tanulókísérleti és munkaeszközök
Kézi készletek, kísérleti eszközök, logikai készletek, laboratóriumi készletek, applikációs eszközök, mérõeszközök, szerszámok.
(Speciális voltuk miatt nem ide soroljuk a hangszereket és sportszereket.)
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2.3 Applikációs taneszközök
E taneszközcsoport elnevezése a latin eredetû applikálás (hozzáillesztés, hozzáadás, felrakás) szóval kapcsolatos, s olyan taneszközöket tömörít magában, amelyeknél a fokozatos struktúraépítésnek nagy a jelentõsége. Tehát nem kész ábrákról, tárgyakról,
hanem részekbõl felépíthetõ, összeállítható dolgokról van szó,
amelyek a statikus bemutatással szemben a dinamikus szemléltetést, a magyarázatnak, kérdésfeltevéseknek megfelelõen építkezõ szemléltetést teszik lehetõvé, jelenségek, folyamatok térbeli
és idõbeli változásait, módosulását, lefolyását ábrázolhatják.
Az applikációs taneszközök rögzítésére általában speciális applikációs táblákat használhatunk. Ilyenbõl többféle létezik. A textilképeket, textilelemeket (filcbõl, flanelbõl) filc- vagy flaneltáblára lehet ráhelyezni. A kivitelezés költségei és gyorsasága miatt
gyakoribb elterjedésû a papírképek, a papírelemek alkalmazása,
amelyekre mágneslapocskákat helyeznek vagy helyezhetünk, s
így azok a mágneses táblára, illetve acél- vagy acéllemez-bevonatú táblára ráhelyezhetõk. A mûanyagból, fából vagy fémelemekbõl készült képeket, applikációs elemeket a hátlapjukra szerelt
kis csapocskákkal lehet a lyukas táblára felilleszteni.

2.4 Utánzatok
Az utánzatok eredeti szerkezetek, szervezetek, mesterségesen
elõállított vagy élõ rendszerek valamilyen formájú leképezését,
általában az oktatás céljait szolgáló, célirányos egyszerûsítését
jelentik.
Három fõ fajtájuk különböztethetõ meg:
· modell
· makett
· minta
A modell az eredeti tárgy, rendszer, jelenség többnyire kicsinyített mása, amely a lényegtelen elemek elhagyásával a dolgok fontos tulajdonságait, lényeges elemeit és struktúráit, viselkedési
módjait tükrözi, s ezeket könnyen megfigyelhetõvé és áttekinthetõvé teszi.
A mozgó, mûködõ modellt dinamikus modellnek nevezzük, ilyen
például, egy mûködõ mozdony, egy bánya, egy hõközpont kicsinyített mása. A statikus modellek például gépek, épületek nem
mozgó, nem funkcionáló leképezései. Az elvi modelleknek igen
nagy jelentõsége van a felsõbb szinteken, amikor már a megfelelõ
absztrakciós képességek lehetõvé teszik, hogy a tényleges tár-
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gyak és jelenségek tulajdonságait csak a lehetõ legabsztraktabb
szinten ábrázoljuk. A síkmodellek lényegében a jelenségeknek
két dimenziójára koncentrálnak. A többnyire átlátszó plexielemekbõl készült, írásvetítõvel kivetíthetõ, felnagyítható modellek
a technikai berendezések, például az emberi vérkeringés mûködésének szemléltetését teszik lehetõvé egyszerre, egy egész osztály elõtt. Statikusak vagy dinamikusak lehetnek.
A komplex modelleknek is több fajtája létezik: a szétszedhetõ (például a biológiában az emberi test modellje, a virágok modellje) és az
építõszekrény-elvû, modulokból összerakható modellek. A domborzati modelleket a földrajz tanításában használják elsõsorban, a testmodellek, hajtogatható síkmodellek pedig a matematika, azon belül
is a geometria tanításához hasznosak. A szimbolikus modellek a vizuálisan nem, vagy nem könnyen érzékelhetõ dolgok, a folyamatok
absztrakt ábrázolására szolgálnak, s a megértést a konvenciókra
támaszkodó segédeszközökön keresztül segíthetik.
Ilyenek például az atommodellek, a molekulamodellek, a kristályszerkezetek modelljei, amelyek a szabad szemmel nem látható világ megértését segítik.

A makett jelentõsége az ábrázolt dologgal való nagyfokú hasonlatosságában és szemléletességében rejlik. A makettet szokás az
eredeti kicsinyített másának is nevezni.
A minta általában a természet jelenségeinek valamilyen formájú
konzerválása speciális módon tárolva és láthatóvá téve. Az üvegtetõs dobozokban tárolt preparált állatok, rovarok, növények, kõzetdarabok a természettel közvetlenebb kapcsolatot tesznek lehetõvé, mint a mesterséges ábrázolatok. Ezek természetesen
nem pótolhatják az eredeti megfigyeléseket a természetben,
de jelentõsen kiegészíthetik azokat. A mai világ médiagazdagságában talán elõnyt élveznek a mesterséges ábrázolatok, a videós és számítógépi bemutatás. A „virtuális valóság” azonban nem
teheti feleslegessé az utánzatokat, ezek ugyanis közvetlenebb
módon teszik szemlélhetõvé a valóság ábrázolt objektumait és jelenségeit.

2.5 Kísérleti eszközök
A kísérleti eszköz a taneszközöknek az a csoportja, amelynek segítségével a természet jelenségei az iskolai körülmények között
elõidézhetõk, bemutathatók, részletesen vizsgálhatók, esetleges paraméterei rögzíthetõk, és a velük végzett tevékenységek tetszés szerint meg is ismételhetõk.
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A felhasználó szempontjából különbséget teszünk a tanári demonstrációs kísérleti és a tanulói kísérleti eszközök között.
A tanári kísérletet, illetve a demonstrációt kell elõnyben
részesíteni minden olyan esetben, amikor a jelenség elõidézése kockázatokat rejt magában, például veszélyes lehet, vagy túlságosan drága alapanyagokat használ, vagy
olyan egyedi célgépet feltételez, amelynek kezelése speciális ismereteket, gyakorlottságot is igényel.
A tanári demonstrációs eszközök, mérõmûszerek általában olyan
méretûek, hogy azt az egész osztály láthassa, követhesse, amint
a tanári asztalon a tanár dolgozik vele. A tanulókísérleti eszközök,
a tárolhatóság szempontját is figyelembe véve, általában kisebb
méretûek, jól áttekinthetõek és viszonylag könnyen kezelhetõk,
a tanári instrukciók betartása mellett a kísérletek elvégzése nem
okozhat problémát a tanulóknak.
Ezek közé az eszközök közé tartoznak például a természettudományok oktatásához használatos fénytani berendezések, mikroszkópok, a Van de Graaff generátor, az Elektrovaria, a mikroküvettás kísérleti kit és még számos más taneszköz.

2.6 Audiovizuális eszközök és anyagok
Azok a taneszközök tartoznak az audiovizuális eszközök és anyagok körébe, amelyeknek elemeit a tervezõk úgy készítik, hogy az
információszerzés hangsúlyosan a hallás, a látás, illetve a hallás és látás útján történjék. Indokolt az „eszközök” és „anyagok”
megkülönböztetése, még ha nem is tûnik túlzottan fontosnak:
gépi (felvevõ és lejátszó) eszközök szükségesek az információt hordozó (rögzítve tároló, „konzerváló”) anyagok elõállításához és mûködtetéséhez egyaránt. Az eszközök megnevezésére elterjedt az
angol eredetû „hardver”, az információhordozó anyagok jelölésére
pedig a „szoftver”.
E taneszközcsoportnak a közoktatásban való széleskörû megjelenésére akkor nyílott igazán lehetõség, amikor a technikai eszközök könnyen kezelhetõvé és viszonylag olcsóvá váltak.
A leginkább elterjedt eszközök
· az elsõsorban állóképek vetítésére szolgáló diavetítõ és az írásvetítõ, illetve a diaképek, diafilmek és az írásvetítõ ábrák, valamint
· a mozgóképek vetítésére szolgáló filmvetítõ és a videomagnetofon.
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Az átlátszatlan képek, például könyvbeli ábrák, plakátrészek kivetítésére az episzkóp alkalmas. Régebben eléggé fényszegény
berendezés volt, így tanteremi használata teljes sötétítést igényelt. A mai episzkóp („direkt vetítõ”) fényteljesítménye már sokkal jobb, igaz a berendezés is drágább.
A diavetítõ az átlátszó diaképek kivetítésére alkalmas vetítõberendezés. Töbféle fajtája ismert a kezelése, mûködése szempontjából.
A diakép, diasorozat, diafilm fényképészeti úton elõállított információhordozó, a diavetítés során láthatóvá, kinagyíthatóvá
tehetõ átlátszó képanyag. A film nyersanyagától és technológiájától függõen lehet fekete-fehér (ma már elenyészõ a szerepük), illetve színes.
A diaképeket általában a hosszabb ideig tartó megfigyelésre,
elemzésekre használjuk, a leíró, definiáló és analitikus tevékenységeket segítõ taneszközök körét bõvítik.
A realisztikus és a sematikus képeknek az oktatásban más-más
szerepük van. Az élõvilág egyedeirõl (állatok, növények, emberek),
a földrajzi jelenségekrõl (például hegyek, folyók, tájak, egyéb földrajzi képzõdmények), a mûvészettörténeti érdekességekrõl, a mûszaki berendezésekrõl, az emberekkel kapcsolatos szituációkról,
jelenetekrõl készülnek olyan képek, amelyek a megfigyelést, leírást elõsegítve hasznos segédeszközei az oktatásnak. Néha azonban éppen a realisztikus ábrázolás részletei, gazdagsága miatti
bonyolultság nehezíti a megfigyelést. Ilyenkor célirányos egyszerûsítéssel készítenek sematizált, a valóság dimenzióit szûkítõ grafikus ábrázolatot, s arról diaképet.
A diaképeket azonos pedagógiai cél érdekében hanganyaggal is
együtt tervezve és szerkesztve készülnek a hangosított diasorozatok. A hanganyagot magnószalagra vagy kazettára rögzítik.
Nagyhatású, speciális diavetítési program a diaporáma. Ez olyan
diaképes bemutató, amelynek során egyszerre több diavetítõvel
több diaképet vetítünk ki úgy, hogy elõre megtervezett program szerint történik a képek váltása. E program szerint kerülhetnek a képek egymás mellé, egymás alá, jelenhetnek meg egymás után, vagy egymásra vetítve, kivilágosodva vagy elsötétedve,
egyik kép áttûnhet a másikba. A diaporáma vetítéséhez a több vetítõn kívül szinkronizáló vezérlés szükséges, amely ma már rendszerint számítógéppel valósul meg. Ilyen programozással dinamikus, nagyhatású vetítés végezhetõ, amelyet rendszerint gondosan
szerkesztett zenei aláfestés is kiegészít. A diaporáma sajátos mûvészi hatások keltésére is alkalmas.
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A diaképek az egyéni munka eszközei is lehetnek. Ehhez a szem
elé helyezhetõ dianézõ szükséges. Ez a berendezés a képet átvilágítja és akkorára nagyítja, amekkora az egyéni szemlélõnek
megfelelõ.
Az állóképek másik fajtája a ma leggyakrabban alkalmazott taneszköz, az írásvetítõ ábra. Az írásvetítõ általában a tanár eszköze, optikai készülék. A tanár a 25×25 cm-es átvilágító felületre
helyezhet például fóliára, transzparensre elõre elkészített, átvilágítható ábrát, pleximodellt, üvegedénykébe helyezett vegyszert,
apró tárgyat, illetve olyan üres fóliát, fóliatekercset, amelyre
a szükséges vázlatot vagy ábrát tanítás közben el akarja készíteni. A fóliára rajzoláshoz speciális filctollak, írásvetítõtollak vagy
zsírceruzák szükségesek, mert a közönséges filctollal, rostironnal készített ábra az írásvetítõ nagyteljesítményû izzója által kibocsátott hõhatás miatt „eltûnik”, elpárolog. Noha az írásvetítõvel elsõsorban állóképeket mutatunk be, mégis a dinamikus eszközök tulajdonságaival rendelkezik a mozgatható, átvilágítható
modellek kivetítése, illetve a felépülõ, leépíthetõ, egymásra helyezhetõ fázisokra bontott ábrák, ábrarészek bemutatása révén.
A valódi mozgóképek bemutatásához a filmvetítõ vagy a videomagnetofon az alkalmas berendezés.
A filmvetítõ komplex oktatástechnikai berendezés, optikai, mechanikai és hangtechnikai egységbõl áll. Az optikai egység állítja
elõ az ernyõn felfogható valódi, nagyított képet, a mechanikai
szerkezet biztosítja a mozgásérzet keltéséhez szükséges ütemben
a film fázisképkockáinak továbbítását, a hangtechnikai egység
gondoskodik arról, hogy a film szélén rögzített mágneses vagy optikai hangcsíkon lévõ információk visszaalakuljanak hallható
hanggá. Egyes vetítõk kezelését megkönnyíti az automatikus filmbefûzés lehetõsége. A filmvetítõnek a film méretéhez kell alkalmazkodnia, amely lényegében a filmszalag szélességétõl függõen
lehet 16 mm-es, 8 mm-es, illetve a mozikban 35 mm-es.
Az oktatófilm elsõsorban folyamatok, események, jelenségek
dokumentálására, mozgásban való bemutatására vállalkozik.
A régebbi idõk hosszabb filmjeit ma felváltották a lényegretörõ,
rövid alkotások, amelyek könnyen beilleszthetõk a tanóra ismeretfeldolgozó szakaszaiba. Az oktatófilmek ma is használatosak,
de a videotechnika megjelenésével lényegesen csökkent a filmvetítés jelentõsége, mert a videotechnika nagyobb programkínálatot nyújt ma már, és a technika kezelése is lényegesen egyszerûbb, mint a filmvetítés.
Különös jelentõséggel bír a mozzanatfilm („single concept film”).
Ez az oktatófilmtípus egyetlen jelenségnek az adott oktatási
célból fontos kiragadott részét mutatja be. Például az órán
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nem reprodukálható természettudományos kísérleteket bemutató mozzanatfilmek ilyenek. Idõtartamuk rendszerint néhány
perc. Ma már ezeket a filmeket is átmásolják inkább videokazettára, így kényelmesebben és akár egymás után többször is bemutathatók.
A mozgóképek elõállításának és bemutatásának másik nagy és
egyre jobban terjedõ lehetõsége a videotechnika alkalmazása.
A videomagetofon (képmagnó), amely (kazettában kiszerelt) mágnesszalagra rögzített információkat tár elénk a televíziós vevõkészülék (vagy monitor) segítségével. A videokazettára rögzített
mûsorok, oktatófilmek, dokumentumok játsszák az egyik legfontosabb szerepet a szemléltetésben és a taneszközök egyéb célú
alkalmazásában. A természettudományos tantárgyakhoz, a nyelvoktatáshoz, az irodalom és a történelem tanításához, de még a
matematikaoktatáshoz is számos elõre elkészített felvétel vásárolható (például a Televideótól), illetve rögzíthetõ a televíziós mûsorokból. A videokamerák és a magnóval egybeépített kamkorderek (a felvételek elkészítésének eszközei) méretének kisebbedése és az elérhetõ ár lehetõvé tette, hogy ne csak a mások által készített (konzerv-) felvételeket használjuk fel, hanem saját
magunk is készítsünk felvételeket. A médianevelésben, az önismereti tréningekben, a készségek fejlesztésében nagy jelentõségû a videotechnika alkalmazása, a tanulók tevékenységeinek
rögzítése, a visszajátszás és az elemzés lehetõsége.

2.7 A számítógép és a számítógépes oktatóprogramok
A számítógép az oktatásban kettõs funkcióval van jelen, egyrészt
mint az oktatás tárgya, másrészt mint az oktatás eszköze. A 80-as
években az Iskolaszámítógépes program korszakában jelentek
meg a számítógépek intenzíven az iskolákban. Szélesebb körû alkalmazásukhoz azonban várni kellett a könnyebben kezelhetõ, viszonylag nagy kapacitású, felhasználóbarát alapszoftverekkel ellátott személyi számítógépekre. Ezekhez a gépekhez már nagy
számban léteznek a tanítást segítõ, és így taneszközöknek minõsülõ számítógépes oktatóprogramok.
A számítógépes oktatóprogramoknak többféle funkciójuk lehetséges. Az ismeretközlõ program általában a tananyagot kis egységekre bontva, ellenõrzõ kérdésekre adott válaszok alapján vezeti végig a tanulót a tudásától függõ különbözõ haladási utakon.
A gyakoroltató program a készségszintû tudáselemek elsajátítását segíti elõ, ezért sok, hasonló jellegû feladat elvégzését biztosítja a tanulók számára. Az adatbázisban – amely lehet állandó
vagy a tanárok által cserélhetõ, bõvíthetõ, továbbépíthetõ – kü-
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lönbözõ nehézségû és típusú feladatok találhatók, amelyeket
a tanuló véletlenszerûen kap.
A szimulációs program valós jelenségek, események, folyamatok, kísérletek lefolyását szemlélteti, utánozza, általában azok
egyszerûsített matematikai modelljeire építve. A tanuló feladata
többnyire a modell felismerése, a paraméterek megválasztása,
a kiválasztott paraméterek mellett zajló események megfigyelése
és elemzése.
E programfajta elõnye abban rejlik, hogy a döntések hatása
azonnal érzékelhetõ és veszélytelen helyzetben megfigyelhetõ.
A szimulációs programok skálája igen széles, a függvények megfigyelése, a társadalomtudományi jelenségek szimulálása, kémiai,
élettani, gazdsági, statisztikai jelenségek megfigyelése gyorsan és
könnyen megvalósítható. Ezek a programok a tantervek tartalmára jelentõs hatást gyakorolnak, ma már olyan témakörök is bevihetõk a tantervbe, amelyeket korábban – a számítógépek intenzív elterjedése elõtt – az idõigényes és magasfokú számítási apparátusok miatt elképzelhetetlen volt tanítani. Ezek
a magasszintû apparátusok mint segédeszközök használhatók
a jelenségek elemzésében, a hangsúly azonban nem azok megértésén van, hanem a szaktudományos jelenségeken.
Speciális szimulációs programok a közkedvelt játékprogramok,
amelyek némelyike egyéb, már ismert játékokat pótol (kártya,
sakk), de teljesen újakat is felszínre hoztak a számítógépek. A játékprogramok egy része az oktatásban is hasznos lehet, némelyek azonban csak rabolják a gyerekek idejét.
A problémamegoldás a számítógéppel még eléggé gyerekcipõben
jár, de a csírái már fellelhetõk néhány programban. A gép irányítja a feladatmegoldást, kérdéseket tesz fel, tanácsokat ad, elemzéseket, számításokat végez a döntéseknek megfelelõen, adatbázisokat kérdez le.
A számítógépes tesztprogram a tanulók tudásának mérésére
alkalmas.
A számítógépes oktatóprogramok némelyikében a felsorolt funkciók integráltan megtalálhatók.
A hazai pedagógiai gyakorlatban egyre több tantárgyban alkalmazhatók a számítógépes programok.
A kisiskolások számára rajzprogramok, az írás és olvasás módszereit
gazdagító programok, matematikai gyakorló programok találhatók a kínálatban. A matematikában a geometria és az analízis tanításához lehet
jól alkalmazható számítógépes programokat találni (például a CABRI
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Geometria, a Geolog, a Graphic Calculus, a Super Graph, a Computer
Toolkit). A professzionális szövegszerkesztõket több tantárgyban a házi
dolgozatok színvonalas elkészítéséhez lehet jól felhasználni (például
Word, WordPerfect). A grafikus szerkesztõk szintén több tantárgyban
(elsõsorban mûszaki, technikai jellegûekben) alkalmazhatók rajzos tervezésre, dekorációra (például AutoCad, CorelDRAW, Painter). A táblázatkezelõk is sok helyütt alkalmazhatók táblázatok készítésére, nagy
mennyiségû adat kezelésére, szemléltetésére, statisztikai számítások
elvégzésére (Lotus, Excel). Az idegen nyelvek oktatásához is sokféle számítógépes oktatóprogram áll már rendelkezésre, szótárprogramok segítik a szókincs gazdagítását (például Linguasoft, OLD-On Line Dictionaries). A fordítást segítõ programok mellett a kezdõk és haladók számára nyelvvizsgára készítõ programok is ismeretesek.

A számítógépek egyre terjedõ új felhasználása az iskola nyitottá
válását, a kívülrõl jövõ információknak az iskolai oktatásba integrálását segíti elõ, ez a felhasználási mód az elektronikus hálózatokra való kapcsolódás lehetõsége, a számítógépen keresztüli távkommunikáció, elterjedtebb kifejezéssel a telekommunikáció.
Iskoláink egy részében a Sulinet program eredményeként megtalálható számítógépes környezet már alkalmas a telekommunikációra, a hazai és a nemzetközi számítógépes hálózatokba való bekapcsolódásra. A számítógépet egy alkalmas eszköz, a modem
köti össze a telefonhálózattal, amely a számítógép jelrendszerét a
telefonvonalon „szállítható” jelrendszerré alakítja át, illetve a telefonvonalon érkezõ jeleket a számítógép számára „érthetõvé”,
vehetõvé teszi. Ezáltal a számítógépek segítségével elõállított
vagy tárolt információk (szövegek, adatbázisok, állóképek, mozgóképek, hangos információk) az egyik számítógépbõl a másikba
küldhetõk és hívhatók.
A teljeskörû információ küldése és vétele érdekében a számítógépek „feljavíthatók”: nagyobb memóriával, grafikus kártyával,
hangkártyával, videokártyával, megfelelõ szoftverekkel kiegészítve széleskörû szolgáltatásokat nyújthatnak a már meglévõ iskolai számítógépek is. Az Internetre (a legnépszerûbb nemzetközi
információs hálózatra) való kapcsolódás lehetõsége, és ezáltal
a nagyon friss, azonnali (professzionális és kommersz) információkhoz való jutás lehetõsége a tudományok és az élet számos
más területérõl egyre több iskolában ma már valóság. A korlátozottabb körû lehetõség, az elektronikus levelezés még szélesebb
elterjedésû: ma már diákok és tanárok ezrei leveleznek más (hazai és külföldi) iskolák diákjaival és tanáraival a hasonló jellegû
problémáik megoldása érdekében. Több, informatikával foglalkozó cég szervergépe segítségével álladó levelezõ csoportok tudják egyszerre sok helyre eljuttani információikat adott, bõvíthetõ
levelezési listákon szereplõ partnereknek.
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Ilyen nyílt lista például a Központi Fizikai Kutatóintézet gépén mûködtetett Tanfórum nevû levelezési lista elsõsorban a középiskolák számára. A Történelemtanárok Egyesülete is megindította levelezõlistáját.

2.8 A multimédia, a „modernizált” oktatócsomag
Az oktatási célra készített multimédia is a számítógép-alapú taneszközök közé tartozik, noha a fogalom már elég régóta, a számítógépes korszak elõtt, annak majdnem szinonímájaként vált
használatossá. Az oktatócsomag fogalmával egyidõben honosodott meg a 70-es években. Akkor azoknak a több érzékszervre
ható információhordozóknak az együttesét jelentette, amelyek fizikai megjelenésüket tekintve külön-külön fejlesztett elemként
(diakép, film, video, hangszalag, munkafüzet) integrálódtak az
oktatócsomagba. Fejlesztésük azonban koncepciózusan, egységben történt, a jól körülhatárolt tanítási célok és a jól megtervezett tananyagegységek hatékony elsajátítását voltak
hivatva támogatni.
A személyi számítógépek, a kép- és hangdigitalizálás, az új és
igen nagy kapacitású elektronikus adattárolás, valamint a szoftverek igen jelentõs fejlõdése tette lehetõvé, hogy a multimédia új
jelentést, pontosabban új megjelenési formát kapjon. A fizikai
megjelenését tekintve ma egyetlen információhordozón, általában CD-ROM-on1 lévô sokféle médium tervszerûen fejlesztett,
összeválogatott, speciális struktúrába rendezett, sokféle alkalmazást lehetõvé tevô együttes programját jelenti. A vele
való munka és tanulás olyan számítógépet igényel, amelynek van
CD-ROM meghajtója, és a CD-ROM-on lévô információk típusától függõen (a szöveg mellett kép-, hang-, videoinformáció) vannak beépített speciális elektronikus kártyái (hangkártya, grafikus gyorsítókártya). Az így felszerelt gépeket nevezik multimédia
PC-nek.
A tananyag-feldolgozás struktúrája jelentõsen eltér a megszokott
lineáris vagy egyszerû elágazásos struktúrától, új logika, a hipertext, illetve a hipermédia logika alapján építkezik. A hipermédia
a hipertext kiterjesztéseként is értelmezhetõ, amely annyiban
más, hogy a szöveges információk mellett az egyéb vizuális és
auditív információkat is kezeli. A hipertext és a hipermédia hatalmas adatbázissal dolgozik.

1

Számítógép segítségével „olvasható” kompakt, optikai lemez.
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A nem lineáris sorrendben elrendezett szöveg- (és auditív,
grafikus vagy vizuális információ-) „csomagok”, elõre öszszerendezett, definiált egységek a csomópontjaikon keresztül egymással kapcsolatba hozhatók.
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Ezek a csomópontok lehetnek kiemelt szavak, ikonok1, képek. Az
egyes lehetséges csomópontokról a másik információs csomagba
való bejutás, a kapcsolatok aktualizálása, megteremtése a felhasználó feladata, akit természetesen a rendszer informál arról,
hogy milyen irányú kapcsolatok létesíthetõk.
Egy egyszerû példával szemléltetve a kapcsolatépítés a következõt jelentheti. Például egy város térképét látva, annak egy részletére helyezve
a számítógépes kurzort, megjelenhet a térkép egy szûkebb részlete,
amely az utcákat nagyobb léptékben ábrázolja. Innen esetleg kiválasztható egy épület, amelynek a fényképe is kérhetõ, megjeleníthetõ. A fényképet az épület történetérõl szóló szövegre „válthatjuk át”, és a szövegbõl például „kiemelhetõk” a tervezõ neve alapján annak életrajzi adatai.
Az életrajzi adat utalhat történelmi eseményre, amely továbbléptethet
bennünket egy kor jellemzésére.

Ez a technika igen sokféle tanulási utat rejt magában, de azzal
a veszéllyel is járhat, hogy a tanulók elvesznek a részletekben. Az
enciklopédikus, lexikon- vagy atlaszjellegû és más szakadatbázisok információmennyisége egy-egy multimédia CD-ROM-on igen
nagy, így a konkrét tanulási utakat, keresési utakat egyénenként vagy az egész tanulócsoportra érvényesen a tanároknak
célszerû elõre meghatározni. (Természetesen a nem elõre kitûzött célú ismeretfeldolgozásnak, a „navigálásnak” is van létjogosultsága, mint ahogyan annak is van haszna, ha egy lexikonba
„bele-beleolvasgatunk”, de a gazdaságosabb idõkihasználás érdekében a célirányos keresés hatékonyabb.)
A hipermédia szerkezetû adatbázisok, interaktív multimédia programok fõként az egyéni tanulás eszközei, de hatékony alkalmazásuk megfelelõ eszközök, infrastrukturális háttér nélkül nem lehetséges. Így ma még ezek a taneszközök inkább a könyvtárban, illetve
a médiatárban való (a jövõben az otthoni) tanulást feltételezik.
A hipermédia-struktúra alapján rendezik el az elektronikus hálózatokban fellelhetõ (például World Wide Web) kiszolgálógépek
adatbázisait is, így a CD-ROM-okhoz hasonló módon különbözõ

1

A számítástechnikában az „ikon” kis képecskét jelent, amely valamilyen
mûvelet(sor)nak a jelképe. Ha az egérrel rákattintunk az ikonra, a számítógép végrehajtja a mûvelet(sor)t.
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hazai és nemzetközi adatbázisok csomópontjai szerint is navigálhatunk a bõséges információhalmazban.
Szintén a multimédia általánosabb megnevezését használják
azokra az interaktív videós programokra is, amelyekhez tulajdonképpen nem szükséges számítógép, csak a számítógép fô elemét,
a mikroprocesszort használó célgép, egy olyan berendezés (CD-I
lejátszó), amely lehetõvé teszi azt, hogy a kompakt lemezen
(CD-I-n, optikai lemezen) lévô programot a tévékészüléken megnézzük, feldolgozzuk.
A harmadik, technikailag különbözõ kivitelû multimédia pedig
az IAV (interaktív video), egy lézer-képlemezjátszó és számítógép
kombinációja, ahol a képlemezjátszót az oktatási programnak
megfelelõen a számítógép vezérli.

2.8 A tankönyvek
Természetesen mindemellett a sokféle médium, taneszköz mellett a tankönyvek szerepe ma még nem halványul el. Az elsõdleges információforrás az iskolai ismeretszerzésben a tankönyv,
amely ma is a kulcsfontosságú ismeretek tömör összefoglalója,
a tanetervekben megfogalmazott céloknak megfelelõen, az aktuális tudományos eredményeknek a tanulók számára történõ
megfogalmazásban.

2.9 Egyéb eszközök
A testnevelés és az ének-zene oktatás eszközeit, valamint az élõ
állatok, növényi flórák oktatást segítõ szerepét itt csak megemlítjük, bõvebben nem térünk ki rájuk.

3. A szertárak kialakítása, kezelése és bõvítése
3.1 A kialakítás, mûködtetés általános követelményei
A szertárak kialakításának és mûködésének biztosítása alapvetõen az intézményvezetõ adminisztratív feladata, minthogy õ a felelõs az anyagi feltételek biztosításáért, az erõforrások optimális felhasználásáért, az iskolai költségvetés
vezetéséért, a munkavédelemért és a balesetelhárításért is.
A vezetõ köteles lehetõvé tenni azt, hogy a fenntartó (például az
önkormányzati oktatási iroda, oktatási osztály illetékes felelõse)
a szertárak felszereltségérõl, állapotáról tájékozódhasson, akár
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egy átfogó ellenõrzés keretében kívánja megtenni ezt, akár konkrétan a szertárak ellenõrzését végzi. Ennek érdekében a szertárakhoz felelõsöket célszerû kinevezni és szakszerû leltárt
kell vezetni.
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Az iskola saját hatáskörébe tartozik az, hogy kit bíznak meg
a szertárfelelõsi teendõk ellátásával. Az iskolavezetõ a napi használattal együtt járó teendõkkel bármely szaktanárát megbízhatja, általában a tantestülettel egyeztetve célszerû ezt megtenni.
Minden egyes szertárnak egyértelmûen nevesített felelõse
kell legyen, aki az ott elhelyezett tárgyi dolgok kezeléséért anyagi felelõsséggel is tartozik. Ideális lenne, ha a nagy szertárak gondozásáért kiegészítõ anyagi juttatást lehetne folyósítani, erre
azonban nagyon kevés helyen van lehetõség. Egy-egy nagyobb
szertárrendezés, nagyleltár elkészítéséért például a célfeladatokra adható összegbõl lehetséges némi anyagi ellenszolgáltatást folyósítani.
A szertári berendezésekrõl és az ott fellelhetõ taneszközökrõl leltárt kell vezetni az erre rendszeresített leltári íveken, amelyek
a nyomtatványellátó boltokban szerezhetõk be. Minden egyes új
beszerzést azonnal be kell vezetni a leltárba. A szertárakat az iskolaév megkezdése elõtt minden évben célszerû átvizsgálni, az elkopott, elhasznált, veszélyessé vált eszközöket le kell selejtezni, és
a hiányosakat az anyagi lehetõségeknek megfelelõen pótolni kell.
A szertárakat azzal a maximális vagyonvédelmi berendezéssel
kell ellátni, amelyet az iskola költségvetése megenged, de minimálisan jól zárhatónak kell lenniük. A kulcsokat is biztonságos
helyen kell tárolni. A nagyobb értékû berendezéseket és a veszélyes anyagokat (például a kémia és biológia oktatásához használatos vegyszereket) jól zárható, a szabályoknak megfelelõ tárolókban kell elhelyezni.
A szaktanárok számára történõ hozzáférés rendjérõl a munkaközösségek önmaguk állapodhatnak meg. A kialakított rendszert
minden új kollégával ismertetni kell, s a kialakított házi szabályokat minden kollégának be kell tartania.
Az iskola házirendjében kell lefektetni a létesítmények és helyiségek használati rendjét, így a szertárak használatának általános
rendjét is.

3.2 Milyen szertárakat alakítsunk ki?
A szertár általános megfogalmazása alapján és az igen sokféle
taneszközbõl adódóan a szertárak rendszere sokféleképpen alakítható ki egy-egy iskolán belül.
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Azt, hogy mely tantárgyakhoz, a tantárgyak mindegyikéhez vagy
egyes tantárgycsoportokhoz rendel-e az iskola szertárat, természetesen az iskola adottságai szabják meg: elsõsorban a rendelkezésre álló termek, helyiségek száma, illetve az elérhetõ anyagi
források.
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Mindenesetre, ahol erre lehetõség nyílik, az iskola típusától függõen a következõ szertárakat célszerû kialakítani:
o oktatástechnikai (audiovizuális) szertár
o alsótagozatos szertár
o tantárgyi vagy tantárgycsoportos szertárak (természettudományi, társadalomtudományi, torna-, ének-zene szertár)

Az alsótagozatos és a tantárgyi, tantárgycsoportos szertárak a
szakos kollégák munkáját könnyítik meg, kezelésük, fejlesztésük, használatuk õket illeti meg.
Az oktatástechnikai vagy audiovizuális szertárban – amely lényegében központi szertár az iskola minden pedagógusa számára – azokat a technikai berendezéseket, vetítõket, videomagnetofonokat, másolóberendezést célszerû elhelyezni, amelyeket
minden tantárgy tanításában felhasználhatunk, és természetesen általában nincs annyi belõlük, hogy minden szakszertárba
jutnának. Az itt elhelyezett tárgyak vagyoni értéke esetenként nagyon magas, így a biztonságos vagyonvédelmre itt
nagy gondot kell fordítani. Amennyiben az iskola anyagi lehetõsége megengedi, oktatástechnikai szakképesítéssel rendelkezõ
munkatársat is célszerû alkalmazni. Ezeknek az eszközöknek
a karbantartása, megjavíttatása speciális szakértelmet is igényel. E munkatársakra vonatkozó képzettség elõírásaival kapcsolatban támpontot ad az Országos Szakképzési Jegyzék.
A természettudományos (vagy külön a biológia, kémia, fizika) szertárakkal kapcsolatosan többlettennivalók vannak abból adódóan,
hogy vegyszerekkel, mérgezõ anyagokkal való munka is folyik, illetve ilyen anyagokat tárolni is kell. A vegyszerek és mérgezõ
anyagok tartása vegyszertartási engedélyhez kötött, ezeknek
a rendelése az engedély mellékelésével lehetséges. A vegyszerlistát szigorúan vezetni kell, naprakészen kell látni, hogy milyen anyagból mennyi van és az hol található. A mérgezõ anyagok
veszélyességi fokozata különbözõ vegyszerkatalógusokból (például Merck) ellenõrizhetõ, és célszerû a veszélyességi fokozat jel-
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zetét az üvegekre, tároló alkalmatosságokra ráhelyezni. Ma már
öntapadó matricák is beszerezhetõk, amelyek ezeket a piktogramokat tartalmazzák. A kémia és biológia szakos kollégák ezeknek az ismereteknek a birtokában vannak, így elvárható, hogy
szakszerûen kezeljék, tárolják az ilyen anyagokat.
A természettudományi jellegû szertárak felszerelései között a biztonságtechnikai, balesetelhárítási berendezéseknek is ott kell
lenniük.
Ezek közül a legalapvetõbbek
· a tûzoltófelszerelés (poroltó, homokkal teli láda),
· a páncélszekrény a tárolt vegyszereknek,
· az elhasznált vegyszerek számára a vegyszergyûjtõ (a vegyszereket ugyanis nem szabad a lefolyóban megsemmisíteni) és
· az elsõsegélyláda.
A tanároknak célszerû köpenyben végezni a szertári tevékenységeket.
A tanulók kabátja, táskája, egyéb taneszközei nem kerülhetnek abba a helyiségbe, ahol a vegyszerekkel szennyezõdhetnek.
A vegyszereket is tartalmazó szertárakban ajánlatos a szagelszívó fülke mûködése.
Az élõállatok tartásával kapcsolatosan alapvetõ kívánalom, hogy
ne ugyanabban a légtérben legyenek, ahol a tanítás folyik. A terráriumok, a kisállatok ketrecei, a madárröpde a tanteremtõl
és a szertáraktól elkülönülten legyen biztosítva. A tisztántartás és a higiénés viszonyok biztosítása a szaktanárok felelõssége.
Természetesen az ezekkel járó effektív tennivalókat a tanár rábízhatja az eziránt érdeklõdõ tanulókra, de az ellenõrzést nem
mulaszthatja el.
Az audiovizuális információhordozók (diafilmek, videófelvételek,
multimédia CD-ROM-ok) elhelyezése általában nem igényel külön szertárat azokban az iskolákban, ahol könyvtár is mûködik.
Legjobb helyük ott van, a könyvtárat így médiatárrá egészítik
ki, ahol a megtekintés, a felhasználás lehetõségeit biztosító audiovizuális technikai eszközök is elférnek. Ahol erre nincs lehetõség, ott a szaktárgyaknak megfelelõen kell ezeket az információhordozókat csoportosítani, és abba a szertárba elhelyezni, ahol
annak a tantárgynak a többi taneszköze is megtalálható.
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3.3 A beszerzés
A 70-es, 80-as évek gyakorlata, amikor is központi rendeletek alapján, központi forrásokból finanszírozott taneszközellátás mûködött
Magyarországon, mára már befejezõdött. Míg a tankönyvellátásra
vonatkozóan létezik rendelet1, addig központi taneszközrendelet
nincsen, s a taneszközök gyártása, forgalmazása piaci alapokra helyezõdött. Ez azt jelenti, hogy sokféle gyártótól, forgalmazótól és kereskedõtõl szerzhetõk be a taneszközök. Ez természetesen nagyobb
önállóságot, gondosabb tervezést és körültekintõbb válogatást igényel a pedagógusoktól.
A Nemzeti alaptanterv életbelépése óta az iskoláknak a helyi tantervben, az iskolai programban kell megfogalmazniuk és az iskolafenntartóval jóváhagyatniuk azt, hogy a program megvalósítását
milyen taneszközökkel látják biztosítva. A beszerzést is természetesen a fenntartóktól kapott pénzforrásokból kell megvalósítani.
A taneszközökkel kapcsolatban megjelent legfrisebb dokumentum „A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Tájékoztatója
a funkcionális taneszközjegyzékrõl, ajánlás a taneszközfejlesztéshez”2. Ez tehát nem rendelet és nem is tartalmaz olyan konkrétan
megnevezett taneszközöket, mint amilyeneket a korábbi hazai
gyakorlatban a kötelezõen beszerzendõ eszközökrõl szóló taneszközjegyzékek tartalmaztak.
Ez a dokumentum elvi szakmai bázis tehát, amit egy belõle kiválasztott idézettel támaszthatunk alá:
„A Funkcionális taneszközjegyzék a Nemzeti alaptanterv (melynek szövege az iskolázás 1–10. évfolyamára fejt ki szabályozó hatást), a csatlakozó irányelvek…, valamint az Érettségi vizsga követelményeirõl szóló
kormányrendelet … elemzésére épül. A Funkcionális taneszközjegyzék
tehát közvetlenül a taneszközfejlesztõk, -gyártók és -forgalmazók útbaigazító dokumentuma, s egyben orientálja a taneszközök kifejlesztésén
munkálkodó kreatív pedagógusokat, pedagógiai mûhelyeket, valamint
segíti a – konkrét taneszközkészletük gazdagításán fáradozó – nevelõtestületeket és a fejlesztéseiket támogató iskolafenntartókat is.”

Konkrétabb, tárgyiasultabb segítséget jelent a taneszközök beszerzéséhez a Kon-next Kft. kiadásában évrõl-évre megjelenõ
igen tetszetõs formájú, színes nyomású Magyar Taneszköztár,
amelyet minden iskola ingyenesen megkap. Ez a kiadvány a
gyártók és forgalmazók költségén készül és a legjelentõsebb cégek közlik a legfontosabb adataikat: a fellelhetõséget és az álta-

1
2

A Mûvelõdési és Közoktatási Miniszter 5/1988. (II. 18) MKM rendelete.
Mûvelõdési Közlöny XLII. évfolyam, 2/II. szám.
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luk gyártott, forgalmazott termékek típusait, körét. A gyártók és
forgalmazók egy köre bemutatótermekkel is rendelkezik, amelyek arra szolgálnak, hogy a vásárlók elõzetesen, tüzetesen tájékozódjanak a megvásárolni kívánt termékekrõl.
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A megvásárolható taneszközök jelentõs körét a gyártók és forgalmazók a pedagógiai szaklapokban is hirdetik, az újdonságokat
szakmai szempontból elemezve mutatják be, sokszor az eszközt
ismerõ és alkalmazó pedagógusokat felkérve. Ilyen írásokat tartalmaz a Köznevelés, az OKSZI Módszertani lapjai, a Tanító, az
Iskolakönyvtáros.
A taneszközök finanszírozásának forrásai nem egyenletesek országszerte. Az iskolák leleményességén, kapcsolatrendszerén múlik, hogy ki tudják-e egészíteni azokat az anyagi forrásokat, amelyekbõl éppen a taneszközök köre bõvíthetõ, a szertárak állománya
szélesíthetõ. Az iskolák saját alapítványaira befizetett összegek jól
hasznosíthatók – egyebek között – a taneszközök beszerzésére,
a szertárak fejlesztésére is.
A szertárak fejlesztéséhez a tanulók is hozzájárulhatnak a helytörténeti gyûjtõmunkájukkal.
Létezik egy non-profit szakmai szervezet, a HUNDIDAC Szövetség, amely a taneszközgyártók, forgalmazók és felhasználók szakmai szövetsége.
„1992-ben alakult a hazai taneszközfejlesztés, -gyártás, -forgalmazás és
-felhasználás elõsegítésére. … A Szövetség a páratlan években Budapesten rendezi meg a HUNGARODIDACT nemzetközi taneszköz-kiállítást,
-vásárt és -konferenciát, illetve a páros években Egerben az Eszterházy
TKF-val közösen az AGRIAMÉDIA kiállítást és konferenciát… A Szövetség kétévenként HUNDIDAC díjjal jutalmazza a legjobb magyar fejlesztésû taneszközöket. A Szövetség szakosztályokra tagozódik, döntéshozó testülete a Közgyûlés, végrehajtó szerve a Titkárság.” (Pedagógiai
Lexikon, 1997.)

Ez az ELTE–TTK Oktatástechnikai Csoportja címén Budapesten
mûködõ szervezet, amelynek bármely iskola is tagja lehet mint
felhasználó, tehát a maga erejével megpróbál segíteni a tájékozódásban és a minõségi taneszközök fejlesztésének szorgalmazásában. Jelenleg Internet honlap szerkesztését tervezi a Szövetség, amelynek a Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ szervere
ad helyt, s a közeljövõben már látogatható lesz (www.fok.hu).
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Botka Lajosné

Az utóbbi néhány évben alapvető változások történtek az oktatásügyben. A pedagógus-továbbképzés sem maradhatott ki ebből:
1998. szeptember elsejétől startol az új rendszer.
Az előkészületeket azonban már most meg kell tennünk, hogy
ősztől minden rendben menjen. Ehhez a munkához járul hozzá
az alábbi segédlet.
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1. Továbbképzés és közoktatási rendszer
A közoktatás-irányítás érvényes modellje a felelősségmegosztás
elvén és gyakorlatán alapul ma Magyarországon.
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A felelősségmegosztás kialakult rendszerében egyre több területen szabályozott módon jelenik meg az iskolai szintű kompetencia. Ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka volt a pedagógiai
programalkotás szabadsága és kötelezettsége. Ennek kapcsán az
iskolák vezetői és tantestületei is átélték a szakmai autonómia
következményeit.
A felelősségmegosztás rendszerében iskolai szinten alkalmazniuk
kellett az állami irányító felelősségét megjelenítő törvényerejű
szabályozókat (NAT, Alapműveltségi Vizsgaszabályzat, Érettségi
Vizsgaszabályzat, Közoktatási törvény), és emellett meg kellett
ismerniük a helyi-fenntartói szintű közoktatási felelősségvállalásból adódó döntéseket. Mindezeket figyelembe véve alakították
ki programjukat.
Az elmúlt évtizedekben sok pedagógiai újító szándék akadt el
azért, mert a megvalósítás feltételrendszere hiányzott, a fejlesztéshez szükséges garanciák elmaradtak.
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló rendelet1 példázza azt az irányítói szándékot, hogy
a közoktatás fejlesztésének ebben a szakaszában gondoskodni
kell az iskolai fejlesztések feltételeiről is.
A kormányrendeletben a tartalmi feltételek mellett – azokkal
együtt – központi forrásból, az állami költségvetésben tervezetten
és kiszámítható módon a források is megjelentek.
Ez a végiggondolt, rendszerelméletű felfogás bizonyíthatja azt az
állami irányítási felismerést, hogy nem elég elindítani, gerjeszteni
a fejlesztést a közoktatás rendszerében, azok következményeivel
is számolni kell.
Amennyiben az iskolák vezetői és tantestületei megértik az irányítási stratégiának a szándékát, úgy a pedagógus-továbbképzés
rendszerét megreformáló döntést üdvözlendő feladatnak tekintik.
Természetesen ez az intézkedés is megnöveli az iskolák igazgatóinak
felelősségét és az elvégzendő munka mennyiségét (mint minden
olyan új feladat, amelyben iskolai szintű döntéseket kell hozni).

1

277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet, a továbbiakban Rendelet.
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2. A továbbképzés iskolai rendszerének kialakítása
A pedagógus-továbbképzés rendjét szabályozó kormányrendelet
megismerése és megértése, annak iskolai szintű megvalósítása
újszerű feladat még akkor is, ha tudjuk, mindig is jelen volt az
iskolákban az a probléma, hogy egyesek maguktól is menni
akartak, másokat pedig irányítani kellett azért, hogy továbbképzésben vegyenek részt.
A kormányrendelet értelmezése és annak iskolai szintű adaptációja során tehát a vezetőnek ugyanazt az utat kell végigjárni,
mint amikor az iskolai fejlesztésen gondolkodott.

2.1 A Rendelet értelmezése
Tisztázni kell az igazgatói kompetencia tartalmát, illetve értelmezni a kormányrendeletet.
A jogszabály pontosan meghatározza, hogy – miután az
igazgató a közalkalmazotti tanács egyetértését megszerezte – a pedagógus-továbbképzés iskolai szintű rendjét a
nevelőtestületnek kell elfogadnia.
Az iskola igazgatója – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – első
számú felelőse az iskolán belüli humán erőforrások menedzselésének.
Természetesen ismernie kell az adott intézményre törvényben
megfogalmazott alkalmazási feltételeket, az alkalmazás lehetséges módozatait, mielőtt a kinevezésekben dönt.
2.2 A Rendelet iskolai alkalmazásának ütemezése
A kormányrendelet elsősorban a már „bentlevő”, a már alkalmazásban álló pedagógusok számára ír elő kötelezettségeket, illetve
a pedagógus pálya szakmai minőségének a fejlesztését célzó
feltételeket szab meg a jövőre tekintve.
Fontos tehát a kompetencia tisztázása után feltenni azt a kérdést
is, hogy a kormányrendeletnek megfelelő iskolai szabályozás és
eljárás lefedi-e teljes egészében a továbbképzéssel kapcsolatos
vezetői teendőket?
A válasz egyértelműen: nem.
A rendelet tartalmának megértése után azonnal adódik az a
felismerés, hogy a továbbképzés iskolai szintű irányítása ki-

Iskolavezetés 1998. április

K
4.1
3

Pedagógiai felelősség

terjed azokra a továbbképzési alkalmakra is, amelyek nem
esnek a rendelet hatálya alá.
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Továbbra is vannak az iskolában olyan feladatok és munkakörök,
amelyek szakszerű ellátásához szükség van a mai szóhasználatban továbbképzésnek nevezett, de elsősorban információt, módszertani segítséget, értelmezést nyújtó alkalmakra. Ilyenek lehetnek például a gazdálkodással, az operatív iskolairányítással
kapcsolatos témákban tartott tájékoztatók, ahol az iskolai képviselet fontos.
A munkakörhöz kötődő, az ellátott feladathoz kapcsolódó, információt adó vagy értelmező továbbképzésekről szóló rendelkezések a jövőben is az intézmény vezetőinek döntési kompetenciájába tartoznak, a költségek pedig az iskolai költségvetést terhelik.
Gondoljunk például az érettségi-felvételi vizsgák szervezésével
kapcsolatos, a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatokról
szóló, vagy az iskolákat érintő pénzügyi-számviteli szabályokat
értelmező programokra! Ezeken a jövőben is részt kell venniük
azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkakörébe építetten
ezek a feladatok megjelennek. (Problémaként jelentkezik, ha erre
a költségvetés nem biztosít fedezetet.)
Fontos tehát tisztázni és belső szabályzatokban megjeleníteni a továbbképzések iskolai szervezési eljárásait, a költségelszámolás lehetőségeit. Az iskola kollektív szerződésében meg kell határozni azokat a feladatköröket, amelyekhez kötődően ezeken a szervezett alkalmakon a munkatársak – akár vezetői utasításra – részt vehetnek.
A központi forrásból támogatott továbbképzés és a kormányrendelet nem ezeket a programokat érinti, ezért ettől a rendszertől
elkülönítetten kell megtervezni az iskolában a pedagógus-továbbképzés szabályozóit, terveit.
Az említett kormányrendelet iskolai alkalmazásának javasolt
ütemterve a következő oldalon látható.
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Teendő

Sorszám

Határidő

1.

Helyzetfelmérés az intézményben
Rendelet 21. § (1) bekezdés és 19. §.

1998.
március 31.

2.

A továbbképzési program elfogadása (Átmeneti továbbképzési időszak: 1998.
szeptember – 2000. augusztus)
Rendelet 21. § (2) bekezdés.

1998.
május 29.

3.

Beiskolázási terv elkészítése
Rendelet 21. § (2) bekezdés.

1998.
június 30.

4.

Beiskolázási terv elkészítése (ezután
évente)
Rendelet 1. § (3) bekezdés.

1999.
március 15.

5.

Az első továbbképzési program elfogadása (2003. szeptember – 2008. augusztus)
Rendelet 1. § (2) bekezdés.

2002.
március 15.

6.

Az első továbbképzési program szerinti
első beiskolázási terv elfogadása, ezután
évente esedékes bekezdés

2003.
március 15.

A fenti ütemterv a Rendelet rendelkezéseinek megfelelő feladatsor, amely a következő öt éves időszakot átfogva fokozatosan építi
fel a pedagógusok iskolai szintű továbbképzési rendszerét.
Ezután célszerű az ütemtervhez kötődő tevékenységek sorrendjében megtervezni a vezetői tennivalókat.

2.3 A fenntartó akarata
A vizsgált kormányrendelet az iskola fenntartója számára is nyújt
költségvetési forrást. Az iskolai szintű előkészítő munkák megkezdése előtt célszerű megismerni a fenntartó szándékát. Fel
akarja-e használni a számára biztosított 10%-os pénzügyi keretet, vagy azt is felhasználhatja az iskola?

2.4 Továbbképzési dosszié
Az iskola tantestületét fel kell készíteni annak érdekében, hogy
képes legyen a továbbképzéssel kapcsolatos jogosítványait szakszerűen használni.
Meg kell ismertetni a tantestülettel a rendeletet, értelmezni kell a kötelezettségeket, a lehetőségeket és a következményeket.

Iskolavezetés 1998. április

K
4.1
5

Pedagógiai felelősség

Sajátos helyzet alakulhat ki a témakör megbeszélésekor. Miközben az igazgató a nevelőtestület egészéről beszél, a pedagógusok
saját egyéni terveiket és lehetőségeiket keresik.
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Ennek az ellentmondásosnak tűnő helyzetnek a feloldását célozza
az iskolai szintű helyzetelemzés elvégzése.
Javasolt módszer lehet a pedagógusonkénti továbbképzési
vagy „karrier”-dosszié kialakítása.
Ebbe a dossziéba a következők kerülhetnek:
• adatlap mellékletekkel, amely rögzíti az adott pedagógus képzettségével kapcsolatos legfontosabb információkat (végzettség
típusa, éve; a végzettséget tanúsító oklevél vagy oklevelek
másolata)
• továbbképzéseiről szóló kimutatás (fénymásolatok a tanúsítványokról)
• jelenlegi továbbképzése (a jelentkezési lap másolata), a támogatások jegyzéke (a tandíj összege, illetőleg a támogatás mértéke, utazási költség, szakkönyvvásárlás, helyettesítés)
• szakvizsgáról (szakvizsgával egyenértékű továbbképzésről) szóló dokumentáció
• jegyzőkönyv, amely a pedagógus és az igazgató közötti megállapodást tartalmazza (öt évre tervezetten milyen típusú továbbképzéseken, mikor kíván a dolgozó részt venni, illetve milyen
továbbképzést vállal az iskolai pedagógiai program megvalósításának feltételeként)
A dosszié tartalmát tervezési ciklusonként aktualizálni kell!
Fontos vezetői dilemma, hogy az első tárgyalások után – amelyeket véleményem szerint az igazgatónak kell lefolytatnia – megosztja-e a tanári továbbképzéssel kapcsolatos vezetői hatáskörét vezetőtársaival?

2.5 Továbbképzési szabályzat
A tanáronkénti adatfelvétel után készülhet el az az iskolai összesítés, amelyben évekre lebontva, a pedagógusok szándékát is
figyelembe véve megjelenik a továbbképzési igény (a pedagógus
részéről).
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Az igazgató az összesítés birtokában csak egy dolgot tehet:
összeveti a továbbképzések tartalmát azzal a szakképzési
és szakértelmi igénnyel, amely az iskola pedagógiai programjából következik.
A lefedett területek megerősíthetik vezetői döntését. A hiányzó
területekre újabb tárgyalásokat kell kezdenie a pedagógusokkal
annak érdekében, hogy belső tartalékok mozgósításával, a továbbképzési források felhasználásával megteremtődjenek a szakmai feltételek a pedagógiai program és a helyi tanterv iskolai
megvalósításához.
A tartalmi összevetés mellett annak költségvetési vonzatát is
meg kell terveznie.
Természetesen ezen a területen is – mint előzetes kötelezettségvállalást – figyelembe kell vennie a már megkezdett, támogatott
továbbképzéseket. Ezek után ismeri meg az úgynevezett szabad
pénz mennyiségét, amelynek felhasználásában, a továbbképzések ütemezésében az iskola továbbképzési szabályzatában rögzített prioritásokat kell figyelembe vennie.
Példaként a szolnoki Varga Katalin Gimnázium továbbképzési szabályzatából idézünk:
4) Az iskola az alábbi képzéseket, továbbképzéseket támogatja kiemelten:

• másoddiploma megszerzése, amely a pedagógiai programhoz kapcsolódik, az iskolai program személyi feltételeit javítja

•
•
•
•

szakvizsga megszerzése
tudományos fokozat megszerzése
az iskolai programoknak megfelelő idegen nyelv tanulása
módszertan – a pedagógus szakma fejlesztését szolgáló ismeret bővítése

• számítástechnika – OKJ-ben szereplő – szakképesítés
• aktuális ismeretbővítés
Az intézményi szabályzat a kollektív szerződés mellékleteként
készült el 1997-ben. Természetesen a kormányrendelet megjelenése után ennek a szabályzatnak is sor kerülhet az átdolgozására,
de a szabályzatban rögzített prioritások és a támogatás mértékének a meghatározása a további döntések alapjául szolgálnak.
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2.6 Iskolai összesítés
Az intézmény vezetője az egyéni dosszié, az iskola továbbképzési
szabályzata figyelembe vételével elkészíti azt az intézményi szintű
összesítést, amely az éves továbbképzési terv alapja lehet.

K
4.1
8

Ennek egy lehetséges megoldását a mellékletben találjuk meg.
Összegezve a továbképzési programmal és a beiskolázási tervvel
kapcsolatos eljárásokat:
Továbbképzési program

Beiskolázási terv

Időtartama:

középtávú (5 tanév)

egy tanévre szól

Elkészíti:

az intézményvezető

az intézményvezető a
munkaközösség-vezetőkkel vagy a nevelőkkel együttműködve

Alapja:

– a nyilvántartás és a továbbképzési szabályzat
– a pedagógiai-nevelési
program és a helyi tanterv

a továbbképzési program

Efogadása:

a nevelőtestület fogadja el

A pedagógus írásos kérelem vagy vezetői elrendelés útján kerülhet
be a tervbe.
A tervbe való felvételéről vagy kihagyásáról írásban kell
tájékoztatni a nevelőt (munkaügyi egyeztetés forrása lehet).
A fenntartó ellenőrizheti a továbbképzési terv
• összhangját a nevelési, pedagógiai programmal és
• törvényességét.
A tervet a közalkalmazotti tanáccsal is véleményeztetni kell.
A beiskolázási tervhez költségvetés is társul, amelynek
feltételei a rendeletben meghatározott támogatás mértéke
szerint tervezhetőek.
A beiskolázási terv és az annak részét képező továbbképzési célú
költségvetés a tanévi értékelések és pénzügyi beszámolók részét
képezik, így azok ütemezése illeszkedik az általános értékelési és
beszámolói ütemezéshez (félévkor, tanév végén, költségvetési év
végén).
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2.7 Tanulmányi szerződés
Az éves továbbképzési terv alapján az intézmény vezetője dönt
arról is, hogy
• kikkel,
• milyen típusú továbbképzési célú programra köt tanulmányi
szerződést, és
• ennek mi legyen a tartalma.
Természetesen a döntésekor figyelembe kell venni az egyéb törvényi szabályozásokat is, mint például a Közoktatási törvény képzési előírásait.

2.8 Nyilvántartás
Ki kell alakítani az iskolai szintű adminisztrációs nyilvántartási
rendszert annak érdekében is, hogy a továbbképzési célú támogatás felhasználásának nyilvántartása pontos, szakszerű kimutatásként funkcionáljon.
Ehhez az iskola gazdasági szervezetének munkatársai adhatnak
segítséget.
Különösen újszerű nyilvántartást jelent a továbbképzésben résztvevő kollégák helyettesítéséből adódó költségek nyilvántartása.
Javasolt módszer lehet az az eljárás, ha az igazgatóhelyettesek
által vezetett helyettesítési nyomtatványon a hiányzó tanár neve
mellett a továbbképzés oka rovatban azt is jelölik, hogy központi
forrásból támogatott képzésen vesz részt a kolléga, így a havi
összesítés a ténylegesen felhasznált pénz mennyiségéről is
informálja a vezetőt.
A személyenkénti analitikus nyilvántartás a csatolt minta szerint
a főkönyvi könyvelésben alábontással javasolt:
• külön alszámlán a központi forrásból fedezett kiadások és
• külön alszámlán a költségvetésből fedezett kiadások.
A nyilvántartás egy lehetséges megvalósításáról lásd a mellékletet.

2.9 Visszajelzés
A továbbképzés iskolai rendszerének értékelése az iskolai munka
értékelésének részét képezi.
Éppen ezért lényeges elvárás, hogy az igazgató és a nevelőtestület
kapjon visszajelzést a továbbképzés minőségéről, annak hasznosságáról.
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Ehhez egy olyan visszajelző-értékelő lap elkészítése adhat
jó eszközt, amelyben a továbbképzésben résztvevő kolléga
minősíti a programot a képzés befejezése után.
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A képzés értékelése arra is felhasználható, hogy a későbbi csatlakozók a továbbképzési programok választékából szakszerűbben
dönthessenek, iskolai szinten pedig azért érdemes a programok
minősítését megismerni, hogy megtudjuk, valóban arra kapott-e
felkészítést a pedagógus, aminek hiányát a továbbképzési programmal kívánták pótolni.
A továbbképzési rendszer iskolai szintű működtetésének szakszerűsége és minősége, a döntések kialakításának mechanizmusa,
az egyéni és közösségi felelősségvállalás rendszere fejleszti az
iskola pedagógiai kultúráját, a pedagógusok és vezetők szakmaiságát.

3. Melléklet
A 11. oldalon az intézményi szintű összesítésre, a 12. oldalon
pedig a nyilvántartásra adunk egy-egy mintaűrlapot.
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A mi dolgunk (is)
A megyei pedagógiai intézetek szerepe és feladatai
a pedagógus-továbbképzés új rendszerében
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Palotás Zoltán

Indul a pedagógus-továbbképzés új rendszere. Ma már – bizonyos
feltételek teljesítése esetén – szinte minden szervezet vagy magánszemély indíthat továbbképzést. Az azonban valószínű, hogy ezen
a területen továbbra is a pedagógiai intézetek játsszák majd
a főszerepet: itt egyszerre található meg a szükséges szakértelem
és a korábbi évek alatt megszerzett gyakorlat.

Tartalom

Oldal

1.

Előzmények

2

2.

Közoktatási továbbképzés –
pedagógus-továbbképzés

3

Kötelező és nem kötelező
pedagógus-továbbképzés

3

A megyei pedagógiai intézetek helye
a pedagógus-továbbképzésben

5

A megyei pedagógiai intézetek feladatai
a pedagógus-továbbképzésben

6

3.

4.

5.
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1. Előzmények
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A magyar közoktatás intézményrendszerében az 1960-as évek
végén, 1970-es évek elején hoztak létre először olyan területi
szerveződésű intézményeket, amelyek a nevelési-oktatási intézmények számára szolgáltató jellegű feladatokat láttak el. A megyei
továbbképzési kabinetek, illetve továbbképzési intézetek fő feladata a pedagógus-továbbképzésről szóló 109/1969. MM-rendeletben foglaltak végrehajtása volt, amelyet a megyei tanácsok
szakigazgatási szervei ellenőriztek.
Az 1980-as évek közepén ezen intézmények átszervezésével jöttek
létre a megyei pedagógiai intézetek, amelyek az évtized végéig
fokozatosan alakultak át tisztán szakmai szolgáltató intézményekké, megszabadulva ezalatt nem csak a direkt szakigazgatási felügyelettől, hanem az ideológiai-politikai kötöttségektől egyaránt.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény1 a pedagógusok
továbbképzésének, önképzésének szervezését a pedagógiai
szakmai szolgáltatások körébe sorolta2, a végrehajtására kiadott rendelet3 pedig e feladatot – megerősítve a fennálló helyzetet
– a megyei (fővárosi) önkormányzatok által fenntartott pedagógiai
intézetek alapfeladatává tette.
Pedagógus-továbbképzéssel azonban a Kt. és a 277/1997.
(XII. 22.) sz. Kormányrendelet értelmében minden olyan
magánszemély, illetve szervezet foglalkozhat, amely megfelel e jogszabályokban meghatározottaknak.
Így a pedagógiai intézetek mellett meghatározó szerepük van
e területen
•
•
•
•

a felsőoktatási intézményeknek, de részt vesznek benne
szakmai szervezetek,
egyesületek,
üzleti alapon álló és nonprofit szervezetek is.

A Kt. 1996. évi módosítása következtében a közoktatásra
fordított összes állami kiadás 3%-át pedagógus-továbbképzésre kell fordítani, amelyet normatív alapon a nevelési-oktatási intézmények kapnak meg. Ezáltal a fizetőképes kereslet

1
2
3

A továbbiakban Kt.
36. § (2) bekezdés.
10/1994. (VI. 13.) MKM-rendelet.
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és a széleskörű kínálatot nyújtó szervezetek együttes jelenlétével
piaci jellegű viszonyok alakultak ki ezen a területen.

2. Közoktatási továbbképzés – pedagógus-továbbképzés
Bár a hivatkozott jogszabályok konzekvensen pedagógus-továbbképzésről rendelkeznek, mégis célszerűnek látszik – szolgáltatói
megközelítésből – a továbbképzést a közoktatásban résztvevők
összességére vonatkozó feladatnak tekinteni:
• Egyrészt a helyi fenntartói irányításban résztvevők szakmai továbbképzése gyakorlatilag megoldatlan feladat, ugyanakkor aligha szükséges bizonyítani ennek hátrányos következményeit.
• Másrészt a Kt. értelmében az intézmények kliensei által létrehozott intézményi szervezetek – szülői munkaközösség, iskolaszék, diákönkormányzat – képviselői mint új célcsoportok jelennek meg a továbbképzés tekintetében.
A pedagógus-továbbképzés is felbontható céljai tekintetében a vezetők és a beosztott pedagógusok célcsoportjaira, hiszen e két
terület jelentős mértékben eltérő professziót kíván. A fentiek alapján
a közoktatási továbbképzés az alábbi célcsoportok számára szervezett továbbképzést jelent:
Továbbképzés a közoktatásban
(a résztvevők szerint)
Pedagógusok
továbbképzése
Vezetők

Nem vezetők

Nem pedagógusok
továbbképzése
Irányítók

Szülők

Diákok

A megyei pedagógiai intézetek a közoktatás valamennyi
résztvevője számára kínálnak továbbképzési lehetőséget.

3. Kötelező és nem kötelező pedagógus-továbbképzés
A Kt. 19. § (5) bekezdése értelmében „a pedagógus hétévenként
legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt”, és megszüntethető annak
a pedagógusnak a munkaviszonya, aki a továbbképzésben
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önhibájából nem vett részt. E rendelkezéssel lényegében megszületett a kötelező pedagógus-továbbképzés fogalma.
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Az állam normatív módon hozzájárul a pedagógusok továbbképzésének költségeihez, azonban e források – az átmeneti időszak
leteltével – csak akkreditált és indítási engedéllyel rendelkező
tanfolyamokra használhatók fel.1 Az akkreditálás minimális
feltétele az, hogy a tanfolyam legalább 30 órás időtartamú legyen.
A kötelező továbbképzés tehát legalább 30 órás tanfolyamokkal
teljesíthető, ugyanakkor nem kell kötelező továbbképzésben részt
venni annak, aki
• felsőoktatási intézményben újabb oklevelet, szakvizsgával egyenértékű oklevelet vagy tudományos fokozatot szerzett, illetve
• 120 órás vagy szakdolgozattal záruló intenzív tanfolyamot végzett.2
A pedagógust megilleti az a jog, hogy a munkájához szükséges
ismeretekhez hozzájusson, szervezett továbbképzésben való részvétel útján azt gyarapítsa.3 Míg az imént a kötelesség teljesítése
tekintetében fogalmazódott meg elvárás a pedagógussal szemben,
addig a fentiek szerint mindez egyben joga is a pedagógusnak.
Itt kell kitérnünk arra, hogy egy továbbképzési rendszer működésének egyik legfontosabb alapelve az önértékűség elve.
• Ez egyrészt azt jelenti, hogy a pedagógus számára a továbbképzés célja a szakmai professzió megszerzése és továbbfejlesztése,
ami a továbbképzés során az anyagi megfontolások háttérbe
szorulását eredményezheti.
• Másrészt azt is jelenti, hogy a professzió nem csak szervezett
továbbképzések útján szerezhető meg, és a kurzusok elvégzése
nem jelenti egyben a tanultak alkalmazását is.
A pedagógus-továbbképzésnek tehát mindenképpen van
egy olyan köre, ami vagy nem éri el a 30 órás időtartamot,
és/vagy nem használható fel rá az állami támogatás. Ezt
a csoportot nevezzük nem kötelező továbbképzésnek.
A fentiek alapján – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével
– a kötelező és nem kötelező pedagógus-továbbképzési formák
a következő oldalon található táblázat szerint csoportosíthatók.

1
2
3

Lásd a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendeletet.
Lásd a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 22. §-a (4) bekezdését.
Kt. 19. § (1) bekezdés.
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Pedagógus-továbbképzés
(a továbbképzési formák szerint)
Kötelező továbbképzés

Nem kötelező továbbképzés

Jellemző formák:

Jellemző formák:

– másoddiploma szerzése

– 30 óránál kevesebb idejű tanfolyam

– 30-120 órás tanfolyamok

– szakmai nap

– posztgraduális képzés

– tapasztalatcsere

– felsőfokú OKJ-képesítés

– konferenciák, tanácskozások

– intenzív tanfolyam

– önképzés segítése

A megyei pedagógiai intézetek a kötelező továbbképzésbe beszámítható kurzusokat szerveznek, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartják a nem kötelező továbbképzésben szereplő programok
meghirdetését.

4. A megyei pedagógiai intézetek helye a pedagógustovábbképzésben
A megyei pedagógiai intézetek – a megyei önkormányzatok fenntartásában – szolgáltatásaikat a földrajzi értelemben vett megye intézményei, pedagógusai számára nyújtják. E tényből
következően a pedagógus-továbbképzés tekintetében kimondatlanul is létezik a területi felelősségük, hiszen a megyei pedagógiai
intézetnek a megyében jelentkező valamennyi igényt ki kell tudni
elégítenie.
Ez azonban ellentmond egyrészt a továbbképzési rendszer piaci
szellemű megszervezésének – hiszen az intézmények nem csak
az „illetékes” megyei pedagógiai intézetet választhatják –, másrészt az intézetek nincsenek sem anyagi, sem szakmai tekintetben abban a helyzetben, hogy az ily módon értelmezett teljes körű
szolgáltatást meg tudnák szervezni.
Ha a teljes körűséget nem is vállalhatják fel az intézetek, mégis
meghatározó szerepet játszanak e szolgáltatás nyújtásában, mert
• földrajzi szempontból közel vannak az intézményekhez, így
könnyen elérhetők és megközelíthetők,
• jól ismerik a területen megjelenő igényeket, így azokhoz jól
tudnak alkalmazkodni,
• ismerik az intézmények és a pedagógusok lehetőségeit,
• kicsi, de rugalmas belső szervezetük lehetővé teszi a továbbképzések költségeinek viszonylag alacsony szinten való tartását,
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• széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, amely
lehetővé teszi az ugyancsak széles körű programkínálat nyújtását,
• közvetlenül érvényesül a felhasználói kontroll, a sikerrel és
a sikertelenséggel egyaránt direkt módon szembesülnek, érzékelik a felhasználók részéről megnyilvánuló bizalmat,
• több mint 25 éves szervezési tapasztalatokkal rendelkeznek.

6
5. A megyei pedagógiai intézetek feladatai a pedagógus-továbbképzésben

Figyelem!
A megyei pedagógiai intézetek feladatai a pedagógus-továbbképzésben az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
➟ információs szolgáltatások
➟ segítségadás az intézmények továbbképzéshez kapcsolódó
tervező munkájához
➟ a szükségletekhez kapcsolódó minőségi programkínálat
nyújtása
➟ intézményes együttműködés kialakítása más pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel
➟ a kurzusok magas színvonalú megszervezése és lebonyolítása

5.1 Információs szolgáltatások
A pedagógus-továbbképzésben résztvevők, illetve részt venni szándékozók alapvető érdeke az, hogy hozzájussanak minden olyan
információhoz, amelynek alapján eldönthetik, hogy melyik programot választják.
A megyei pedagógiai intézetek részei – szolgáltató pontjai – az országos közoktatási információs rendszernek. E rendszer adatbázisa azonban jelenleg még nem tartalmaz továbbképzéssel kapcsolatos információkat. A továbbképzési programbank létrehozása azt követően válik lehetővé, ha – a jogszabály alapján –
kizárólag olyan programokat lehet beszámítani a kötelező
továbbképzés teljesítésébe, amelyet akkreditáltak és szervezőjük rendelkezik indítási engedéllyel is.
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Mind az akkreditációs, mind az indítási engedélyezési eljárást
a Pedagógus-továbbképzési Információs és Módszertani Központ
szervezi, a döntést pedig az Országos Köznevelési Tanács Pedagógus Továbbképzési és Akkreditációs Bizottsága (PAB) hozza
meg. A továbbképzési programok akkreditációs eljárása 1998.
április 15-ével megkezdődött.
Mivel a pedagógus-továbbképzés rendszere piaci jellegű szabályok (kereslet-kínálat) szerint működik, felmerül az a kérdés, hogy
az egyes képzéssel foglalkozó szervezetek mikor és milyen információkat tesznek mindenki számára hozzáférhetővé. Az azonban
nyilvánvaló, hogy az indítási engedéllyel rendelkező programok
bekerülhetnek – a tantervbankhoz hasonlóan – a közoktatási
információs rendszerbe, így valamennyi pedagógiai intézetben
hozzáférhetővé válnak.
A megyei pedagógiai intézetek azonban maguk is továbbképzést
szervező és lebonyolító intézmények, így érdekeiket sértheti az,
ha saját programajánlatuknál esetleg – hasonló színvonal esetén
– drágább programokról szóló információkat is közzé kell tenniük.
Jelenleg még megoldatlan a megyei pedagógiai intézetek
• mint információt kötelezően szolgáltató központok, és
• mint továbbképzők
között a fentiek tekintetében megjelenő ellentmondás.
A rendszer fontos részét képezik majd azok az információk,
amelyek az egyes tanfolyamok pedagógus szakvizsgába
való beszámíthatóságával kapcsolatosak (kreditálás).
Mivel a Kt. szerint pedagógus-szakvizsgát kizárólag felsőoktatási
intézmény szervezhet, így a beszámíthatósággal kapcsolatos információkat az egyes főiskolák és egyetemek – autonómiájukkal
összhangban – saját intézményükre vonatkozóan határozzák meg,
ezzel összhangban programként döntenek a beszámításról. Nyilvánvaló, hogy a szakvizsgába beszámítható tanfolyamok a pedagógusok között igen keresettek lesznek, hiszen a szakvizsgához
kapcsolódó anyagi- és karrierérdekeltségek jelenleg erősek. A pedagógus szakvizsga tartalmára vonatkozó jogszabály azonban
még nem jelent meg, így jelenleg egyetlen szervezet sem indíthat olyan továbbképzést, ami szakvizsgába beszámítható lenne.
A kötelező és nem kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos információszolgáltatást a pedagógiai intézetek hagyományos módszerekkel és elektronikus úton (internet, e-mail) egyaránt nyújtják.
Ma még meghatározók a nyomtatott formában terjesztett információk, hiszen az óvodák és az általános iskolák nagy része
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Az intézetek minden tanévet megelőzően megjelentetik továbbképzési programajánlatukat, és a tanév közben szerveződő
esetleges újabb programokról havi információs kiadványukban
(például Híradó, Hírmondó) tájékoztatják az érdekelteket. Ugyancsak e lapban tájékoztatnak más szervezetek programajánlatairól
is. Igen gyakori, hogy a pedagógusok személyesen keresik fel
az intézeteket és felvilágosítást kérnek a rendelkezésre álló lehetőségekről.
A megyei pedagógiai intézetek a birtokukban lévő valamennyi
információt az érdeklődők rendelkezésére bocsátják.

5.2 Segítségadás az intézmények továbbképzéshez kapcsolódó
tervező munkájához
A nevelési-oktatási intézményeknek öt évre szóló középtávú
továbbképzési programot kell készíteniük1, amelynek része
•
•
•
•

a szakvizsgára,
a továbbképzésre,
a finanszírozásra és
a helyettesítésre

vonatkozó alprogram.
A továbbképzési programhoz kapcsolódva minden évben el kell
készíteni az egy tanítási évre vonatkozó beiskolázási tervet.
A tervnek az intézmény hatályban lévő pedagógiai (nevelési)
programjával összhangban kell lennie. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a program megvalósítását szolgáló képzéseket és
továbbképzéseket kell előtérbe helyezniük. A továbbképzési programok tehát nem mások, mint a humán erőforrásokkal való
racionális gazdálkodás programjai.2
Bár az intézmények jelentős gyakorlatra tettek szert a tervezőmunka területén a pedagógiai programok elkészítésekor, mégis
előfordulhat, hogy a humán menedzsmentként működő intézményvezetésnek segítségre van szüksége a jogszabály által előírt
nyilvántartások elkészítése és vezetése, illetve a tényleges tervezőmunka tekintetében.

1
2

Lásd a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendeletet.
Erről a témáról lásd bővebben a K 4.1 fejezetet.
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A pedagógiai intézetek tanácsot adnak az intézmények
számára a továbbképzéssel kapcsolatos dokumentumok
elkészítéséhez.

5.3 A szükségletekhez kapcsolódó minőségi programkínálat
nyújtása
A megyei pedagógiai intézeteknek – és lényegében minden továbbképzéssel foglalkozó szervezetnek – saját programkínálatának
tervezésekor a következő öt kérdésre kell releváns választ adnia:
kinek, mit, mikor, hol, hogyan? Hogy a kérdésekre a megrendelő
pedagógusok szerint is kielégítő válasz születhessen, annak első
feltétele a területen jelentkező igények és szükségletek megismerése, felmérése.
A felmérésnek – az öt kérdés alapján – ki kell terjednie
• a területen tömegesen jelentkező hiányterületekre, és
• az egyes szűkebb rétegeket érintő speciális szakterületekre
egyaránt.
E tekintetben jelentős különbségek mutatkozhatnak országos
szinten a megyék között annak alapján, hogy van-e vagy nincs
pedagógusképző felsőoktatási intézmény a régióban, és ha van,
akkor mely intézménytípusokhoz kapcsolódik a képzésük.
Jelentős szerepe van a megye településszerkezetének, közlekedési
infrastruktúrájának abban a tekintetben, hogy az egyes programok hol, az intézménytől milyen távolságban szervezhetők meg.
Az utazással eltöltött idő befolyásolja azt, hogy a program szorgalmi időben (hétköznap, esetleg hétvégén), vagy tanítási szünetben szervezhető-e meg nagyobb kihasználtsággal.
A programkínálat összeállításának első lépése tehát a korszerű piackutatási eljárásokat is felhasználó előzetes információgyűjtés a szükségletekről.
Az igények felmérése után elemezni kell azokat abból a szempontból is, hogy megjelent-e minden olyan igény, amire a közoktatás
előtt álló aktuális feladatok megoldása tekintetében szükség van.
A központi és a helyi oktatáspolitikának is lehetősége van a továbbképzésekkel kapcsolatos országos és helyi célok kitűzésére,
illetve az e célokhoz kapcsolódó tevékenységek preferálására.
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• a területen felmerülő szükségletek,
• a közoktatás aktuális feladatai és
• a központi és helyi oktatáspolitikai célok
figyelembevétele alapján lehetséges.
A területi oktatástervezés – megyei fejlesztési tervek – erősödése
a fentiek figyelembevételével lehetővé teszi a területi/regionális
továbbképzési politika kialakítását is.
A programkínálat tartalmának ismeretében lehet eldönteni az egyes
kurzusok tartalmához kapcsolódó időkereteket és annak belső –
elmélet-gyakorlat – arányait, valamint az alkalmazott módszereket.
A tartalom-időkeretek-módszerek összhangjára azért is ajánlatos
figyelmet fordítani, hogy elkerüljük az egyes „divatos” módszerek
alkalmazását olyan esetekben is, ahol az nem biztosítja a program
követelményeinek elsajátítását.
A továbbképzési programok sikeressége nagy mértékben
függ attól, hogy rendelkezésre állnak-e magasan kvalifikált
előadók, gyakorlatvezetők, trénerek, akik nem csak szakterületük kiváló szakemberei, hanem e mellett megfelelő
kommunikációs készséggel és felnőttoktatási gyakorlattal
is rendelkeznek.
Szükségessé válhat – a programok cseréjéhez hasonlóan – a szakemberek cseréje is, aminek alapja a továbbképzéssel foglalkozó
szervezetek együttműködése lehet.
Végezetül a programkínálat véglegesítése előtt át kell tekinteni
a területen megjelenő más szervezetek továbbképzési ajánlatait
is, egyrészt a lehetséges együttműködések kialakítása, másrészt
a szükségtelen párhuzamosságok elkerülése érdekében.
A pedagógiai intézetek a minőségi programkínálat kialakítása érdekében felmérik a továbbképzéshez kapcsolódó szükségleteket, és ennek alapján készítik el ajánlatukat a tartalom-időkeretek-módszerek összhangjára ügyelve, magasan
kvalifikált oktatók részvételével.
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5.4 Intézményes együttműködés kialakítása
Ma aligha létezik olyan szervezet, amely a pedagógus-továbbképzés területén jelentkező valamennyi igényt – akárcsak megközelítőleg is – ki tudná elégíteni. Bár a piaci viszonyok szükségképpen
vetélytársakká teszik az e területen tevékenykedő szervezeteket,
mégis szükségessé válik – érdekeik egyeztetése alapján – együttműködésük.
A megyei pedagógiai intézetek intézményközeli helyzetükből és sok éves szervezési tapasztalataikból következően
kezdeményezői és motorjai lehetnek az együttműködésnek.
A megyei pedagógiai intézetek mellett a pedagógus-továbbképzés
másik meghatározó szervezetei a felsőoktatási intézmények. A pedagógiai intézetek és a felsőoktatási intézmények együttműködése szükségszerű és több mint kívánatos, ami azonban csak
egymás érdekeinek kölcsönös méltánylásán és figyelembevételén alapulhat.
Különösen fontossá válik az együttműködés a pedagógus-szakvizsgára felkészítő egyetemi-főiskolai kurzusok megindításakor, hiszen
ekkor válik lehetővé az egyes felsőoktatási intézményekkel történő
megállapodás alapján a pedagógiai intézetek által meghirdetett,
akkreditált programok beszámítása (kreditálása) a szakvizsgába. Ez
természetesen csak a kölcsönös előnyök alapján lehetséges, aminek
alapfeltétele, hogy a pedagógiai intézet által indított tanfolyam
minden tekintetben megfeleljen a szakvizsga valamely területe
követelményeinek.
A kötelező továbbképzésbe beszámítható programok tekintetében
• a felsőoktatási intézmények a pedagógiai intézetek szervezési
tapasztalatait és információs eszközrendszerét kamatoztathatják, míg
• a pedagógiai intézetek elsősorban a kvalifikált oktatók, szakemberek bekapcsolódására számíthatnak saját programjaik
indításakor.
Országosan is elterjedt gyakorlat, hogy pedagógiai intézetek szerveznek felsőoktatási intézmények megbízásából kihelyezett esti
és levelező tagozatos alap-, illetve másoddiplomás képzést. Tág
tér nyílik az együttműködésre a vezetőképzés tekintetében is,
ahol az intézetek gyakorlóhelyül is szolgálhatnak, ugyanakkor
a képzés lebonyolításában is szerepet vállalnak.
Természetes az együttműködés a húsz megyei (fővárosi) pedagógiai intézet között. Országos szinten ez elsősorban a programok
tartalmának egyeztetésében és az egyes programok egymás
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A témák és programok egyeztetése és cseréje magában hordozza a
szakosodás lehetőségét, amelynek eredményeként új szakmai műhelyek jöhetnek létre. E tekintetben a pedagógiai értékelés, valamint az
informatika területén biztató kezdeményezések indultak el. A programok cseréjének első, kézzel fogható haszna az, hogy máris jelentős
számú programból álló közös programbank jött létre, ami nagymértékben csökkentette a párhuzamos tervezést.
A szorosabb együttműködés a regionális szinten egymás szomszédságában elhelyezkedő intézetek között alakulhat ki, amely
nem csak a programok cseréjét, hanem a tanfolyamokon való
közvetlen részvételt is lehetővé teszi. Ez különösen a megyehatárok mentén elhelyezkedő települések pedagógusainak jelent új
lehetőségeket.
Az elmúlt évek során jó szakmai együttműködés alakult ki a pedagógiai intézetek és az országos szakmai szolgáltató intézmények, ezen belül elsősorban az Országos Közoktatási Intézet
között. Megindult a kapcsolatok felvétele a nemrégen alakult
Pedagógus-továbbképzési Információs és Módszertani Központtal
is. Az országos és területi szakmai szolgáltató intézmények közötti
együttműködés területe elsősorban a „képzők képzése” (multiplikátorképzés), valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és
fejlesztése lehet. A Pedagógus-továbbképzési Információs és Módszertani Központ, mint az akkreditációs és indítási engedélyezési
eljárást lebonyolító szervezet, meghatározó szerepet fog játszani
az információs adatbázis kezelésében, illetve az információknak
a közoktatási információs rendszerbe való eljuttatása tekintetében.
Egyre inkább bővül a pedagógiai intézetek és az egyes szakmai
szervezetek, egyesületek közötti kapcsolat. Ez a továbbképzés
tekintetében az adott réteget megcélzó programok közös és kölcsönös meghirdetése és megszervezése útján ölthet testet. Egyre
gyakoribbak a különböző tanáregyesületek regionális, megyei
tapasztalatcseréjének megszervezésében való együttműködések.
Fejlődik a pedagógiai intézetek kapcsolata az önkormányzatokkal, azok szövetségeivel és a közigazgatás más résztvevőivel,
amely a továbbképzés tekintetében elsősorban a fenntartói irányításban résztvevők számára meghirdetett programokban érhető tetten.
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A pedagógai intézetek együttműködnek minden továbbképzést szervező intézménnyel és szervezettel a továbbképzési igények kielégítése érdekében.

5.5 A kurzusok magas színvonalú megszervezése és lebonyolítása
A kurzusok előkészítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy
a jelentkezések regisztrálása áttekinthető és naprakész legyen.
Lehetővé kell tenni azt, hogy a megfelelő szabályok betartásával
a jelentkezők módosíthassák eredeti tervüket, illetve az esetlegesen nem induló kurzusokra jelentkezők lehetőséget kaphassanak
más programokra való átjelentkezésre.
A tanfolyamok résztvevőinek a program elindulása előtt
kézhez kell kapniuk a teljes programot és valamennyi, a
részvételhez szükséges információt. Különösen fontos, hogy
tudják, kihez fordulhatnak az esetleg felmerülő problémáik
megoldása érdekében.
Ma már nem elégséges az, ha rosszul világított, lepusztult, sivár
tanteremben egy okos ember okosakat mond. A piaci viszonyok
kialakulása azt is jelenti, hogy a pedagógusok – nagyon helyesen
– ma már megkövetelik azt, hogy a – nem egyszer saját erőből –
befizetett részvételi díj ellenében megfelelő színvonalú kiszolgálásban legyen részük. És ez nem csupán – de minimum(!) –
az előre meghirdetett program maradéktalan és magas színvonalú megvalósítását tételezi, hanem az egyéb körülményeknek (elhelyezés, környezet, udvarias szervező, frissítő) az ezredforduló
(európai?) követelményeihez való igazítását is jelenti. A szervezők
számára, nem utolsó sorban saját jövőjük miatt, annak is fontosnak kell lennie, hogy a résztvevők a szó legnemesebb értelmében
jól is érezzék magukat.
A tanfolyam zárásakor egy erre a célra kidolgozott kérdőíven
célszerű a résztvevők véleményét kikérni a program szakmaiságával, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségük tekintetében. A kérdőívek feldolgozása fontos információkat
és tapasztalatokat szolgáltathat a jövendő kurzusok szervezésére
vonatkozóan.
A kurzusok színvonalas előkészítése, megszervezése és
lebonyolítása a résztvevők és a továbbképzést végző szolgáltató intézmény közös érdeke.
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Azt csinálok, amit akarok?
Szabadság, felelősség, kötelezőség az iskolai munkában
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Pálmay Lóránt, Somfai Zsuzsa, dr. Szilágyi Imréné

Az emberi szabadság igényének a megfogalmazása egyidős a
polgári gondolkodással, tehát Európában már néhány évszázad
óta jelen van az elméleti gondolkodásban és a társadalom életének legkülönbözőbb színterein is. A szabadság mint érték ugyanakkor összetett, ellentmondásos fogalom, nagyon sokféle módon
közelíthető meg, és sokféle értelmezésével találkozhatunk könyvtárnyi szakirodalmában.
A magyar közoktatás mostani helyzetében, a pedagógiai programok és helyi tantervek készítésének időszakában a tantestületek
és az egyes pedagógusok számára különösen fontossá és hangsúlyossá válik a munkájukban megvalósítható szabadság kérdése.
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1. Mit jelent a szabadság a pedagógus munkájában?
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Ha a dolgot elméleti oldalról közelítjük meg, akkor véleményünk
szerint azt a két kérdést érdemes tisztázni, hogy mitől való szabadságról és mire szóló szabadságról lehet szó ma egy magyar
pedagógus munkájában.
A szabadság kevesebb kötöttséget, több helyzetben megvalósuló választási, döntési lehetőséget jelent, és természetesen együtt jár a döntésekkel vállalt felelősséggel.
Gyakorlati szempontból vizsgálva a pedagógiai munka szabadságának kérdése azért különösen aktuális, mert az új Közoktatási törvény adta keretek a korábbi éveknél, és különösen az
elmúlt évtizedekénél lényegesen több szabadságot adnak és több
döntési kötelezettséget rónak a pedagógusokra az iskolai munkában.
Ahhoz, hogy ezzel felelősen, alkotó módon tudjunk élni, érdemes
• számba venni a helyzet új vonásait,
• tudatosítani a lehetőségeket és
• elemezni a várható nehézségeket.
Az új tartalmi szabályozás kapcsán tehát még inkább előtérbe
kerül a pedagógiai munka mozgásterét meghatározó három
tényező (szabadság–felelősség–kötelezőség) szerepe. Ideális kapcsolatuk kialakítása, egymás közötti egészséges arányuk megtalálása az iskola felső folyamataira figyelő, ahhoz igazodó, alkotó
műhelymunka kibontakozásának alapvető feltétele.
Szoros összetartozásuk legfőbb bizonyítéka, hogy értelmet is
csak a másik kettővel való viszonyukban nyerhetnek. Így
minél kevesebb a kötelezőség, annál tágabb tere lehet a pedagógus szabadságának. Ahhoz azonban, hogy a szabadságból ne
lehessen szabadosság, a felelősség szabályozó szerepének kellő
érvényesülése szükséges. Ha azonban túlteng a kötelezőség mértéke, ezzel gúzsba köti a pedagógus szabadságának kiteljesedését
és kiiktatódik a folyamatból a nevelő személyes felelőssége. Hiszen eredménytelenség esetén könnyen hivatkozhat arra, hogy
mindenben az előírások szerint járt el, a hiba tehát a gyermekben
keresendő. Ezzel felmenti önmagát az eredményekért vállalt felelősség terhe alól.
Az sem ritka jelenség, hogy a tanító, a tanár magas mércét állít
saját maga elé, újszerűen, sok ötlettel, példás kötelességtudattal
végzi munkáját, s eközben szüntelenül értelmetlen korlátokba
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ütközik. A kollégák csodabogárnak tekintik, a vezetők nehezen
kezelhető beosztottnak.
Nehéz tehát megtalálni a kellő arányokat. Úgy véljük, megéri
a fáradságot, ha alaposan elemezzük a szabadság–felelősség–kötelezőség hármasát az új terezési, szabályozási feladatok szempontjából is.
1998 szeptemberétől a központilag előírt tantervek helyett az
iskolák saját pedagógiai programjukban megfogalmazott helyi
tanterveik alapján kezdik el a tanítást az 1. és a 7. osztályban.
Ezzel nagymértékben figyelembe vehetik körülményeiket, személyi és tárgyi feltételeiket, az iskolába járó tanulók szüleinek
elvárásait, hagyományaikat, vagyis jelentősen megnő az iskolák
szabadsága.
Ez az új helyzet pedagógus kollégáink egy része számára szokatlan, nehéz feladatot jelent. Ez akkor is igaz, ha az elmúlt évtizedben (sőt egy-két vonatkozásban már 1978 óta) a különböző
kötöttségek oldódtak. Többféle iskolakísérlet, tantárgyi programok kaptak szabad utat, nem beszélve a módszertani szabadságról, amelyet – legalábbis elveiben – régóta megfogalmaztak a
dokumentumok.
Ha az óraszámokhoz képest igen nagy a kötelező tananyag, akkor
a pedagógusnak természetesen kevés a lehetősége a választásra,
például a kiegészítő anyag tanítására, sőt a gyerekek felkészítése
szempontjából jobbnak tartott felfedeztető módszerek alkalmazására is. Mivel a kollégák eredményesen akarnak tanítani, érthetően arra törekszenek, hogy tanítványaikat felkészítsék a következő iskolafokozatra. A szülők nagy része elvárja azt, hogy gyermeküket
felvegyék a nyolc-, hat- vagy négyosztályos gimnáziumba, illetve
az egyetemre, főiskolára.
Az új helyzet szokatlan, nehéz. Pedagógusaink közül sokan tartanak tőle, s nem csak azért, mert félnek attól, hogy az eredmények romolhatnak, az elvárásoknak nem tudnak majd eleget
tenni. Sok még a bizonytalanság, a kétely. Többször hallani: Miért
nem írják elő, hogy milyen tantárgyakat s azokat az egyes évfolyamokon milyen óraszámban kell tanítani? A NAT miért nem
évfolyamokra írja elő a tanítandó tananyagot és a minimális
teljesítményt? Hogyan lehet majd így például 7. évfolyam végén
központi mérést végezni, mi lesz a versenyekkel? S a sort még
folytathatnánk.
A felvetett kérdéseket nem lehet egyszerűen tanári konzervativizmusnak tekinteni. Téves lenne mindezt a hagyományos
magyar oktatási szemlélet hibájának tartani, annak, hogy oktatásunk hosszú idő óta erősen osztályzatcentrikus, s döntően a
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következő iskolafokozat néha túlzó elvárásainak igyekszik eleget
tenni, a pedagógusok többsége pedig elutasítja az önállóságot.
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Kollégáinkkal beszélgetve látnunk kell, hogy érzik, milyen felelősséggel jár szabadságuk megnövekedése, s elsősorban a tanulók
érdekeinek féltése jelenik meg a fenti kérdések felvetésekor:
• Féltik azokat a tanulókat, akik iskolaváltoztatásra kényszerülnek.
• Félnek az oktatás színvonalának csökkentésétől, attól, hogy a
hangsúlyt a szükségesnél több helyen a NAT-minimumra helyezik majd.
• Félnek a tantestületi légkör megromlásától, amit az órákért való
harc okozhat.
Hangsúlyozzák, hogy a tanítás csapatmunka. Az osztályokat, a
tanulókat sok pedagógus tanítja, s akkor hatékonyabb a tanításuk, ha közöttük jó a viszony, ha mindnyájan a különböző
képességű, haladási sebességű és különböző szinten álló tanulókra tudnak koncentrálni.
Tanulmányunkban a fenti kérdésekre is választ keresünk, amikor elemezzük, mi mindenre vonatkozhat a tanári szabadság, ez
milyen felelősséggel jár, és az egyes területeken milyen korlátozásra, kötelezőségre van szükség manapság.
Elemzésünk a következő területekre terjed ki:
•
•
•
•

a pedagógiai program készítése
tantárgyi programok, a tananyag választása
tankönyvek, taneszközök választása
módszertani szabadság

2. A pedagógiai program készítése
Minden iskolában azért dolgoznak a pedagógusok, hogy a diákok
megkaphassák azt a szellemi és érzelmi táplálékot, amire szükségük van. Képességeik kibontakoztatása, emberi fejlődésük során
felkészítjük a tanítványainkat arra is, hogy a következő iskolafokozat elvárásainak megfeleljenek, a munkaerőpiacon minél inkább megállják a helyüket.
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Ezt a munkát már eddig is úgy végeztük, hogy a közvélemény többé-kevésbé tudta, melyik iskolának mi az erőssége, egyik iskola milyen szempontból más, mint a másik. A
pedagógiai programok egyik funkciója, hogy ezeket a kérdéseket nyíltan és határozottan a szülők tudomására hozzák, elhelyezzék az iskolákat a kínálati palettán.
Az 1998-tól érvényes tervezési, szabályozási rendszer működtetéséhez az iskolák első fontos döntésüket a pedagógiai program készítésekor hozzák. A törvényi előírás azt követeli meg, hogy a pedagógiai
program tartalmában megfeleljen a NAT előírásainak, működési
keretei pedig kövessék a Közoktatási törvényben foglaltakat.
Az érettségit adó középiskolák esetén az utolsó két évre vonatkozó
tartalmi iránymutatást a kétszintű érettségi tantárgyanként megfogalmazott általános követelményei jelentik. Ez a korábbiakhoz
képest nagyon tág mozgásteret, nagy szabadságot ad az iskoláknak, tantestületeknek, de az új feladatok eredményes megoldása
a megszokott pedagógiai döntésekhez képest újfajta szakértelmet,
többféle tényező számbavételét is igényli.

Figyelem!
A pedagógiai program készítésekor az alábbiakat kell számbavenni:
➟ az iskola eddigi jó hagyományait
➟ a szülői, fenntartói igényeket az iskola profiljával, sajátosságaival kapcsolatban
➟ az iskolába várt diákok szociokulturális hátterét
➟ nem utolsósorban az iskola személyi és tárgyi feltételeit
Meghatározó adottság, hogy az iskola
➟ egy kisebb településen minden oktatási, nevelési funkciót
vállaló intézmény-e, vagy
➟ egy nagyobb településen az azonos életkorú gyerekeket
fogadó iskolák egyike.
Ilyenkor választhat, hogy a korosztály igényeit kielégítő többféle
terület közül melyiket vállalja nagyobb hangsúllyal.
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Így lesznek iskolák,
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• amelyek a gyakorlati élethez, a munkába álláshoz szükséges
ismeretek, készségek, képességek elsajátításához nyújtanak
több lehetőséget,
• mások egy-egy művészeti ág – kézművesség, képzőművészetek,
zene – alaposabb megismerését, művelését biztosítják, vagy
• az idegen nyelvek, matematika, informatika, természettudományok, társadalomtudományok valamelyikéből kínálnak speciális programot.
A profil megfogalmazása után kell kialakulnia az egyes műveltségterületek oktatását megvalósító tantárgyak rendszerének.
Ezen belül különös gondot igényel annak az eldöntése,
hogy a korábbiakhoz képest új témák (például vizuális
kultúra, kommunikáció, életmód) tanítása mely hagyományos tantárgyak feladata legyen, vagy milyen új tantárgyé.
A tantárgyak rendszere az óratervek kialakításával nyeri el azt a
formát, amivel a szaktárgyi program összeállítása majd elkezdődhet. A választási szabadságnak ezzel a lehetőségével, amit a
pedagógiai program megfogalmazása jelent, akkor élhet jól egy
tantestület, ha a tartalmi tényezők számbavétele mellett még
további mozzanatokra is tudatosan felkészül.
A legfontosabb ezek közül annak a megértése és érvényesítése,
hogy egy ilyen program nem alakulhat ki, és főleg nem valósulhat
meg anélkül, hogy ne csapatmunka, a többség egyetértése és
támogatása hozza létre. Elkerülhetetlennek látjuk a tervezéssel
járó vitákat, az érdekek egyeztetését, ami biztosan eredményre
vezet, ha közben a gyerek érdeke a meghatározó tényező, és a
pedagógusok képesek egymás szempontját is megértéssel, a
kompromisszum szándékával figyelembe venni.
Talán könnyebben lehet az óraszámi vitákban is megegyezésre
jutni,
• ha a testületben megvan a másik kollégának, a többi tantárgynak a megbecsülése,
• ha tudomásul veszik, hogy a tanulók általános fejlesztéséhez
mindegyik tantárgy hozzájárul,
• de ugyanakkor azt is, hogy a különböző tanulók egyéni képességei nagyon eltérőek, s minden gyermek számára hasznos, ha
azzal a témával foglalkozhat, ami érdekli, amiben tehetséges.
Ilyen módon a minden tanuló számára elengedhetetlen alapvető
készségeket és képességeket kialakíthatjuk, fejleszthetjük, ugyan-
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akkor arra is van lehetőségünk, hogy saját tantárgyainkban a
tehetségesebb tanulókkal alaposabban foglalkozzunk, a versenyekre is eredményesen felkészítsük őket.
Nem tartjuk járható útnak, ha ezeket a vitákat, feszültségeket az igazgató úgy próbálja elkerülni, hogy a pedagógiai
programot a tantestület bevonása nélkül, egyedül állítja
össze. Még ha el is fogadja a testület az így készült programot, kevésbé várható el, hogy a végrehajtását a pedagógusok sajátjuknak érezzék.
Nehezíti a jó és a helyzet adta feltételekhez igazodó pedagógiai
program kialakítását, ha nemcsak különböző tevékenységek értékpreferenciái, a szaktárgyi presztízs kérdése húzódnak meg a
viták mögött, hanem vannak pedagógusok is, akiket állásuk
megtartásában hátrányosan érintenek a korszerű pedagógiai programok. Ilyen esetben különösen sok kölcsönös tapintatra és
megértésre van szükség.
A kisebb településeken lakó gyerekek várhatóan továbbra sem
tudnak annyi tantárgyi program közül választani, mint városi
társaik, mivel egy iskola nem tudhat minden tárgyból többféle
programot kínálni.
Nagyobb településeken, ahol több iskola van, ez nem feltétlenül
érinti hátrányosan a tanulókat. Sőt, ideális esetben több iskola
egymással együttműködve alakíthatja ki a különböző programokat, így közösen tudnak széles kínálattal előállni.
Reméljük, minél ritkábban áll majd elő az a helyzet, hogy az
iskolák a célszerű együttműködés helyett a vetélytársat látják
csak egymásban, és a programok kialakításának az lesz az egyik
legfontosabb szempontja, hogy vonzóbbat kínáljanak, mint a
szomszédjuk.

3. Tantárgyi programok, a tananyagválasztás
A tananyagválasztás, vagyis a helyi tanterv tantárgyi programjának alapja az óratervek kialakulásával időbeli keretet kap, a
tartalmi hangsúlyok megfogalmazódnak a pedagógiai programban, ezekhez kell a pedagógusoknak a tananyagot összeállítani.
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Alapkérdés, hogy megtaláljuk-e azt az optimális tananyagmennyiséget és minőséget, mely legjobban szolgálja a személyiségfejlődés folyamatát. El kell fogadni, hogy a tanuló
nem passzív résztvevő, akit tömni kell minél nagyobb
ismeretanyaggal. Természetesen bármilyen készség, képesség fejlesztéséhez ismeretekre is szükség van, de a
kevesebb általában többet ér, mintha sokat akarunk markolni, s a gondolkodás, a kommunikációs képesség, a vitakészség fejlesztésére nem marad idő.
Az 1978-as tanterveknek a sok szép és helyes elképzelés mellett
éppen ez volt a hibájuk. A legkülönbözőbb tantárgyakban az előírt
törzsanyag mennyisége a tanulók többsége számára igen nagy
volt, s többek között ez akadályozta a pedagógust a szabadabb,
értelmesebb tanításban.
Akár önálló tanterveket készít egy iskola, akár a tantervi kínálatból az elképzeléseihez legközelebb állót veszi át, véleményünk
szerint itt is a csapatmunka a legcélszerűbb forma. Nagyon
komoly felelősséget jelent egy tanár számára, ha egy ilyen feladatot egyedül kell megoldania. Egyikünknek a szaktárgyból emelt
óraszámú programokban, másikunknak a lassabban haladókkal
való foglalkozásban nagyobb a tapasztalata, szükség van a tantárgyak közötti és a tantárgyon belüli koncentrációra.
Ennek a sokféle szempontnak a megjelenítése egy munkaközösség együttes munkájának az eredményeként lehet
igazán sikeres.
A szaktanári műhelyek azért is szükségesek a tananyag összeállítása során, mert például középiskolában a 11. és 12. évfolyamon
az érettségire, felvételire való felkészülés időszakában több osztályból kerülhetnek a tanulók egy-egy csoportba, és megnehezíti
a helyzetüket, ha nagyon eltérő, elsősorban a szaktanár ízlése
által diktált tananyagot tanultak előzőleg.
A kisiskolások nevelésében különösen veszélyes a túlméretezett tananyagmennyiség. Feldolgozása hajszolttá teszi
a megismerési folyamatokat. Nincs idő a tanulók aktív
együttműködésének bekapcsolására, a problémák több szempontú megközelítésére.
Ha például a tanulók helyesírása különösen gyenge, inkább ennek
korrigálására kellene több időt fordítani még negyedik osztályban is
ahelyett, hogy a mondattan részletekbe menő tanításával foglalkozik
a tanító. Az alapozás szempontjából ugyanis a helyesírás jó szintű
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fejlettségének és a biztos szófajú ismereteknek elsődleges szerepük van.
Hibás döntésnek kell tekintenünk azt a tananyag-kiválasztást is, amikor olyan anyagrészeket emelnek be helyi tanterveikbe az iskolák, amelyeknek tartalma túlmutat a korosztály érdeklődésén, előismereteinek körén.
Vannak tantestületek, melyekben úgy gondolkodnak, hogy attól
lesz vonzó a szülő számára az iskolájuk, ha tekintélyes mennyiségű tananyaggal növelik a NAT-ban foglalt kötelező tartalmakat.
Ezért gyakran és indokolatlanul hoznak előre tananyagrészeket a
magasabb évfolyamokról. Ez azért veszélyes, mert rendszerint
hiányoznak a megértés alapvető feltételei, a tanulók gondolkodásának fejlettsége nem felel meg a tanulási feladatnak, hiányozhatnak a megértést segítő alapvető előismeretek, megismerési
módszerek, empirikus tapasztalatok, azaz a tanuló befogadói
érettsége nem éri el a kívánt szintet.
Ezt az alsó tagozatban gyakran tapasztaljuk bizonyos matematikai
fogalmak elsietett kialakítása, természettudományos ismeretek szóbeli
közlés útján történő tanítása, vagy olyan irodalmi művek feldolgozása
esetén, amelyeknek gondolataitól világképi fejlettség és érzelmi érettség
tekintetében távol áll a kisiskolás.

Felsőbb évfolyamokon tantárgyanként másként jelenik meg a
szaktanárok szabadsága a tananyag tartalmával kapcsolatban,
és érinti az alkalmazott módszer szabadságát is, hiszen szorosan
összefügg vele.
Irodalomból például a középiskolában
• az egyik magyartanár azt látja jobbnak, ha egy írót vagy költőt
kevesebb művének alapos elemzése kapcsán mutat be,
• a másik tanár azt tartja lényegesnek, hogy egész életművet
mutasson be, ekkor természetesen csak felületesen érintve
egyes kérdéseket.
Különbség lehet a tananyagban a tanár szemléletéből adódóan
abból a szempontból is, hogy művek értelmezésénél
• a szociológiai háttér megvilágítását tartja fontosabbnak,
• formai, esztétikai szempontokra fordít nagyobb figyelmet, vagy
• irodalomtörténeti nézőpontból közelíti inkább a műveket.
Úgy gondoljuk, ez a szabadság az egyéni megközelítésben mindaddig csak erény, a hitelesség, az eredményesebb munka forrása,
amíg szem előtt tartja a vizsgakövetelményeket is, amelyeknek meg kell a tanulóknak felelniük.
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Matematikából a tananyag kiválasztása a NAT előírásainak megfelelően kevesebb mozgásteret biztosít. Itt a NAT a matematikai
ismeretek és készségek kialakulásának folyamatát figyelembe
véve spirális tananyag-felépítést ír elő. Ezt azért is követni kell,
mert ez felel meg a tanulói gondolkodás fejlődésének.
A tanár szabadsága ennél a tárgynál elsősorban a tárgyalás
mélységének, a feldolgozott feladatok nehézségének megválasztásában nyilvánul meg. Ez persze nem a tanulóktól, az
osztályok színvonalától, érdeklődésétől független választás, hanem természetesen az utóbbiak szabják meg.
A tantervi kínálatban matematika iránt érdeklődő és matematikából lassabban haladók számára készült tantervek egyaránt
szerepelnek.1 Ezek az alacsonyabb évfolyamokon nem térnek el
a tanítandó anyag tartalmában, hogy a gyerekek számára az egyik
csoportból a másikba való átlépést megkönnyítsük. A 7., illetve
9. évfolyamtól az elképzelt, választott pályairánytól függően már
különbözhet a tanított matematikaanyag az érdeklődő és a lassúbb csoportokban. A tanár választását a csoport jellegén kívül
befolyásolnia kell a többi tárgy matematikával kapcsolatos igényének, vagyis a tantárgyi koncentrációnak is.
Újból hangsúlyozzuk a tananyagválasztás kérdésénél is, hogy
a gondolkodás fejlődése, a szemléletformálás szempontjából
a kevesebb, de alaposabban feldolgozott ismeret hatékonyabb, mint a több, de felszínes vagy mechanikus ismeret. A
tanári választás szabadságát korlátozza a tananyag vonatkozásában még az is, hogy a tanított anyagnak fogalomrendszerében, absztrakciós szintjét tekintve feltétlenül alkalmazkodni kell a diákok életkori sajátságaihoz.
Ha a szaktudomány és a fejlődéslélektan szempontjai nem egyeztethetők össze, akkor a gyerekek érdeke azt kívánja, hogy az
életkori sajátosságok legyenek a döntőek, és egy-egy szép tudományos eredmény kerüljön későbbre az anyagban.

1

Lásd a kiadó Helyi tantervépítő kézikönyvét.
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4. Tankönyvek, taneszközök választása
A tankönyvektől korábban is elvártuk, hogy a tantervi
anyagot az életkori sajátosságok figyelembevételével dolgozzák fel, ugyanakkor még az érthetőség kedvéért sem
tartalmazhatnak olyan leegyszerűsítéseket, melyek meghamisítják a tényeket.
A NAT elfogadása után a készülő tankönyvek nem hagyhatják
figyelmen kívül a NAT követelményrendszerét. A korábban
használt tankönyvekből később is taníthatunk, ha azok NATkompatibilisek (vagy átírással azzá tették a szerzők). A mintatantervek szerzői sok esetben arra törekszenek, hogy tantervükhöz
tankönyv is készüljön. Egyelőre arra lehet számítani, hogy a
tankönyvek száma tovább fog emelkedni.
Alapjában véve ez a jelenség örvendetesnek is mondható. Ha sok
jó tankönyv közül választhat a tanító és a tanár, melyek nemcsak
külalakban, hanem választott módszerekben is eltérnek egymástól (ha például más és más irodalmi művekkel, költeményekkel
mutatnak be egy-egy költőt, egy-egy korszakot), ha a kötelező
anyagon kívül más és más kiegészítő anyagot, olvasmányt tartalmaznak, akkor ez növeli a pedagógus szabadságát. Így nagyobb
lehetőség van olyan könyvet választani, mely egyéniségének,
illetve osztálya összetételének leginkább megfelel.
Mi az oka akkor annak, hogy sok esetben hallani pedagógusoktól:
„ez már a bőség zavara”, vagy „inkább csak egy tankönyv lenne,
de az legalább jó lenne”. Ez sem intézhető el azzal, hogy a
pedagógusok konzervatívak, hozzászoktak ahhoz, hogy egy tankönyv van, abból kell tanítani. Az okok mélyebbek: a sok csinos
tankönyv belső értékeit, esetleges hiányosságait egy-egy átlapozással nem könnyű megismerni. Sokan csalódtak már tanításuk
során az első látásra jónak tartott tankönyvekben. Vannak ugyan
tankönyvismertetők, de ezek sokszor – magától értetődően –
propaganda jellegűek.
Igen nehéz reális kritikát találni, s ez természetes, hiszen a
könyvismertetés szerzője szubjektív, saját elképzeléseit keresi és
találja meg vagy éppen nem találja meg a tankönyvben.
Fontos lenne
• a reális ismertető, mely leírja a tankönyv metodikai felfogását,
azt, hogy ezt milyen úton, milyen szemléltetéssel, milyen absztrakciós szinten oldja meg a szerző,
• hogy az ismertető kitérjen arra, hogy milyen szinten álló tanulók tudják a könyvet jól használni.
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Ha ez mind meg is történik, akkor is szükséges, hogy a pedagógus
maga is alaposan átnézze a könyvválasztás előtt a tankönyvet.
S ez az, ami sokszor nem megy. Részben a könyvek sokasága, sőt
egy-egy könyv terjedelme miatt, részben pedig azért, mert egy új
tankönyv megrendelésekor a tankönyv még nem hozzáférhető.
Nyilván az idő múlásával a korábban megjelent tankönyvek értékei, illetve vélt vagy valós hibái ismertek lesznek. Persze akkor is
jelennek majd meg új, még nem ismert tankönyvek.
A tankönyvválasztás szabadsága szorosan összefügg az értékválasztás problémájával. A tankönyvpiac kínálata elszabadult, szinte áttekinthetetlenné vált. Előfordul, hogy a tankönyvlista sem ad
objektív támpontot a választáshoz. A kiadók pedig a listán nem
szereplő könyveket is éppúgy reklámozzák, valós vagy vélt értékek
kiemelésével, mint a listán lévőket.
Ha a tanítónak, tanárnak nincs saját alaposan átgondolt elképzelése arról, hogy milyen értékeket preferált a tankönyvek
kiválasztásakor, akkor nagy veszélye van a téves döntésnek.

Önkontroll!
Mit érdemes figyelembe venni a tankönyv kiválasztásakor?
Vizsgáljuk meg a következő szempontokat!
❏

Milyen mértékben fedi le a könyv tartalma az adott tantárgy helyi tantervét? Szükséges-e valamilyen segédkönyv
vagy más kiegészítő taneszköz? Esetleg segédletek nélkül,
önmagában is kiszolgálja a tanulás folyamatát?

❏

Milyen a tartalmi kidolgozottság (szaktudományos megfelelés; igényesség)?

❏

Miféle tanításfelfogást képvisel a tananyag-feldolgozás módja
(például ismeretcentrikus, tapasztalati alapozottságú; elnyújtott, lassú fogalomalkotásra épül, kis lépésekben halad vagy feszített tempót diktál)?

❏

Mennyire életkorbarát? (tartalom, illusztrációk, betűméretek, feladatok megfogalmazása)

❏

Teremt-e lehetőséget az önálló tanuláshoz, a differenciáláshoz, a rögzítéshez, gyakorláshoz?

❏

Milyen az ismeretszerzés és az alkalmazás aránya?

❏

Mennyire motiváló erejű a könyv tartalma, kreativitásfejlesztő-e a feladatrendszer?
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Önkontroll! (folytatás)
❏

Miféle képesség- és készségfejlesztési feladatok megoldásához ad segítséget?

❏

Milyen a nyelvi megformáltsága (igényes, változatos nyelvhasználat, gazdag, életbarát szókincs, egyértelmű, pontos
utasítások)?

❏

Mennyire igényes a kivitelezés (esztétikum, betűméret,
-forma, szövegrendezés, figyelemfelhívó kiemelések, rendezett összkép, a tanuló eligazodásának segítése)?

❏

A kötés és a borító minősége; a könyv terjedelme, súlya és
ára.

Egy iskolában ugyanazt a tantárgyat általában több tanár tanítja.
Tankönyvet a tanár vagy a munkaközösség válasszon? A válasz
nem is egyszerű.
A tanári szabadság szempontjából evidens lenne, hogy a tankönyvet a tanár választja.
Ugyanakkor, ha ugyanazt a tárgyat ugyanazon az évfolyamon
több tanár tanítja, akkor az eltérő anyagfeldolgozású, eltérő
módszert alkalmazó tankönyv megnehezítheti a hosszabb időn át
helyettesítésre kényszerülő, illetve az osztályt véglegesen átvevő
pedagógus helyzetét. Ez természetesen kihat a tanításra, s végső
soron a tanulók láthatják kárát.
A következőkben nemcsak a tankönyvek nagy száma miatt fog
sűrűbben jelentkezni ez a probléma, hanem a NAT kétévenkénti
szakaszolása miatt is. Ugyanaz az anyagrész szerepelhet akár
hetedikben, akár nyolcadikban. A téma felépítésének logikája
nem feltétlenül határozza meg az időbeni sorrendet. Nyilván a
tankönyvek is különbözőképpen építhetik fel az anyagot.
Bár sokan gondolják, hogy a könyvválasztás a szabadság körébe
tartozó jog, mégis látnunk kell, hogy a tanító és a tanár nem
függetlenítheti magát kollégái döntéseitől. Illetve a szóba jöhető
lehetséges választékból akkor választ jól, ha azt is ismeri,
hogy tanítványait miféle tankönyvből tanították az előző
években, vagy milyen tankönyvet használnak majd a következőkben?
Kompromisszumok árán össze kell állítani – az egymásra épülés
megvalósításának igényével – azt a kedvezőbb tankönyvlánc-variációt, amelyiknek nagy esélye van arra, hogy minél zökkenőmentesebben vezesse át a gyermekeket az egyik iskolaszakaszból a
másikba.
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Elképzelhetetlen ugyanis, hogy például az 1–2. évfolyamon NYIK-programmal tanuló osztályok tanítása az Apáczai Kiadó magyar nyelv és
irodalom tankönyveivel folytatódjon a 3–4. osztályban, majd ötödiktől a
tanár Bánréti-programmal tanítsa ugyanezeknek a tanulóknak a magyar nyelvtant.
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Gyakori jelenség az is, hogy a pedagógusok keverik a különböző programokhoz készült tankönyveket, munkafüzeteket
a tanítás folyamatában. Előfordul, hogy az első osztályban az
egyik program olvasókönyvéhez egy másik írás munkafüzetét
társítják. Mindkét példánk szakmai bizonytalanság és hozzá nem
értés mutatója. A kár pedig, amit esetleges jó szándék mellett is
a diákok fejlesztésében okoznak tervszerűtlenségükkel, kapkodásukkal és a kellő szakértelem hiányával, beláthatatlan.
Az eddig leírtakból következik, hogy feltétlenül célszerű a
munkaközösségen belül megállapodni egységes, vagy ha
többféle, akkor hasonló felépítésű tankönyvcsalád használatában. Ez a pedagógusok és a gyermekek együttes érdeke.
A helyzet egy-egy iskolában bonyolultabb is lehet. Ha rákényszerítünk egy tanítóra, tanárra olyan tankönyvet, amelynek feldolgozásával nem ért egyet, akkor rosszabbul taníthat abból, mint a
hozzá közelebb állóból. Lehet, hogy végül nem is használja a
tankönyvet, legfeljebb annak feladataiból válogat néhányat, s a
tananyagot, annak lényeges részeit diktálja a tanulóknak. Ez
különösképpen akkor probléma, ha nagy anyagot kell tanítani.
Komoly időt visz el értékesebb tevékenységtől, s elmaradhat a
tanulók számára írt szakszöveg olvastatása, ami pedig fontos.
Márpedig sok mindent lehet többféle módszerrel jól tanítani
– gondoljunk például arra, hogy a matematikatanárok közül
egyesek milyen jól tudnak felfedeztető (irányított felfedeztető)
módszerrel tanítani. Másoknak ez nem megy. Szétfolyhat így a
tanításuk, s arra esküsznek, hogy a fogalmakat, tételeket nekik
kell pontosan megfogalmazniuk, akkor lesz eredményes a munkájuk, akkor tudják időben elvégeztetni a tananyagot. Nem szerencsés tehát ilyen esetekben a tanárra rákényszeríteni egy számára idegen feldolgozást alkalmazó tankönyvet. Heterogén összetételű
munkaközösség esetén jobbnak látszik, ha hagyjuk, hogy a
tanárok saját felfogásuknak megfelelő tankönyvet válasszanak.
S mi történjen, ha hosszan kell helyettesíteni olyan osztályban,
ahol a tanulókat egészen más felépítésű tankönyv szerint tanították korábban? Úgy gondoljuk, hogy ilyen esetekben kisebb (általános iskolás korú) gyermekeknél, illetve a középiskolában a
tantárgyból gyengébb (a tantárgy iránt kevésbé érdeklődő) osztályban a tanulók érdekében a pedagógus ne térjen át más
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felfogású tankönyv használatára. A tanulóknak ez lényegében
több gondot okozna, mint a tanárnak.
Persze tagozatos osztályban, fakultatív csoportban, a tantárgyat
a felsőoktatásban továbbtanuló 11–12. évfolyamosok esetében a
gond jóval kisebb.
Például ha a 11. évfolyam év elején kap a tanár egy fakultatív csoportot,
egy a tantárgyból emelt szintű érettségire készülő csoportot, akkor
áttérhet új tankönyvre.

Az ilyen korban levő jó diáknak ez nem jelenthet problémát, s a
felsőoktatásba kerülve úgy is a különböző előadók a legkülönbözőbb módszereket fogják előadásaikban alkalmazni, s igen eltérő
tankönyveket, jegyzeteket írnak elő számukra.
Az egyéb taneszközök választásakor leglényegesebb az életkori sajátosságok figyelembevétele. Amíg a tanulóknak sok
tapasztalatszerzésre, kísérletre van szükségük, addig a tevékenykedtető eszközök elengedhetetlenek. Ilyen szempontból természetesen bizonyos tantárgyak eszközigényesebbek (például a technika, testnevelés, rajz, természettudományos tantárgyak), másoknál
a megfelelő lexikonok, enciklopédiák, feladatgyűjtemények játszanak nagyobb szerepet.
A közhiedelem szerint a matematikatanításhoz elég egy kréta. Ez
tévedés. Ennél a tantárgynál is nagyon lényeges a megfelelő
eszközök használata (például alsóbb évfolyamokon színes rudak,
logikai készlet, dobókockák). Ezek segítik az absztrakciós készség fejlődését. Segítségükkel juthatnak el sejtésekhez a tanulók.
Egészen nyilvánvaló, hogy még a középiskolásoknál is fontosak
a térgeometria tanításakor, a térszemlélet fejlesztése érdekében a
testmodellek. A különböző számításoknál (s nem csak a matematikában) ma már nem kerülhető el a zsebszámológép használata.
A számítógépek különböző tantárgyakat segítő alkalmazására
előbb-utóbb minden tanárnak fel kell készülnie. Új lehetőséget
jelent és módszertani megújulásra is ösztönöz a videó megjelenése.

5. Módszertani szabadság
Gyakran említik a pedagógus szabadságának legfontosabb ismérveként a módszerválasztás kötetlenségét. A szabadság ebben a
kérdésben valóban motiváló hatású, és jogos igénye is a pedagógusnak. A módszer választása után realizálódik a választott
tananyag, kapnak szerepet a választott tankönyvek, eszközök.
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Ahhoz azonban, hogy a módszertani szabadsággal élni is tudjon
valaki, egy sor kérdést át kell gondolnia. Döntéseihez mérlegelnie
szükséges mindenekelőtt azokat a kötelezőségeket, amelyek követelmények, írott vagy íratlan megállapodások formájában megfogalmazódnak munkájával kapcsolatban.
Felsorolunk néhány fontos szempontot, ami a módszer megválasztását munkánkban befolyásolja.
A személyes habitus, egyéni stílus az egyik legfontosabb ilyen
tényező. A másik döntő összetevő az osztály, a csoport, ahol
dolgozunk. Mérlegre kell tenni például, hogy az egyik osztályban
alkalmazott irányított felfedeztetésre, sok önálló tanulói munkára
épülő módszer ugyanolyan eredményekre vezet-e a másik osztályban is, ahol lassúbbak, kevésbé önállóak vagy kevésbé motiváltak
a tanulók. Bár véleményünk szerint a biztatás, a dicséret kicsiknél és nagyoknál egyaránt az egyik leghatékonyabb motiváló
tényező, előállhat olyan helyzet, amikor a keményebb, szankcionáló eljárásokra is szükség van.
Az óraszámok változása, a korábbiakhoz képest új műveltségi
területek megjelenése is feltétlenül hatással kell legyen a módszerbeli megújulásra.
Az iskolán kívüli környezet, a külső világ alakulását is figyelembe kell venni.
Például egy magyartanár ma az irodalom tanításakor nem hagyhatja
figyelmen kívül, hogy a tanulók olvasási kultúrája egészen más, gyengébb a korábbinál, hiszen a gyerekek többsége a médián nevelkedik.

Figyelembe veendők a módszer megválasztásakor továbbá
•
•
•
•

az iskola helyi tantervében megfogalmazott követelmények,
a szülők elvárásai,
a munkaközösségben kialakult pedagógiai elvek és értékrend,
az iskola légköréből, a tanulókkal szembeni bánásmód szokásos gyakorlatából fakadó eljárásbeli kötöttségek.

Tisztában kell lennie továbbá azzal, hogy mekkora felelősséggel
tartozik a nevelő a választott módszer tanulóra gyakorolt hatásaiért, a pedagógiai folyamatban alkalmazott módszer eredményességéért.
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Ha például az első osztály tanítója ábécéskönyvet és ezzel módszert választ tanítványai olvasás-írás tanításához feltétlenül ismernie kell
• az iskola pedagógiai programjának az anyanyelvi nevelésre
vonatkozó céljait,
• a helyi tanterv egyes évfolyamokra előírt követelményeit magyar nyelv és irodalomból,
• azt a szociokulturális hátteret, amelyből tanítványai érkeznek,
• azoknak az óvodáknak anyanyelvi nevelő munkáját, ahova
tanítványai zömében jártak,
• a tanulók nyelvi fejlettségét, s a nyelvfejlődésüket segítő és gátló
tényezőket,
• tudnia kell, hogy tanítványait a későbbiekben átvevő kollégája
miféle módszereket alkalmaz, miféle tankönyvet használ, miféle
tudásbeli, képességbeli értékeket preferál.
Ezek után meg kell ismerkednie vagy ismernie kell a lehetséges,
a választáskor szóba jöhető ábécéskönyvek körét, hogy a fenti
szempontok figyelembevételével eldönthesse, melyik tanítási módszerben találja meg azokat az értékeket, amelyek eredményes
tevékenységéhez feltételként szolgálnak.
Itt – mint látjuk – soktényezős döntésről van szó, amelyben a
pedagógusnak a saját elképzeléseit más szempontokkal is
összhangba kell hoznia. Más esetben viszont bizonyos pedagógiai-pszichológiai elvek játszanak döntő szerepet a módszerválasztással kapcsolatos döntésekben.
Az oktatás, a nevelés a gyermek testi, lelki fejlődését kell,
hogy szolgálja. A tanítás iskolákban, osztályokban, csoportokban történik. Tehát „tömegoktatás” folyik. Igazán eredményes, hatásos akkor lesz, ha megismerjük tanulóinkat,
s valamelyest figyelembe tudjuk venni egyéni tulajdonságaikat is.
Az iskola kezdő szakaszának fő feladata az alapvető készségek,
képességek kialakítása (olvasás, írás, számolás, gondolkodás,
kommunikáció), s a tanulási, viselkedési szokások kialakítása, a
tanulás megszerettetése. Ezeket az első években az erre igen jól
felkészült tanító(nő), napközis nevelő végzi, s ebben segítséget
nyújt(hat) egy-két készségtárgyban az alsós korosztályt ismerő,
az ott fellépő problémákat kezelni tudó kolléga.
Nem véletlen, hogy az ötödik osztály sok tanulónak okoz gondot.
Ennek nem feltétlenül a tananyag megnövekedett mennyisége, s
annak alaposabb megkövetelése az oka (sok esetben ez is szerepet
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játszik), hanem az egytanítós rendszerről a szaktanári rendszerre való átállás. A gyerek nap mint nap 4-5-6 tanárral, s
azoknak nem egyszer különböző elvárásaival, módszereivel szembesül. 10 éves kortól a gyerekek tanítása már elengedhetetlenül
csapatmunka. Igazán eredményes akkor lehet, ha az azonos
fejlesztési célok érdekében lényegében egy irányba mutat.
Könnyebb a helyzet, amikor a tanuló ugyanabban az iskolában
marad, s jó a kapcsolat az alsós és felsős nevelők között, az ötödik
osztályt tanító tanárok tudják, hogy a negyedik év végére hová
jutottak (juthattak) el a tanulók, s ezt figyelembe veszik, s hajlandók tudomásul venni azt is, hogy az alapozás nem fejeződhetett
be, azt folytatniuk kell. Sok-sok gátlást oldhatnak, ha az első
hónapokban kellő türelemmel s gyermekszeretettel fokozatosan
szoktatják hozzá tanítványaikat a valamivel nagyobb követelményekhez, a pontosabb kifejezések használatához, s nem azonnal
rossz jegyekkel akarják ezt elérni.
Figyelembe kell vennünk, hogy a gyerekeknek nem egyedül a mi
tárgyukat kell tanulniuk.
Ne adjunk fel tehát annyi kötelező feladatot (legyen az
tanulnivaló, írnivaló, olvasnivaló), amit nem, vagy csak
igen nagy erőfeszítés árán tud a tanuló teljesíteni.
Az elmondottak nemcsak az általános iskola 5. osztályára vonatkoznak, hanem azokra is, akik nyolcosztályos (vagy akár hatosztályos) gimnáziumban tanítanak 10–12 éves tanulókat. Itt a
kiválogatási lehetőség ugyan bizonyos előnyt jelent (a több talentummal érkezők többnyire jobbak), ugyanakkor a tanulók igen
sok iskolából kerültek a gimnáziumba, s így nemigen van mód
korábbi tanítóikkal való alaposabb konzultációra. Természetesen
az elmondottak minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a
tanulókat új tanári kar tanítja.
Nyilván korlátozza a tanár egyéni szabadságát, hogy
• a tanítás csapatmunka,
• figyelembe kell venni az előzményeket is, és
• a tanulót sok tantárgyból sok tanár tanítja.
Ez a korlátozás annál nagyobb mértékű, minél nagyobb az
elvégzendő kötelező anyag.
A NAT ugyan a hagyományos tárgyakban valamelyest csökkentette a tananyagot, ugyanakkor több olyan szükséges témakört
vett be, melyet korábban nem tanítottunk. Az emelt szintű érettségi
viszont meglehetősen sok megértett és megtanult ismeretet is
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kíván. Persze ez a jelenlegi felvételikre is állt, legfeljebb egy-egy
tantárgyból az ismeretanyag részben más lesz.
A pedagógus szabadságát befolyásolja az a tanulócsoport,
amelyet tanít. A gimnázium utolsó évfolyamain tanításunkban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a csoport
tantárgyunkból középszintű vagy emelt szintű érettségit
kíván-e tenni.
Ha az osztályban egy kötelezően választható tárgyból néhányan
fognak csak érettségizni, akkor ismerve a követelményeket, az
érettségire készülőket arra fel kell készíteni. Ha viszont a más
tárgyakból érettségizőktől is ugyanazon színvonalon kívánjuk
meg a tananyagot, akkor lehet, hogy azok a választott tantárgyból
nem tudnak kellően felkészülni. Természetesen nagy iskolában ez
kevésbé jelent problémát, ott ugyanis több kötelezően választható
tárgyból is lehet majd megfelelő csoportot kialakítani.
Az általános iskolában és a középiskolában egyaránt szükséges figyelembe venni a módszerek megválasztásakor az osztályban tanulók érdeklődését, képességeit, tempójukat.
Mindenki előtt ismert, hogy kialakulhatnak egy-egy tantárgyból
erősebb vagy gyengébb osztályok, lassabban, illetve gyorsabban
haladó csoportok. Nyilván nagyobb lehet a pedagógus módszertani szabadsága egy felvételivel kialakított tagozatos (szakosított
tantervű osztályban), mint egy olyan 7. osztályban, ahonnan a
legjobbakat felvették hatosztályos gimnáziumokba.
Fontos ismerni az osztályt (annak tanulóit), hogy felelősséggel
dönthessünk tanításukról. Nagyon heterogén összetételű tanulócsoportban nehezebb tanítani. Bármennyire is nehéz, az
eredményesség érdekében fontos minél többször alkalmazni a
differenciálás valamilyen formáját.
Nem kötelező házi feladatok feladása, az órán olyan feladatok kitűzése,
melynek egy része a gyengébbektől is elvárható, s ugyanakkor az erősebbek a teljes feladatot meg tudják oldani, vagy általánosítási lehetőségek vannak.

Mindent egybevetve: az iskola a gyermekekért van, mi pedagógusok pedig a gyermekek megfelelő neveléséért, gondolkodásuk,
testi és szellemi fejlesztésükért dolgozunk. Azért, hogy az életben
a különböző körülmények között helyt tudjanak állni, továbbjutásukat ne akadályozzák ismeretbeli hiányok, illetve a gondolkodás fejletlensége. A mai világban arra is kell gondolnunk, hogy
munkájuk során többször kell majd újat tanulni, más munkahelyre kerülve új területekkel megismerkedni. Ehhez elengedhetetlen,
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hogy már iskolás korukban a tanulást, a gondolkodást ne
nyűgnek érezzék.
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A pedagógus szabadsága megnövekedett a tanítási program, a
tananyag, a taneszközök, a módszerek választásában egyaránt.
E tanulmányban azt igyekeztünk megfogalmazni (nyilván a teljesség igénye nélkül), hogy e szabadsággal jól kell élni, hogy a
nagyobb szabadság nagy felelősséggel jár, s a lehetőségeket, a
korlátokat, a kötelezettségeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
A tanításban a szabadságnak, a felelősségnek, a kötelezőségnek együtt kell érvényesülnie.
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Semleges vagy elkötelezett?
Az etika oktatása a középiskolában
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Szathmári Botond

Az erkölcstan a szocializmus uralomra jutása után száműzetett
a magyar iskolákból. Kell-e egyáltalán etikát oktatni? Létezhet-e
semleges etikaoktatás? Mit oktassunk? Milyen tevékenységeken
keresztül sajátíttathatjuk el tanítványainkkal az általunk fontosnak tartott erkölcsi értékeket? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a következő oldalakon.
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Az eddigi középiskolai oktatási struktúrában — az osztályfőnöki
órák etikai tartalmú részeit leszámítva — az etika oktatására
csupán a 12. évfolyamban tanítandó filozófia tárgy keretein belül
került sor. Az újonnan bevezetésre váró NAT követelményrendszerében először a hetedik osztálytól tizedik osztályig tanítandó
Emberismeret kapcsán kerülnek elő etikai problémák. Ezután
a 12. évfolyamon — amelyről a NAT már nem rendelkezik, hiszen
az a 10. évfolyammal lezárul — a társadalomismereti tárgy (filozófia, társadalomismeret, etika) egyes részeiben foglalkoznak etikai kérdésekkel. Ezenkívül azokban az iskolákban, ahol van
hittanóra, a tanulók egy részének módja van erkölcsi kérdésekkel
találkozni. Mindez vajmi kevés.

2. Az iskola felelőssége
Korunk, amely megannyi bajtól szenved, többszörösen is problematikus:
• egyfelől társadalmi és környezeti válságok sújtják,
• másfelől több értelemben is átmeneti jellegű (posztmodern
állapot),
• harmadszor a teljes globalitás kialakulásának gondjai terhelik,
végül
• a kelet-európai zóna a rendszerváltozás állapotában van.
Ezek a válságok napjainkban különös súllyal nehezednek az
egyénekre, leginkább a felnövekvő ifjúságra. Századunk változásai az emberi történelem több tízezer éves múltjával kívánnak
szakítani. Az őskori, ókori, középkori és jórészt az újkori emberiség mind kultúráját, mind erkölcsiségét szilárd vallásos alapra
építette. A reneszánsz korában elinduló erjedési folyamatok
a XIX—XX. századra a szilárd vallásos világkép teljes összeomlásához vezettek, amire a múlt század legérzékenyebb gondolkodói
(S. Kierkegaard, F. M. Dosztojevszkij, F. Nietzsche) már idejekorán
felhívták a figyelmünket.
Az ilyen nehéz, válságokkal teli korban különös fontossága van
az erkölcsiségnek és az etika oktatásának. Mit tehet napjaink
iskolája és pedagógusa, aki felelősséget érez a jövő generációja
iránt?
A jelen etikaoktatásának a polgári társadalmak alapvető problémájával kell szembenéznie. Nevezetesen azzal, amit a XVIII. századi brit morálfilozófus B. Mandeville „A méhek meséje” című
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munkájában megfogalmazott: a jólét szükségképpen együttjár
a vétekkel, így az nem jöhet létre anélkül, míg az erényes élet
szegénységhez és nyomorhoz vezet. Mindez a diák számára azt
a sematikus választási lehetőséget veti fel: szerezni bármi áron és
életben maradni, vagy erkölcsösen és tiszta lélekkel elpusztulni?
Az iskola felelősége óriási a szabadság, és az értékválasztások
szinte korlátlan lehetősége miatt. Ma egészen más a helyzet, mint
az előző negyven évben, amikor erős és egyoldalú ideológiai
nyomás határozta meg a társadalmat és az iskolát.

3. Értéksemlegesség
Az erkölcsi oktatás következő nehéz kérdése az értéksemlegesség
problémája. A NAT előírja a világnézeti semlegességet mint kötelező oktatási szempontot.
Létezik-e világnézetileg semleges ember? Természetesen nem.
A matematika tanítása során könnyű ezt a követelményt betartani. De mi a helyzet az irodalommal, történelemmel, nem is
beszélve a filozófiáról? Ezeknek a tárgyaknak az esetében ez
lehetetlen!
Csak azt a tantárgyat tudjuk megszerettetni a tanulókkal, amit
nem szárazon, érdek nélkül adunk elő, hanem amiért magunk is
lelkesedünk, és amit magunk is szeretünk. Csak az a tanár
a hiteles a diákok szemében, aki nemcsak beszél, hanem szavait
életmódjával is hitelesíti. Ezt a diákok mindig ösztönösen megérzik. Az erkölcsi nevelésben a tanári példa mindennél fontosabb
és hatékonyabb eszköz. A semleges etikát nem lehet megkedvelteni a tanulókkal.
Az etika alapja az axiológia1, az érték pedig soha sem lehet
semleges. Felmerül a kérdés: lehetséges-e egyáltalán értékmentes etikát csinálni. A válasz: nem!
1

Ha pedig nincs értékmentes etika, akkor azt tanítani sem lehet.
Az etikai értékek kultúrafüggőek, nem választhatók el az adott
közösség hagyományaitól. Ennyiben minden erkölcsi rendszer
világnézetfüggő.

1

értéktan
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Napjaink ökumenizmusában vannak kísérletek egy egyetemes emberi
étosz, „világétosz” megalkotására. Minden ilyen kísérlettel az a probléma,
hogy ez sohasem válhat belső motivációvá, szemben a hagyományos
valláserkölcsökkel, amelyek elterjedését és hatékonyságát éppen az az
érzelmi többlet jelentette, amit az elvek racionalitásfelettisége biztosított.
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Mivel az ember cselekedeteit nemcsak értelmi megfontolások, hanem érzelmek is befolyásolják, nem képes egy elvont
és ésszerű világétoszt magáévá tenni, követni. Ha viszont
elfogadjuk az értékelkötelezett etikaoktatást, akkor kérdés, melyik elkötelezettségnek engedünk.
Az egyházi iskoláknál egyszerű a helyzet, mert ott a világnézeti
alap egyértelmű. Az önkormányzati iskolák azonban semlegességre törekednek. Az itt tanító tanároknak mindenképpen törekedniük kell arra, hogy a tanulók egyaránt megismerhessék
a legfontosabb etikai megközelítéseket. A számonkérés során
nem lehet értékmérő tényező a tanuló etikai álláspontja, csak a
tárgyi tudás.
A legjobban akkor működhet az etika oktatása, ha egy-egy
iskolának van arculata, ami nemcsak a tárgyak szerkezetében, hanem a szellemiségében is tükröződik. A szellemiséget a kitűzött célok szerint kell kialakítani.
Az iskola szellemisége kifejezés alatt természetesen nem politikai
állásfoglalást kell érteni. Jó lehetőséget kínál az egyes iskolák
számára a névadó személyisége és szellemi, erkölcsi hagyománya.

4. Etikaoktatás a gyakorlatban
A fentiekből az tűnhet ki, hogy napjaink iskolájában a legfontosabb műveltségi területnek a gyakorlati erkölcstannak kellene
lennie. A hatékony etikai oktatáshoz mind a 12 évfolyamon heti
2-3 órára lenne szükség. Azonban jószerével ennek a töredéke is
csak az iskola saját elhatározásából lehetséges, hiszen semmiféle
törvényi előírás nincs erre. Mégis minden igazgató, aki nemcsak
az iránt érez felelőséget, hogy a diákjai milyen eredménnyel
sajátították el a trigonometriát vagy az internet használatát,
hanem az is érdekli, hogy a végzett diákjaiból egészséges személyiségű, boldog emberek lesznek-e, az — bármi módon is, de —
megteremti az emberismeret és etika oktatásának szilárd kereteit.
Igaza van Kamarás Istvánnak, amikor azt írja, hogy egy érettségiző
tanuló fel tudja írni a metil-etil-keton szerkezeti képletét, de szinte
semmit nem tud az emberi személyiség szerkezetéről.
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Az 50-es évek kultúrpolitikájának maradványaként a magyar
oktatás szerkezete erőteljesen eltolódott a reál tárgyak irányába.
Részben ezen kíván segíteni a NAT néhány új művészi terület
szerephez juttatásával és az Emberismeret oktatásával. Ha ezeket
más tárgyakba integrálva próbáljuk meg oktatni, akkor a lényegük és hasznuk teljesen elsikkad, és tartalmuk felszínessé, közhelyessé válik.
Az etika oktatásának semmiképpen sem szabad leszűkülnie az osztályfőnöki órákra, hiszen azok idejét jórészt az
adminisztratív feladatok viszik el.
A NAT Emberismeret témaköre sok lehetőséget ad az erkölcsi
nevelés számára.

Figyelem!
Az alábbi témák biztosan megalapozzák a felnövő kamasz
etikai ismereteit:
➟ az embernek mint erkölcsi lénynek a tárgyalása
➟ a jó és a rossz, a bűn és a hiba, a döntés lehetőségének
felismerése és a felelősség kérdése
➟ az embernek, mint értékelő lénynek a feltárása, és az
értékelés nehézségeinek a bemutatása
➟ a szokások, normák, világnézetek erkölcsökre gyakorolt
hatásai
➟ a vallás és erkölcs, a jog és erkölcs kapcsolata

Természetesen mindezeket jól el lehet sajátíttatni számtalan, az
életből vagy irodalmi művekből vett idézet, példa segítségével.
Ami szintén nagyon fontos a gyakorlati etikában, az az, hogy az
emberismeret önismeretet ad. Ez megint egy olyan terület, amit
nem lehet a tanulók spontán fejlődésére bízni.
Az etika oktatása során olyan fejleszthető erényekre kell gondolni, mint
•
•
•
•
•
•
•

realitásérzék,
életigenlés,
természetszeretet,
szociális érzékenység,
segítőkészség,
nyitottság,
empátia,
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•
•
•
•
•
•
•

szerénység,
önzetlenség,
türelem,
őszinteség,
becsületesség,
kellő önkontroll és
önkritikai érzék.

Ha ezeket végiggondoljuk, akkor pillanatok alatt átlátjuk, hogy
ezeket elképzelhetetlen más tárgyakba asszimilálva (történelem, társadalomismeret, biológia és osztályfőnöki óra) oktatni.
Az természetesen nem tagadható, hogy minden tárgynak és órának kell erkölcsépítő szerepének lennie, de nem tanácsos pusztán
erre hagyatkozni. Embert nevelni, erköcsöt tanítani ugyanis
nem lehet a hagyományos értékelés meghagyásával és kötött
időkeretek között.
Az erkölcsi nevelésre sok más lehetősége is van az iskoláknak.
Ilyen események
•
•
•
•

az osztálykirándulások,
természetjáró csoportok kirándulásai,
a közösségi megmozdulások és
az ünnepek.

Korunk iskoláiból hiányoznak a diákmozgalmak, amelyek eszmei
keretet és konkrét feladatokat adhatnak az egyes tanulóknak.
A mozgalmak a közösségtudat és közösségi érzés kialakulását
is elősegítik. Ezért az iskoláknak a hiányzó diákmozgalmak
szerepkörét is be kell tölteniük.
Az értelmes eszmények és életfeladatok kialakítására a legjobb
eszköznek a célirányos táborok tűnnek. A művészeti alkotótáborok, a környezetvédő táborok nemcsak szakismerettel látják el
a tanulókat, hanem erkölcsi épülésüket is szolgálják. Ezek azért
is nagy jelentőségűek, mivel a tanárok és a diákok között az
iskolában nagyon ritkán adódik lehetőség a szabad beszélgetésre.
Erre a legjobb terep a tábor.
A sport erkölcsi fejlesztő szerepéről sem szabad elfelejtkezni. Ezért
fontosak az iskolai versenyek és bajnokságok. A sport szerepe
felbecsülhetetlen a mai elkényelmesedő, elpuhányuló és könnyen
a televízió vagy a számítógép rabjává váló diákság nevelésében.
Az iskoláknak különösen a tömegsportrendezvények megteremtésében kell szerepet vállalniuk.
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A testnevelő tanárnak akkor lesz nagy hatása a diákságra, ha ő
maga is aktívan és a tanulókkal közösen is sportol. Az elpuhult,
cigarettázó tornatanár hiteltelen, és nehezen tudja a tanulókban
felébreszteni a tesmozgás iránti igényt. Jó, ha a tesnevelők figyelemmel kísérik az iskola környékén megrendezendő tömegsporteseményeket, és lelkesen propagálva azokat, kényszerítés nélkül
minél több gyereket nyernek meg azok számára. A nyári sporttábor (evezős tábor, kerékpártúra) is nagyon fontos az erkölcsi
nevelés szempontjából. A rendithetetlen akaraterő és az önfegyelem a rendszeres sporttevékenység szükségszerű velejárója. Napjaink tanulói sokkal individualizáltabbak, ezért különösen fontos szerephez juthatnak a csapatjátékok, ahol az egymásrautaltságot is megtapasztalhatják.
Az iskolák pedagógiai programjában elengedhetetlenül benne kell
lennie az etika oktatásának. Az etika az emberi természetből
következik. Ezért kérdés, hogy beszélhetünk-e még egyáltalán
emberről, ha ez a fogalom eltűnik a kultúrából.
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Amit a pedagógiai programok
átdolgozásáról tudni kell
K
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NAT – kerettanterv – helyi tanterv

1

Balla Árpád

A magyar országgyûlés 2003. június végén fogadta el a közoktatási törvény módosítását. Nem egyszerû módosításról van azonban szó, hanem a magyar közoktatás új pályára állításáról.
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Sok minden más mellett a magam részérõl elsõsorban az élethosszig tartó tanulás jelentõségét növelõ trendek miatt tartom
elodázhatatlannak a magyar közoktatás megújítását.
Egy nemrégiben megjelent OECD-kiadvány1 hívja fel a figyelmet
többek között a következõkre:
· 2010-ben az OECD tagországaiban sok mai 18 éves olyan
munkát fog végezni, amely ma még nem is létezik.
· Az emberek egyre gyakrabban változtatnak munkahelyet –
becslés szerint az OECD-országokban a dolgozók 18 százaléka
kevesebb mint egy éve dolgozik jelenlegi munkakörében.
· Becslések szerint 2010-ben az ipari munkások a teljes munkaerõpiacnak alig 10-15 százalékát teszik ki a fejlett OECD-országokban.
· Ha valamelyik ország nem biztosít elegendõ képzett munkaerõt, akkor a cégek egyszerûen máshol keresik a kulcsfontosságú személyi állományt.
· Az OECD-országok 65 év feletti népességének aránya az 1980.
évi 18,9 százalékról 2020-ban 27,6 százalékra fog emelkedni.
Mindebbõl következik:
· A megfelelõ képzettség hiánya tömegessé válva súlyos társadalmi feszültségeket okozhat.
· Ezért a mûveltségbeli egyenlõtlenségek enyhítésére, a leszakadó rétegek felzárkóztatására van szükség.
Ezzel szemben mi a helyzet ma a magyar közoktatásban?
Melyek közoktatásunk legnagyobb problémái?
· A 2000. évi 31 fejlett vagy viszonylag fejlett országot átfogó
úgynevezett PISA-vizsgálat arra döbbentette rá a magyar társadalmat, hogy Magyarországon szövegértésbõl (!) a diákok
csupán 52%-a teljesített a hármas szint felett.
Ez azt jelenti, hogy a tizenöt éves diákoknak közel a fele nem éri
el azt a szövegértésbeli szintet, amelyet az OECD-országok saját standardjaik szerint a munkaerõpiacra való sikeres belépés
feltételének tartanak.
· Igaz, ha a nemzetközi mérések (például IEA) az iskolai tananyag elsajátítását mérik, a magyar diákok általában kiváló
teljesítményt nyújtanak. De ha a tudás alkalmazását, az élet1

A tanulók motiválása az élethosszig tartó tanulásra. Összeállította: Ráski
Lakatos Júlia. Új Pedagógiai Szemle, 2002. október.
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·

ben, a munkában való felhasználását vizsgálják, sajnos szomorú eredményre jutnak.
Másik nagy probléma, hogy a magyar közoktatás nem csökkenti, hanem újratermeli a társadalmi esélykülönbségeket,
nem csökkenti, hanem növeli a gyerekek induló hátrányait.
Jelenleg a magyar iskolákban általában túlterheljük a gyerekeket. Döntõen lexikális jellegû tudást magoltatunk be velük.
Holott a mai világban sokkal nagyobb szükség lenne a logikai
készségek, az önálló gondolkodás, a kommunikációs és együttmûködési képességek, a szövegekkel szembeni kritikai viszony
kialakítására.
Mindezek következménye az, hogy a középiskolások egynegyedét fogadó szakiskolákban a diákok fele megbukik, harmaduk
két vagy több tárgyból is.
Szomorú tény, hogy a magyar lakosság nagy többsége nem beszél idegen nyelvet. Sajnos a középiskolákból most kikerülõ fiatalok nagyobbik része sem tud anyanyelvén kívül más nyelvet. Ugyancsak nagy a lemaradásunk az informatika terén is.

A fenti tényeket figyelembe véve a közoktatási törvény módosításának három alapvetõ célja volt:
· A gyerekek használható, korszerû tudást kapjanak, hogy képessé váljanak egész életük folyamán új dolgokat megtanulni,
elsajátítani.
· Megszûnjön a tanulók sok esetben jelentkezõ túlterheltsége.
· Növekedjen a társadalmi egyenlõség, minden gyereknek legyen esélye boldogulni az életben.1

2. A tartalmi szabályozás fõbb változásai
A 2003. évi törvénymódosítás e célok érdekében újraszabályozta
az iskolák tartalmi munkáját, megváltoztatta egyes szabályozó
dokumentumok funkcióját. Az 1999-es törvénymódosítással létrehozott hármas rendszer (alaptanterv – kerettanterv – helyi tanterv) egyszerûsítésével
· bõvítette a helyi tantervek mozgásterét, és
· megszüntette a kerettantervek kötelezõ jellegét.

1

Lásd többek között: Magyar Bálint: Korszerû tudás, csökkenõ terhelés,
egyenlõség. Köznevelés, 2003/20.
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Az új szabályozó rendszer kétpólusú (központi, helyi) és háromszintû.
A tartalmi szabályozás szintjei és jellemzõi1:

K
7.1

Alaptantervi szint
(Nemzeti alaptanterv)

Mûveltségi területek szerint kidolgozott képességek és ismeretek
rendszere

4

Kerettantervek szintje

Személyiségfejlesztéssel, mûveltségközvetítéssel kapcsolatos akkreditált
programok

Helyi tantervek szintje

Az iskola egyediségét kifejezõ,
átfogó nevelési program

A törvényi változások és a NAT felülvizsgálata szükségessé teszik
az iskolai pedagógiai programok korrekcióját:
„Az óvodák, iskolák és kollégiumok 2004. június 30-ig felülvizsgálják
a nevelési, pedagógiai programjukat, és megküldik a fenntartó részére
jóváhagyás céljából….”2

A 2003. évi törvénymódosítás szerint a kerettantervek helyett
a Nemzeti alaptanterv biztosítja
· az iskolai oktatás tartalmi egységét, és
· az iskolák közötti átjárhatóságot.
E törvényi célkitûzés az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai szakaszra fogalmazódott meg, amely az iskolai oktatás
elsõ évfolyamán kezdõdik, és az iskola típusától függõen a tizedik, illetõleg az érettségi megszerzésére felkészítõ tizenkettedik
vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejezõdik be.
Jelentõsen megváltozott az iskolai nevelés-oktatás szakaszaira
vonatkozó rendelkezés.
Az általános mûveltséget megalapozó szakaszt a módosított törvény egységes pedagógiai szakaszként fogja fel.
A hagyományos pedagógiai szakaszolás helyett ebbõl következõen az ismeretátadás nem „fejezõdik be” az általános iskola nyolcadik évfolyamának végén, és nem kezdõdik elölrõl a szakiskola,
illetve a középiskola kilencedik évfolyamán. Ez a változás elõsegítheti a tanulói munkaterhek csökkentését.
1
2

Vass Vilmos: A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle,
2003. június
Kt. 129. § (6) bekezdés
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Figyelem!
Az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai szakaszolás
I. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza:
ß 1–2. évfolyam: bevezetõ
ß 3–4. évfolyam: kezdõ
ß 5–6. évfolyam: alapozó (25-40%-ban nem szakrendszerû
oktatás!)
ß 7–8. évfolyam: fejlesztõ
II. Középfokú oktatás:
ß 9–10. (11.) évfolyam: általános mûveltséget megszilárdító
ß 11 (12)–12. (13.) évfolyam: elmélyítõ, pályaválasztást
segítõ

Az új szakaszolás teszi lehetõvé a készségek és képességek kialakulását szolgáló oktatási idõ – az úgynevezett „nem szakrendszerû oktatás” – meghosszabbítását a jelenlegi negyedik évfolyamtól a hatodik évfolyamig.
A negyedik évfolyamig tartó oktatás hagyományosan a tanító
munkájára épül, a tanítási idõ legnagyobb részében egy pedagógus foglalkozik a tanulóval. Az ötödik évfolyamtól kezdõdõen, az
„osztott rendszerû oktatásban” több pedagógussal találkozik
a tanuló. Az új elõírás az ötödik és hatodik évfolyamon a kötelezõ
tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló idõkeret 25-40%-ában
„továbbviszi” az egy tanítóra épülõ nevelést és oktatást. Ez elõsegíti a személyes kötõdés fennmaradását, amely ebben a korban
sokat javíthat a tanulói teljesítményen, az osztott rendszerû oktatáshoz történõ alkalmazkodáson.
A 2003. évi törvénymódosítás alapján átdolgozott helyi tanterv a 2004/2005. tanévtõl fokozatosan lép életbe. Ezért
a nem szakrendszerû oktatás kiterjesztésére az 5. évfolyamon csak a 2008/2009. évtõl kell sort keríteni.
2008 és 2011 között azonban van arra lehetõség, hogy az iskolák
a nem szakrendszerû oktatást „csak” a rendelkezésre álló idõkeret 20%-ában alkalmazzák az 5–6. évfolyamon.
Az új szabályozás lényegesen megváltoztatta a kerettantervek
szerepét is. Mint láttuk, megszûnt a kerettantervek kötelezõ jel-
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lege. E dokumentumok nem kötelezõ elemeket, hanem ajánlásokat fogalmaznak meg az iskolák részére.
Az iskolák a jövõben
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· vagy önállóan készítik el a Nemzeti alaptanterv alapján helyi
tantervüket,
· vagy a miniszter által kiadott kerettantervek közül választanak,
s azt építik be helyi tantervként a pedagógiai programjukba.

3. Tantervek a törvényben
A közoktatásról szóló törvény a következõk szerint határozza meg
az egyes tantervtípusok feladatait:
Nemzeti alaptanterv
„Az általános mûveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv biztosítja. A Nemzeti alaptanterv kötelezõ rendelkezéseket állapíthat meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és
napi terhelésének korlátozására. A Nemzeti alaptantervben kell meghatározni az iskolának az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel és
a környezetvédelemmel összefüggõ feladatait…”1

Kerettantervek
„…A Nemzeti alaptantervben foglaltak teljesítését az oktatási miniszter
által kiadott kerettantervek segítik.”2
„A kerettanterv ajánlást tartalmaz
a) a nevelés és oktatás céljára, a tantárgyak rendszerére, az egyes tantárgyak témaköreire, a témakörök tartalmára, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló idõkeretre, az iskolai egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel,
környezetvédelemmel összefüggõ feladatok végrehajtására.
b) szakiskolában a pályaorientációra, a szakmai elõkészítõ, szakmai
alapozó oktatásra, továbbá az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás és a pályaorientáció, a szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó
oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolására, idõkereteire, arányaira.

1
2

Kt. 8. § (9) bekezdés
Kt. 8. § (9) bekezdés
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c) szakközépiskolában a szakmai orientációra, az elméleti és gyakorlati
szakmacsoportos alapozó oktatásra, továbbá az általános mûveltséget
megalapozó nevelés-oktatás és a szakmai orientáció, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és
gyakorlati képzés idõbeli tagolására, idõkereteire, arányaira.”1

A helyi tantervek
„Az iskolában a nevelõ-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a
helyi tantervet, továbbá a szakképzésben részt vevõ iskolákban a szakmai programot.”2
„Az iskola pedagógiai programot, annak részeként – ha e törvény másként nem rendelkezik – a Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt
építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola az oktatási
miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a pedagógiai
programjába. A középiskola a helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak vizsgakövetelményeit is.”3

A különbözõ tantervtípusokra vonatkozó törvényi elõírásokat
összefoglalva a következõ oldal tartalmazza.

1
2
3

Kt. 8/A § (1) bekezdés
Kt. 8/A § (2) bekezdés
Kt. 45. § (2) bekezdés
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Tantervek a törvényben (2003)

NEMZETI ALAPTANTERV
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! tartalmi egység
! átjárhatóság

8

! oktatásszervezési elõírások
(például napi/heti terhelés)
! egészségfejlesztéssel,
! fogyasztóvédelemmel,
! környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatok

KERETTANTERVEK
(AJÁNLÁS!!!)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

nev.-okt. célja
tantárgyak rendszere
témakörök
témakörök tartalma
követelmények (évfolyamra)
idõkeret
egészségfejlesztéssel,
fogyasztóvédelemmel,
környezetvédelemmel összefüggõ
feladatok

HELYI TANTERV
! az adott iskola
tanítási terve
! a PP része

Az ábrán látható nyilak a helyi tanterv készítésének két fõ útjára
utalnak: az iskola a NAT alapján önállóan, illetve a választott kerettanterv adaptálásával hozhatja létre helyi tantervét.
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4. A kötelezõ oktatás tartalmi szabályozása
A kötelezõ oktatás kétpólusú és háromszintû tartalmi szabályozásának rendszerét a NAT 2003 tervezete a következõk szerint
foglalja össze:
A kötelezõ oktatás tartalmi szabályozása

K
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Nemzeti alaptanterv

Oktatási
programcsomagok

Választható
kerettantervek

Vizsgák és mérések
követelményei

Helyi tantervek

A tanítás gyakorlata
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4.1 A Nemzeti alaptanterv
A Nemzeti alaptanterv a magyar közoktatás tartalmi szabályozásának fõ dokumentuma.
Legfontosabb feladata a közoktatás nélkülözhetetlen elvi,
szemléleti egységének megalapozása úgy, hogy egyben
biztosítsa az iskolák helyi tartalmi önállóságát.1
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A NAT-ban megfogalmazottak tartalmazzák az általános mûveltségnek azokat a továbbépíthetõ alapjait, amelyek minden magyar állampolgár számára egyformán szükségesek
· a társadalom közös életében és
· a munkában
való részvételhez. Ezek elsajátítására minden tanuló jogosult.
Mint köztudott, a Nemzeti alaptantervet a kormány 1995-ben
adta ki. A közoktatásról szóló törvény kötelezõvé teszi a NAT legalább háromévenkénti felülvizsgálatát:
„Az oktatási miniszter (…) rendszeresen, de legalább háromévenként – az
Országos Köznevelési Tanács és az Országos Kisebbségi Bizottság közremûködésével – értékeli az Óvodai nevelés országos alapprogramja és
a Nemzeti alaptanterv bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, (…) szükség esetén kezdeményezi a kormánynál a szükséges módosítást.”2

A NAT-felülvizsgálat munkálatai e sorok írásakor befejezéséhez
közelednek. Várhatóan 2003 novemberében fogja a kormány
a megújult NAT-ot (NAT–2; NAT 2003) rendelet formájában kihirdetni.
A NAT 2003 az 1995-ös NAT számos eredményét megõrzi, ugyanakkor néhány területen – a tapasztalatok elemzése és az eltelt
csaknem 10 év kutatásai alapján – változik, továbbfejlõdik ez
a dokumentum.
Mivel az alaptanterv az ország valamennyi iskolájának közös dokumentuma, széles teret kell nyújtania a közöstõl eltérõ világnézeti, nevelésfilozófiai, valamint a tárgyi és személyi feltételek által
meghatározott helyi eltérések megvalósítására. Ezért az alaptanterv a szükséges értékeknek, követelményeknek, tartalmaknak

1
2

Lásd NAT 2003 tervezete
Kt. 93. § (1) bekezdés
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csakis a közös magját tartalmazhatja. Ilyen értelemben nevezhetõ „core–curriculumnak” („magtantervnek”).1
A 2003. évi felülvizsgálat erõsíteni kívánja a NAT alaptantervi jellegét.
A Nemzeti alaptanterv továbbra sem a tanítás kötelezõ
rendjét tartalmazza, nem határoz meg kötelezõ tantárgyakat és kötelezõ óraszámokat, önmagában tantervként nem
használható.
„A NAT nem közvetlenül az iskolák helyi tanterveinek készítését tartja
szem elõtt, hanem a kerettantervek, programok, programcsomagok és
más szabályozó eszközök kidolgozására szolgál”2 – szögezik le a NAT
2003 alkotói.

A NAT 2003 megõrizte a mûveltségterületi rendezõdést. 1995-ös
elõdjéhez hasonlóan 10 mûveltségterületet sorol fel:

Önkontroll!
Mûveltségterületek a NAT 2003-ban
o Magyar nyelv és irodalom
o Élõ idegen nyelv
o Matematika
o Ember és társadalom
o Ember a természetben
o Földünk-környezetünk
o Mûvészetek
o Informatika
o Életvitel és gyakorlati ismeretek
o Testnevelés és sport

Az egyes mûveltségi területek több részmûveltségi területet tartalmaznak. A mûveltségi és részmûveltségi területek között a hagyományos stúdiumok mellett számos modernizációs ismeretkör
az eddigieknél is hangsúlyosabb szerepet kapott (például infor-

1
2

Szebenyi Péter: Helyi tanterv. Korszerû iskolavezetés K 7.1, RAABE Kiadó,
Bp. 1994.
NAT–2. Vitaanyag
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matika, társadalmi ismeretek, emberismeret, tánc és dráma,
mozgóképkultúra és médiaismeret).
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A NAT 1995 fejlesztésközpontú tantervi alap volt. Ennek megfelelõen követelményeket tartalmazott, melyeket három szinten határozott meg. A három szint szorosan kapcsolódott egymáshoz.
A közös követelmények és az általános fejlesztési követelmények
egyaránt a részletes követelményekben nyertek konkrét formát.
A NAT 2003 alkotói számára „a legnagyobb problémát szakmai szempontból a részletes követelményrendszer ismeretfejlesztési és minimumkövetelményeinek aránya, egymásra épültsége és részletessége jelentette. A minden tanuló számára szükséges mûveltségi alapok elvét
erõsítve érdemes újragondolni a NAT követelményrendszerei (közös, általános fejlesztési, részletes) mögött húzódó tudáskoncepciókat, azok
változásait. Alapvetõ tézis, hogy elõtérbe kerül a valós, életszerû helyzetekhez köthetõ, a mindennapi életben jól alkalmazható, minõségi iskolai tudás. Ennek elérése érdekében a NAT 1995 felülvizsgálata három
területen szeretne áttörést elérni.

· Intelligens tudás, amelynek keretén belül a megtanultak belsõ összefüggéseire, a tantárgyi tudáselemek összekapcsolására helyezõdik a fõ
hangsúly. Másfelõl a tudástranszfer kialakításáról, fejlesztésérõl van
szó, azaz a megtanultak új szituációban történõ alkalmazásáról, más
területekre történõ átvitelérõl. Két eleme érdemel különös figyelmet:
a kreativitás fejlesztése és a tanulási technikák sokoldalú erõsítése.

· Eszköz jellegû tudás, amelyben a tanulók kompetenciái (rutinok,
készségek, képességek, jártasságok) eltérõ tudástartalmak mentén
fejlõdnek. Ez a tantervi tananyagtartalom újragondolását is jelenti.
Nevezetesen érdemes elkülöníteni két szintet. Az elsõ szinten találhatjuk azt a tantervi tartalmat, amely részletes felsorolás formájában
(„kánon”) megadja az adott terület, tantárgy legfontosabb adatait, témáit, témaköreit, fogalmait, képleteit, helyneveit, személyeit, mûveit,
nyelvtani szabályait stb. A második szinten találhatjuk azokat a tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik,
összefüggésekre, kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, és a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak.

· Alkalmazható tudás, amelynek segítségével a tanulók nagy többsége
eljut a megértés és alkalmazás szintjére, lehetõvé válik a magasabb
gondolkodási mûveletek kellõ alapok mentén történõ fejlesztése. Képessé válnak a diákok a változásokat kezelni, az életükhöz szükséges
döntéseket meghozni.
A NAT 1995 felülvizsgálata során megcélzott tudáskoncepció-jellemzõk
mentén haladva érdemes a tantervi tartalmakat a második szintre helyezni. Ez a korábbi fejlesztési követelmények újragondolását, átstrukturálását jelenti. A felülvizsgálat során az általános fejlesztési és közös követelmények megerõsítésérõl, valamint a részletes követelményrendszer

Iskolavezetés 2003. november

Pedagógiai felelõsség

részbeni elhagyásáról, átstrukturálásáról van szó. Ezzel párhuzamosan
fontos elem a NAT 1995 képességközpontúságának az erõsítése.”1

A NAT 2003 „Kiemelt fejlesztési feladatok” címmel megtartotta és
korszerûsítette a NAT 1995 hét „közös követelményét”, kereszttantervét.
A „Kiemelt fejlesztési feladatok” az iskolai oktatás egészére vonatkoznak, mind a tíz mûveltségi területen – eltérõ hangsúllyal – megjelennek. Elõsegítik a tantárgyközi kapcsolatok erõsítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlõdését.
A Kiemelt fejlesztési feladatok
· egyrészt a minden iskolai tevékenységet átható demokratikus,
nemzeti humanista értékek,
· másrészt az oktatás – ezekbõl származó – közös fejlesztési területei.
Úgy is mondhatjuk, hogy mintegy „keresztbe szelik” a mûveltségi
területeket, ezért kereszttanterveknek is nevezhetõk.
Szebenyi Péter a következõkben foglalta össze a kereszttantervek
lényegét:
„A kereszttantervek kettõs talapzatra épülnek. Az egyik: a közösségi tudat, az identitás fejlesztése. A másik: az egyén fejlesztési szükségleteinek érvényesítése.
közösség
kereszttanterv
azonosulás
1. Hon- és
néppel és
népismeret
hazával
2. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
3. Környezeti
nevelés

1
2

az európai és
az egyetemes
emberi értékekkel
felelõsség
a természeti
és az emberi
környezetért

egyén
kereszttanterv
képesség
a másokkal
4. Információs
való kapcsoés kommuni2
lattartásra
kációs kultúra
5. Testi és lelaz egészséges,
ki egészség
harmonikus
életre
6. Tanulás

a permanens,
önálló ismeretszerzésre

7. Pályaorientáció

a pályaválasztásra és pályamódosításra

Vass Vilmos: A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle,
2003. június
A NAT 1995-ben „kommunikációs kultúra” a kereszttanterv neve.
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Míg a közösségi nevelési feladatok (1–3.) a közelitõl (a hazától) haladnak
a tágabb emberi közösségek irányába, az egyéni fejlesztési feladatok
(4–7.) – éppen fordítva – a tágabb kapcsolattartási képességektõl a szûkebb egyéni szükségletek felé. Persze a valóságban a közösségi és egyéni
fejlesztési követelmények szoros kölcsönhatásban vannak egymással.”1

A pedagógiai programok e tanévi felülvizsgálatához – különösen a nevelési programok szakszerû áttekintéséhez –
nélkülözhetetlen segítséget adhatnak a NAT kiemelt fejlesztési feladatai.

14

A NAT 2003 a fejlesztési feladatokat a kötelezõ oktatás négy képzési
szakaszára: az 1–4., 5–6., 7–8. és 9–12. évfolyamra határozza meg.

Figyelem!
A NAT felülvizsgálatának legfontosabb céljai:
ß ténylegesen érvényesüljön az intézményi és pedagógusönállóság, azaz kellõ teret kapjanak a helyi innovációs törekvések, a tantárgyi programfejlesztések
ß erõsödjön a NAT 1995 alaptantervi jellege
ß kerüljön elõtérbe a valós, életszerû helyzetekhez köthetõ,
a mindennapi életben jól alkalmazható, minõségi tudás
ß erõsödjön a NAT 1995 képességközpontúsága

4.2 A helyi tanterv
A Nemzeti alaptanterv alkotja a tartalmi szabályozás egyik, a helyi tanterv a másik pólusát.
Az iskolai nevelõ-oktató munkát a helyi tanterv szerint kell
megszervezni. A helyi tanterv egyes elemeire vonatkozó elõírások
a közoktatásról szóló törvény 2003. évi módosításakor alig változtak. (A változásokat az alábbi szövegben dõlt betûvel jeleztük.)
Az iskola helyi tanterve határozza meg:
· „az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelezõ
és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az
elõírt tananyagot és követelményeit,
1

Szebenyi Péter: Tanuljunk NAT-ul! Amit a NAT-ról minden pedagógusnak
tudnia kell. TANÁRI LÉTkérdések, E 1.3, RAABE Kiadó, Budapest, 1996.
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· az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit,
· az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
· az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és
szorgalma értékelésének, minõsítésének formáját,
· moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minõsítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres
befejezésébe,
· a középszintû érettségi vizsga témaköreit,
· a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket,
· nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén
a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi,
kultúra- és népismereti tananyagot,
· nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban
részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot,
· a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére
a településen élõ nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot.”1
A helyi tantervre vonatkozóan ismernünk kell a közoktatásról
szóló törvény következõ elõírásait is:
„(1) A nevelési-oktatási intézményben a nevelõ és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelõtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása elõtt köteles – az Országos szakértõi névjegyzékben
szereplõ, az adott intézménytípusnak megfelelõ szakterületen nyilvántartásba vett – szakértõ véleményét beszerezni. Ha az Országos szakértõi névjegyzékben nincs az intézménytípusnak megfelelõ szakterület,
olyan szakértõ véleményét kell beszerezni, akinek az adott intézménytípusban legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlata van.
(2) A nevelési, illetve pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.
A szülõket a megelõzõ tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekrõl, taneszközökrõl, ruházati és más felszerelésekrõl, amelyekre
a következõ tanévben a nevelõ és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell õket továbbá az iskolától kölcsönözhetõ tankönyvekrõl, tan-

1

Kt. 48. § (1) bekezdés b) pont
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eszközökrõl és más felszerelésekrõl, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülõi kiadások csökkentéséhez.1
Megjegyzés:

K
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a) Mivel az Országos szakértõi névjegyzéken a tanügy-igazgatási szakértõk nincsenek iskolatípus szerint nyilvántartva, a feladatra olyan szakértõt célszerû igénybe venni, akinek az adott intézménytípusban legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlata van.
b) 2003. szeptember 1-jén az ötödik és kilencedik évfolyamon, ezt követõen tanévenként fokozatosan a többi évfolyamon óraszámcsökkentés
lép életbe. Az ezzel szükségszerûen együtt járó helyi tantervi korrekciót
az iskolák saját hatáskörben, szakértõ igénybevétele és fenntartói jóváhagyás nélkül is végrehajthatják.2
45. § (2) Az iskola pedagógiai programot, annak részeként – ha e törvény
másként nem rendelkezik – a Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és
azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi
tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a pedagógiai programjába. A középiskola a helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak vizsgakövetelményeit is.
(4) Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ…
46. § (1) Az iskola helyi tantervének – a szakképzés kivételével – biztosítania kell az iskolaváltást, a tanuló átvételét, szükség esetén különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel.
(2) Ha az általános iskola kevesebb mint nyolc évfolyammal mûködik, helyi tantervének összhangban kell állnia annak az iskolának a helyi tantervével, amelyikben az utolsó évfolyamának befejezését követõen a tanulók – mint kötelezõ felvételt biztosító iskolában – folytathatják tanulmányaikat.
Megjegyzés: Ha a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskola
kevesebb mint nyolc évfolyammal mûködik, a kötelezõ felvételt biztosító
iskolával megállapodásban kell rendeznie az együttmûködés kérdéseit.3 Célszerû e megállapodásban rögzíteni az érintett iskolák helyi tanterveinek összehangolását.”

1
2
3

Kt. 44. §
Lásd közoktatásról szóló törvény 128. § (23) bekezdését
Lásd közoktatásról szóló törvény 25. § (7) bekezdését
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Mindebbõl következik, hogy
· a helyi tantervet milyen dokumentumok alapján kell elkészíteni, és hogy
· mit tartalmazzon a helyi tanterv.
A helyi tanterv a következõ dokumentumok alapján készítendõ:

K
7.1
17

NEMZETI ALAPTANTERV
NEVELÉSI PROGRAM
vagy
A VÁLASZTOTT
KERETTANTERV

(Ami az iskolai pedagógiai
program elsõ fejezete.)

HELYI
TANTERV

Önkontroll!
A helyi tantervnek tartalmaznia kell az iskolai tanítás-tanulás
átfogó (globális) tervét:
o az iskola egyes évfolyamain tanított kötelezõ és választható tantárgyakat és azok óraszámait
o az egyes tantárgyak anyagát és követelményeit
o a tanulás-tanítás alapvetõ eszközei kiválasztásának elveit
o az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit
o a tanulók beszámoltatásának, értékelésének és minõsítésének rendszerét
o a középszintû érettségi vizsga témaköreit
o a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket
o azokban az iskolákban, ahol nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó fiatalok tanulnak:
o az adott kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális és népismereti tananyagát
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Önkontroll! (folytatás)
o a kisebbséghez tartozó tanulók számára a magyar nyelv és
kultúra elsajátítását szolgáló tananyagot
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o a kisebbséghez nem tartozó tanulók számára a helyben élõ kisebbségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot
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A helyi tanterv tehát az adott iskolára vonatkozó, helyileg
kialakított, a nevelõtestület konszenzusával elfogadott és
ezáltal legitimált, az adott iskolára nézve kötelezõ tanügyi
dokumentum.
A helyi tanterv globális terv, az iskolában mûködõ valamennyi évfolyam és az összes tantárgy (és más tanulmányi tevékenység) átfogó – a helyi nevelési rendszerbe ágyazott – terve, mely ugyanakkor ezeken a kereteken belül autonómiát biztosít a nevelõknek.

4.3 A kerettantervek
A Nemzeti alaptanterv és a helyi tantervek, mint az iskolai tartalmi
szabályozás két pólusa között a kapcsolatot elsõsorban a kerettantervek biztosítják. A 2003. évi törvénymódosítás értelmében –
mint fentebb már említettük – a kerettantervek elveszítették kötelezõ jellegüket.
A kerettantervek nem kötelezõ elemeket, hanem ajánlásokat fogalmaznak meg az iskolák számára!
Iskolatípusonként több kerettanterv készül. Valamennyi kerettantervnek összhangban kell állni a Nemzeti alaptantervvel (NAT
2003). Az iskolák választhatnak több érdemi alternatívát kínáló
kerettanterv közül, amelyek eltérhetnek egymástól mind a tananyag kiválasztásában, mind elrendezésében.
„A kerettantervek iskolatípusokhoz kapcsolódnak, és minden iskolatípus
számára több választható kerettanterv készül. Meghatározzák a tantárgyak
rendszerét, az egyes tantárgyak óraszámát, a tananyag felépítését és felosztását az egyes évfolyamok között, továbbá kimeneti követelményeket legalább az iskolatípus befejezõ évfolyamának végére. Mindezekkel kapcsolatban az egyes kerettantervek saját rendszerükön belül is tartalmazhatnak
alternatívákat, választható megoldásokat. A kerettantervek mindig tartal-
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maznak egy szabad sávot, amelynek tartalmát az iskolák helyi tanterve
határozza meg. A kerettanterveket egy szakmailag tekintélyes akkreditációs bizottság hagyja jóvá.”1

Figyelem!
A választható kerettantervek a közoktatásról szóló törvény
8/A §-ának megfelelõen ajánlást tartalmaznak
ß
ß
ß
ß
ß
ß

a nevelés-oktatás céljára,
a tantárgyak rendszerére,
az egyes tantárgyak témaköreire,
a témakörök tartalmára,
a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire,
a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló idõkeretre,
ß az iskolai egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel összefüggõ feladatok végrehajtására.

4.4 Oktatási programcsomagok
Alapábránkra (8. oldal) visszalapozva láthatjuk, hogy egy-egy választható kerettantervhez szorosan kapcsolódik egy-egy, esetleg
több oktatási program, programcsomag. (A kerettanterv lényegében egy-egy oktatási programcsomag része.)
Az oktatási programcsomag „olyan pedagógiai-módszertani készlet, amelynek szerves részei az adaptálható helyi tanterveken kívül a tanulói feladat- és értékelõlapok, a fóliák, a transzparensek,
a számítógépes programok, a térképek, az oktató CD-k, a videofilmek, a tankönyvek, a munkafüzetek stb.”2 A programok a tanulók
értékelésére is tartalmaznak javaslatot.
Vagyis az oktatási programok által a pedagógus minden segítséget megkap a választott kerettanterv végrehajtásához, s lényegében csak a konkrét alkalmazást kell elvégeznie a tanítási órák,
a nevelõ-oktató munka folyamatában.

1

2

Knausz Imre: http://web.axelero.hu/knauszi/szabalyozas_elemei/frame.htm
(A szerkesztõ megjegyzése: ez a link sajnálatos módon kizárólag Internet
Explorerrel mûködik.)
Vass Vilmos: A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle,
2003. június
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4.5 A vizsgák és a mérések
A kötelezõ oktatás tartalmi szabályozásában fontos szerepet töltenek be
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· az érettségi vizsga,
· az alapmûveltségi vizsga és
· az oktatási miniszter által szervezett országos diagnosztikus
mérések.
E mérések követelményei a Nemzeti alaptanterven kell, hogy alapuljanak. A követelmények „tananyagfüggetlenek”, vagyis nem
kötõdnek egyetlen kerettantervhez sem.

5. A pedagógiai program felülvizsgálata
A 2003. évi törvénymódosítás szükségessé teszi számos közoktatási dokumentum átdolgozását vagy új készítését mind a fenntartók, mind a nevelési, oktatási intézmények számára. Tekintsük át ezek közül a legfontosabbakat!
Intézményi/önkormányzati új/átdolgozandó dokumentumok
dokumentum
1. ütemterv a
kötelezõ (minimális) eszközés felszerelési
jegyzékhez
2. önkormányzati intézkedési
terv

elkészítési
határidõ
2003. dec. 31.

készítõ

2004. jan. 31.

fenntartó

fenntartó

jóváhagyó vagy
címzett
OKÉV
H.i.: 2008.
aug. 31.

megyei önkormányzathoz
küldendõ az elfogadás után
15 napon belül
2004. június 30. a megállapodást a megállapodást
kötõ iskolák
kötõ iskolák
fenntartói

3. megállapodás
a kötelezõ felvételt biztosító általános iskolával
4. alapító okirat 2004. márc. 31. fenntartó
5. házirend
2004. dec. 31.
intézmény
(2004. nov. 30.)
6. önkormány- 2004. jan. 31.
önkormányzat
zati minõségirányítási program
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dokumentum
7. intézményi
minõségirányítási program
8. nevelési,
pedagógiai
program

elkészítési
határidõ
2004. jún. 30.
(2004. ápr. 15.)

készítõ
intézmény

jóváhagyó vagy
címzett
fenntartó

2004. jún. 30.
(2004. ápr. 15.)

intézmény

fenntartó
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5.1 Ütemterv a kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési
jegyzékhez
Az 1998-ban kiadott kötelezõ minimális eszköz- és felszerelési
jegyzékben elõírtakat a fenntartók többsége a 2003. augusztus
31-én lejárt határidõre nem tudta végrehajtani. Ezért a fenntartó
2003. december 31-ig hatósági engedélyezési eljárásban kérheti
az OKÉV-et, hogy a közoktatási intézménye(i) a kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat 2003. augusztus 31. után, legkésõbb 2008. augusztus 31-éig teljesítse.
A kérelemhez tanítási évekre lebontott végrehajtási ütemtervet
kell mellékelni.

5.2 Önkormányzati intézkedési terv
A hatályos rendelkezések nem teszik kötelezõvé az önkormányzati intézkedési terv elkészítését, csak abban az esetben, ha a helyi önkormányzat legalább két közoktatási intézményt tart fenn.
Az új szabályozás szerint valamennyi helyi önkormányzat
köteles ezt a feladattervet elkészíteni akkor is, ha nem
tart fenn nevelési, oktatási intézményt.
Meg kell terveznie, hogy a településen élõk hol, milyen formában
jutnak hozzá az elõírt szolgáltatásokhoz. Ilyenkor az intézkedési
tervnek azt kell tartalmaznia, hol, kitõl, milyen módon rendeli
meg a szolgáltatás biztosítását, és milyen módon járul hozzá
e szolgáltatásokhoz. Az intézkedési tervet legkésõbb 2004. január 31-ig kötelesek a helyi önkormányzatok elfogadni, és 15 napon belül megküldeni a megyei önkormányzatnak. Eddig az idõpontig a többi helyi önkormányzat is felülvizsgálja intézkedési
tervét abban a tekintetben, hogy az összhangban áll-e a fõvárosi,
megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.

Iskolavezetés 2003. november

Pedagógiai felelõsség

5.3 Együttmûködési megállapodás
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Ha a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskola kevesebb mint nyolc évfolyammal mûködik, a kötelezõ felvételt biztosító iskolával 2004. június 30-ig megállapodásban kell rendeznie az együttmûködés kérdéseit. A megállapodás az iskolák
fenntartóinak a jóváhagyásával válik érvényessé.
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5.4 Alapító okirat
A törvénymódosítás pontosította a közoktatási intézmény alapító
okiratára vonatkozó rendelkezéseket. Ezért a fenntartónak az
alapító okiratokat át kell tekinteni, és 2004. március 31-éig
szükség szerint módosítani.

5.5 Házirend
Az új szabályozás kibõvítette a házirend szabályozási körét. Elõírja például, hogy a házirend határozza meg az iskolán, kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartást. A szabályozás bõvítése miatt az intézményeknek 2004. december
31-ig kell felülvizsgálni házirendjüket, és jóváhagyás céljából
megküldeni a fenntartó részére.

5.6 Önkormányzati minõségirányítási program
Az önkormányzat az általa fenntartott intézményrendszerre nézve 2004. január 31-éig köteles elkészíteni és megküldeni intézményei számára önkormányzati minõségirányítási programját.
Ez a program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére
határozza meg
· a fenntartó elvárásait,
· az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait,
· a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintõ más ágazatok – gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerõ-gazdálkodás, közmûvelõdés, egészségügy – kapcsolatait,
· a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenõrzések rendjét.
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5.7 Intézményi minõségfejlesztési program
Az önkormányzati minõségirányítási programra alapozva 2004. június 30-ig az óvoda, iskola, kollégium is elkészíti intézményi minõségfejlesztési programját. Az intézményi minõségirányítási program írja le az intézmény mûködésének hosszú távra szóló elveit és
a megvalósítást szolgáló elképzeléseket.
Az intézményi minõségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mûködésének folyamatát, ennek keretei
között a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési
feladatok végrehajtását.
Az intézményi minõségfejlesztési programot legkésõbb 2004. június 30-ig a nevelési, pedagógiai programmal együtt kell megküldeni jóváhagyásra a fenntartónak.

5.8 Pedagógiai program
Az eddig felsorolt dokumentumok mindegyikének alapos ismerete szükséges ahhoz, hogy az iskola 2004. június 30-ra kellõ
szakmaisággal felül tudja vizsgálni pedagógiai programját.
A nevelési program módosítása
„Pedagógiai program mindig is létezett, csak éppen nem adtak neki
ilyen nevet, és általában nem jelenítették meg írott formában. Az iskolák, lévén szellemi mûhelyek, spontán módon mindig is törekedtek arra,
hogy önmaguk és a külvilág számára nyilvánvalóvá tegyék sajátos küldetésüket. A cél-, feladat- és eszközrendszernek az az egyedi kombinációja, amely csak éppen azt az egyetlen intézményt jellemzi, ez volt mindig is a pedagógiai program. Az intézmény ars pedagogicája. Feltárja,
hogy mit, milyen eszményeket követve, milyen célból és milyen eszközökkel tesz az iskola a diákok fejlõdése érdekében. (…) A program tehát
az alap, a legfontosabb dokumentum, az iskola alkotmánya.”1

A közoktatásról szóló törvény az iskolai pedagógiai programot két
nagy részre tagolja:
· a nevelési programra és
· a helyi tantervre.
A nevelési program és a helyi tanterv természetesen a továbbiakban is szoros egységet alkot. A nevelési programban kitûzött cé1

Hoffman Rózsa: A pedagógiai programok felülvizsgálata I–II. Köznevelés,
56. évfolyam, 27–28. szám
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lokat és feladatokat elsõsorban a tanítás-tanulás folyamán a helyi tanterv megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységgel
éri el az iskola.

K
7.1
24

Ezért a helyi tantervnek az intézmény pedagógiai programjának
elsõ részében – a nevelési programban – megfogalmazott célokon
és feladatokon kell alapulnia.
Így szükségszerû, hogy az iskola a pedagógiai program módosítását a nevelési program áttekintésével kezdje.
A nevelési program tartalmáról a közoktatásról szóló törvény
48. §-a rendelkezik. Az (1) bekezdés a) pontjából a 2003. évi módosítás törölte „az iskolában folyó nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszere” fordulatot.
Az ezzel kapcsolatos helyi szabályozásra vonatkozó elõírást ugyanis
· egyrészt tartalmazza a helyi tantervre vonatkozó rendelkezés,
· másrészt – mint fentebb már láttuk – az iskolai minõségbiztosításra vonatkozóan az iskolának külön „iskolai minõségirányítási programot” kell kidolgoznia,
· harmadrészt a törvény külön, hangsúlyosan rendelkezik az iskolai írásbeli beszámoltatásról és az otthoni felkészülési idõrõl
a Kt. 48. (4) – új – bekezdésében.
Amennyiben tehát az iskola jelenlegi nevelési programja rendelkezik mindazokkal az elemekkel, melyeket a törvény 48. (1) bekezdése felsorol (lásd a következõ táblázatot), lényegében nem
kell mást tennie, mint a tanulói értékelésre vonatkozó részeket kiemelni, s alaposan újragondolva a felülvizsgált pedagógiai program megfelelõ helyére áthelyezni.

Figyelem!
Az iskola nevelési programja meghatározza1:
ß az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
ß a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
ß a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
ß a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggõ
pedagógiai tevékenységet,
ß a tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységet,
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Figyelem! (folytatás)
ß a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
ß a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ programot,
ß a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységet,
ß a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõoktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét,
ß a szülõ, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit.

Ugyanakkor a törvény új rendelkezése szerint a nevelési program
részeként „el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezetnevelési programját. Az iskolai egészségnevelési programnak
tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggõ iskolai feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását
szolgáló programot is. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét.”1
Az iskolai egészségnevelési program jó kiinduló alapja lehet
a NAT 2003-ban megfogalmazott „Testi és lelki egészség” címû kereszttanterv. Vélhetõen jól fogjuk tudni használni a választható
kerettantervekben kötelezõen megjelenõ, az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatos ajánlást. Végül a mostani programátdolgozásnál is hasznosítható az OM által 2001-ben kiadott Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez, a könyvtárhasználathoz és az
egészségneveléshez címû kötet.
Az iskolai egészségnevelési program része a mindennapi testedzés feladatainak programja is. A 2003. évi törvénymódosítás
e feladatot beilleszti a meglévõ idõkeretbe. Tudnunk kell, hogy az
új rendelkezés szerint a helyi tantervbe évfolyamonként az iskola
elsõ–negyedik évfolyamán legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni.
A helyi tantervbe – a nem kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretének terhére – további egy vagy több testnevelési óra is beépíthetõ, s e többlet testnevelési órákkal a tanulói kötelezõ tanórai
foglalkozások száma megnövelhetõ.
Az általános iskola elsõ–negyedik évfolyamán biztosítani kell
a mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás a helyi
tantervben meghatározott legalább három testnevelési óra és
a játékos testmozgás keretében valósul meg. A játékos testmoz1

Kt. 48. § (3) bekezdés
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gást minden olyan tanítási napon meg kell szervezni, amikor
nincs testnevelési óra.
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A játékos, egészségfejlesztõ testmozgás ideje naponként
legalább harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is meg lehet tartani.
A játékos, egészségfejlesztõ testmozgást a tanítási órák részeként
és szükség szerint legfeljebb egy óraközi szünet ideje legfeljebb
ötven százalékának felhasználásával lehet megszervezni.
Az iskolai környezeti nevelési program kiindulópontja a NAT
2003 „Környezeti nevelés” címû kereszttanterve lehet. Az egészségnevelési programhoz hasonlóan ehhez az iskolai programhoz
is minden bizonnyal használhatóak lesznek a választható kerettantervek környezeti neveléssel foglalkozó ajánlásai. Ugyancsak
hasznosítható az OM által kiadott, az egészségnevelési programnál említett segédkönyv.
Új kötelezettségként került be 2003-ban a közoktatásról szóló
törvénybe, hogy az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni
· az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait,
a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát,
· az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait.
A törvény kötelezõvé teszi tehát, hogy az írásbeli beszámoltatás
részletes szabályait valamennyi iskola tantestülete megfogalmazza és beépítse a pedagógiai programba. Szabályozni szükséges az írásbeli beszámoltatás korlátait is, amelynek során például rögzíthetõ, hogy egy meghatározott idõszakban hány írásbeli
beszámoltatást várhatnak el az adott iskolában a tanulóktól.
Jelentõsen hozzájárulhat a tanulói munkaterhek csökkentéséhez, hogy az átdolgozandó pedagógiai programban a tanulók iskolán kívüli felkészülési kötelezettsége is szabályozandó. E szabályozás során a tantestületeknek lehetõsége van arra is, hogy
kizárják vagy korlátozzák a heti pihenõnapokon, a tanítási szünetekben a tanulók megterhelését házi feladatokkal.
A törvény nem rendelkezik arról, hogy e kötelezettségeknek az iskola tantestülete a pedagógiai program melyik részében tegyen
eleget. Így megfogalmazhatók mind a nevelési programban, mind
a helyi tantervben a tanulói munkaterhekre vonatkozó helyi szabályok.
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A helyi tanterv felülvizsgálata
Az új szabályozás nem teszi kötelezõvé, hogy az iskola saját maga
készítse el helyi tantervét. Lehetõség van arra, hogy az iskola másik iskola helyi tantervét vegye át, vagy az oktatási miniszter által
kiadott kerettantervek közül válasszon, s azt építse be helyi tantervként a pedagógiai programjába.
Mivel azonban az „átvett” helyi tantervnek is illeszkedni kell az
iskola nevelési programjához, az „összeillesztést” minden esetben meg kell tenni.

Figyelem!
A 2003. évi törvénymódosítás alapján a helyi tantervek új, kötelezõ elemeiként mindössze az alábbiakat kell érvényesíteni:
ß moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és
minõsítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,
ß a középszintû érettségi vizsga témaköreit,
ß a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

Nem kerülhetõ meg viszont, hogy a tanulók értékelésének
és minõsítésének formáit – elsõsorban a szöveges értékelésre és az évfolyamismétlésre vonatkozó új elõírások és lehetõségek adott iskolában történõ érvényesítésének módjait –
a tantestületek ne maguk határozzák meg.
Érdemes ezért felidéznünk a közoktatásról szóló törvény vonatkozó elõírásait és a törvényjavaslathoz készült indokolás megfelelõ sorait.
„Az elsõ-harmadik évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor – szöveges minõsítéssel kell kifejezni, hogy
a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelõen teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.
Ha a tanuló »felzárkóztatásra szorul« minõsítést kap, az iskolának
a szülõ bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni
a tanuló fejlõdését, haladását akadályozó tényezõket, és javaslatot kell
tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
Az iskola pedagógiai programja, az évközi érdemjegyek, a félévi és az év
végi osztályzatok helyett a tanuló teljesítményének, szorgalmának, magatartásának értékelésére, minõsítésére a (2) bekezdésben meghatáro-
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zottaktól1 eltérõ jelölés, illetõleg szöveges értékelés alkalmazását is
elõírhatja.
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Ha az iskola nem alkalmazza az (1)2–(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, köteles
a félévi és az év végi minõsítést osztályzattal is elvégezni. Az iskola által
alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni.
Az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekbõl a tanuló teljesítményét, elõmenetelét
nem kell értékelni, illetve minõsíteni, továbbá eltekinthet a magatartás
és szorgalom értékelésétõl és minõsítésétõl.
Nem mellõzhetõ azonban a tanuló teljesítményének, elõmenetelének értékelése és minõsítése azokból a tantárgyakból, amelyek követelményeibõl állami vizsgát kell, illetve lehet tenni…”3

A törvény az elsõ három évfolyamon és a negyedik évfolyam félévekor kötelezõvé teszi a tanuló szöveges minõsítését. A szöveges minõsítés formáját az iskolák maguk
határozzák meg, a törvény azt írja elõ, hogy a szöveges minõsítésnek mit kell kifejeznie.
Annak érdekében, hogy a negyedik évfolyam végére valamennyi
tanuló megfelelõ felkészültséggel jusson el, a törvény kötelezõvé teszi, hogy a „legalacsonyabb” minõsítést elért tanulót
a szülõ bevonásával értékelje az iskola. Ennek az értékelésnek
a célja, hogy megtalálják a sikeres tanulmányokat akadályozó tényezõket, és meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyek
a sikeres továbbhaladáshoz szükségesek.
Számos olyan pedagógiai módszer szerint folyik az oktatás az országban, amelyben már nem a hagyományos, 1–5-ig tartó számskálán fejezik ki a tanulók teljesítményét. Ugyanakkor a helyi
tantervek alapján több olyan ismeretanyag átadására kerül sor,
amelynek hagyományos értelemben vett értékelésére nincs szükség. A törvény lehetõvé teszi, hogy a pedagógiai program eltérõ
szabályokat állapítson meg, mint amilyeneket a közoktatásról
szóló törvény általában elõír a tanulói teljesítmény és elõmenetel
értékelésére.
Garantálja azonban az iskolaváltást azáltal, hogy minden olyan
tantárgynál, amelynek követelményeibõl állami vizsgát kell vagy
1
2
3

A (2) bekezdés sorolja fel az érdemjegyeket.
Az (1) bekezdés az érdemjeggyel történõ értékelés szabályait határozza meg.
Kt. 70. § (3) bekezdés
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lehet szervezni, a tanuló teljesítményét, elõmenetelét az iskolának értékelnie kell. Miután az alapmûveltségi vizsga vizsgaszabályzata1, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzata2 felsorolja azokat a vizsgatantárgyakat, amelyekbõl kötelezõ vizsgázni,
illetve amelyekbõl lehet vizsgázni, az iskolák pedagógiai programjuk elkészítésénél mérlegelni tudják, hogy mely esetben lehet
eltekinteni a tanulói teljesítmény, elõmenetel értékelésétõl, minõsítésétõl.3

Önkontroll!
A pedagógiai programban meg kell határozni:
o a szöveges minõsítés módját az 1–4. évfolyamon
o a „felzárkóztatásra szoruló” tanuló értékelésének módját,
a kidolgozandó javaslat elemeit
o amennyiben az iskola a 4–12. évfolyamon eltérõ jelölést, illetõleg szöveges értékelést alkalmaz, ennek hatókörét, módját, formáját
o az érdemjegyre történõ átváltás szabályait
o azokat a tananyagokat, tantárgyakat, melyeket az iskola
nem kíván minõsíteni

A törvény az iskolai oktatás egyes területein szakít a hagyományos iskolai továbbhaladás rendszerével. Az általános gyakorlat
szerint a tanuló évfolyamismétlésre kényszerül, ha a tanulmányi
követelményeket nem teljesítette. A tanulmányi követelmények
számonkérése, teljesítésének megkövetelése azonban jelentõs
mértékben függ az iskola pedagógiai programjától, az egyes pedagógusok teljesítményétõl, elvárásától. Az iskolai oktatás korai bevezetõ és kezdõ szakaszában a tanulók eltérõ fejlettségi, érettségi szinten állnak. A hátrányok és elõnyök a szakmai
tapasztalatok szerint az iskolai oktatás negyedik évfolyamának
végére kiegyenlítõdhetnek.
Az iskolai oktatás egyik legfontosabb célja, hogy elõsegítse a meglévõ hátrányok kiegyenlítõdését, függetlenül attól, hogy az a tanu-

1
2
3

24/1997. (VI. 5.) MKM-rendelet az alapmûveltségi vizsgaszabályzatok kiadásáról
78/2002. (IV. 13.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és
más, a közoktatást érintõ kormányrendeletek módosításáról
Indokolás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslathoz címû anyag alapján.
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ló személyiségébõl vagy családi helyzetébõl, szülei iskolázottságából adódik-e.
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Ezért a tanuló az elsõ–harmadik évfolyamon csak abban az
esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a jogszabályban meghatározott idõnél többet mulaszt az iskolából.
Az új rendelkezések is lehetõvé teszik, hogy a tanuló megismételje azt az iskolai évfolyamot, amelyet sikeresen befejezett. Az évfolyam megismétlésére kérelem és igazgatói döntés alapján kerülhet sor. Az új szabályozás ugyanakkor nem teszi lehetõvé az
igazgatói mérlegelést abban az esetben, ha az évfolyamismétlést
a szülõ kéri az elsõ–negyedik évfolyamon. Ez a megoldás a szülõk
részére nyújt lehetõséget annak mérlegeléséhez, hogy szükség
van-e az évfolyam megismétlésére gyermeküknek.1
A szülõ kérésére az elsõ–negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését! A pedagógiai programban célszerû rögzíteni ennek eljárásrendjét.
Mind a szöveges értékelésre, mind az évfolyamismétlésre vonatkozó új rendelkezések 2004. szeptember 1-jén lépnek hatályba az elsõ évfolyamon, azt követõen felmenõ rendszerben.

Önkontroll!
Az iskolai pedagógiai program új elemei
A nevelési program részeként:
o egészségnevelési program (ennek részeként a mindennapi
testedzés programja)
o környezeti nevelési program
A helyi tanterv részeként:
o moduláris oktatás… (ha van az iskolában)
o a középszintû érettségi vizsga témakörei
o a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

1

Indokolás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslathoz címû anyag alapján.
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Önkontroll! (folytatás)
o új elemek a tanulók értékelésének és minõsítésének formáiban:
— szöveges értékelés
— évfolyamismétlés

K
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Az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni:
o az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait
o az otthoni felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elveit és korlátait

Tantervek és óraszámok
A NAT 2003 alapján felülvizsgált helyi tantervek 2004. szeptember 1-jétõl az 1. évfolyamon lépnek hatályba, azt követõen fokozatosan. Ezért az iskolák döntõ többségében tovább tart, és
befejezõdik az oktatási miniszter által 2000-ben kiadott iskolatípusonként egyetlen kerettantervre épülõ helyi tantervek belépésének folyamata. Ezt a következõ táblázat szemlélteti:
A 2000. évi kerettantervek beléptetése az 1999. évi törvénymódosítás szerint
Tanév 1.
2001/ K
2002

2.
N

3.
N

4.
N

5.
K

6.
R

2002/ K
2003

K

N

N

K

K

2003/ K
2004

K

K

N

K

K

7.
R
vagy
N
R
vagy
N
K

2004/ K
2005

K

K

K

K

K

K

8.
R
vagy
N
R
vagy
N
R
vagy
N
K

9.
K

10.
R

11.
R

12.
R

K

K

R

R

K

K

K

R

K

K

K

K

N = a NAT 1995 alapján elfogadott helyi tanterv
K = a 2000. évi kerettantervnek megfelelõen felülvizsgált helyi tanterv
R = a régi (döntõen a többször módosított 1978-as) tanterv

Megjegyezzük, hogy bár a 2002. évi XXI. törvény megadta a lehetõséget a kerettantervektõl történõ eltérésnek, ezt azzal a megkötéssel tette, hogy „az oktatás idõkerete nem csökkenhet, valamint
a helyi tantervnek az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig
biztosítania kell a nevelés és oktatás kötelezõ és közös követelményeinek teljesítését, továbbá a rendelkezésére álló – e törvény
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alapján meghatározott – idõkeretet nem lépi túl, és a tanulók heti
és napi terhelésére vonatkozó korlátozásokat megtartja”.1
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Idõközben a 2003. évi költségvetési törvény csökkentette a tanulók kötelezõ óraszámát, és ezzel arányos tananyagcsökkentést is
elõírt. A 2003. évi közoktatásitörvény-módosítás természetesen
e csökkentett óraszámokat vette át:
A tanulók kötelezõ óraszáma a Kt. 52. § (3) bekezdése alapján
Évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Régi
(1999–2003)
Napi
Heti
4 óra × 5
= 20
4 óra × 5
= 20
4,5 óra × 5
= 22,5
4,5 óra × 5
= 22,5
5 óra × 5
= 25
5 óra × 5
= 25
5,5 óra × 5
= 27,5
5,5 óra × 5
= 27,5
6 óra × 5
= 30
6 óra × 5
= 30
6 óra × 5
= 30
6 óra × 5
= 30

Új
2003 szeptemberétõl
Napi
Heti
4 óra × 5
= 20
4 óra × 5
= 20
4 óra × 5
= 20
4,5 óra × 5
= 22,5
4,5 óra × 5
= 22,5
4,5 óra × 5
= 22,5
5 óra × 5
= 25
5 óra × 5
= 25
5,5 óra × 5
= 27,5
5,5 óra × 5
= 27,5
6 óra × 5
= 30
6 óra × 5
= 30

Csökkentés
Heti
0
0
-2,5 óra
0
-2,5 óra
-2,5 óra
-2,5 óra
-2,5 óra
-2,5 óra
-2,5 óra
0
0

A tanulók kötelezõ óraszámának és az egyes évfolyamok
tananyagainak csökkentése 2003. szeptember 1-jén lépett
hatályba az elsõ, az ötödik és kilencedik évfolyamon, ezt
követõen pedig felmenõ rendszerben.
A tananyagcsökkentés természetesen az iskolák érvényben lévõ
helyi tantervének szükség szerinti kiigazításával járt, illetve jár.
Ezt a kiigazítást az iskolák „saját hatáskörben, szakértõ igénybevétele és fenntartói jóváhagyás nélkül is végrehajthatják”.2
Az elõzõekbõl következõen a 2003/2004. tanévtõl az iskolák
egyes évfolyamain különbözõ helyi tantervek lesznek – lehetnek –
érvényben, különbözõ helyi tantervek alapján folyik a nevelõ-oktató munka. Ez egyben azt is jelenti, hogy bizonyos évfolyamokon eltérõ dokumentumok, jogszabályok alapján kell megállapítani a tanulók kötelezõ és választható óráinak számát.

1
2

2002. évi XXI. törvény 3. §
Kt. 128. § (23) bekezdés
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Érvénybe lépõ tantervek 2003 szeptemberétõl
Tanév 1.
2003/ CS
2004

2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016

2.
K

NAT CS

3.
K

4.
5.
NAT CS
1995

6.
K

7.
K

10.
K

11.
K

12.
K

K

8.
9.
R
CS
vagy
NAT
1995
K
CS

K

K

CS

CS

CS

K

K

CS

K

CS

CS

CS

K

CS

CS

CS

K

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

CS
NAT

R = a régi (döntõen a többször módosított 1978-as) tanterv
NAT 1995 = az 1995-ben kiadott Nemzeti alaptanterv alapján készült helyi tanterv
K = a kerettantervnek megfelelõen 2001-ben felülvizsgált helyi tanterv
CS = a 2003. évi költségvetési törvény 103. § (4) bekezdésében elõírt óraszám- és tananyagcsökkentés alapján felülvizsgált helyi tanterv
NAT = a 2003. évi törvénymódosítás és a NAT 2003 alapján felülvizsgált helyi tanterv
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A tanulói óraszámok meghatározásakor figyelembe veendõ
órakeretek
(Normál számokkal a hatályban lévõ, félkövér számokkal
a 2003/2004. tanévtõl fokozatosan életbe lépõ óraszámokat jelöltük.)
123
Évfolyam

1

Kötelezõ*

34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
2
3

2

Nem kötelezõ
idõkeret**

A tanulók tanórai
terhelésének
felsõ határa***

napi

heti

heti

heti

4

20

+10% = 2 óra

22 óra

4

20

2 óra

22 óra

4

20

+10% = 2 óra

22 óra

4

20

2 óra

22 óra

4,5

22,5

+10% = 2,25 óra

24,5 óra

4

20

2 óra

22 óra

4,5

22,5

+10%=2,25 óra

24,5 óra

4,5

22,5

2,25 óra

24,5 óra

5

25

+25%=6,25 óra

27 óra

4,5

22,5

5,62 óra

24,5 óra

5

25

+25%=6,25 óra

27 óra

4,5

22,5

5,62 óra

24,5 óra

5,5

27,5

+30%=8,25 óra

5

25

7,5 óra

5,5

27,5

+30%=8,25 óra

30,5 óra

5

25

7,5

29 óra (2006-tól)

6

30

+45%=13,5 óra

33 óra

5,5

27,5

12,37

31,5 óra (2003-tól)

30,5 óra
29 óra (2005-tõl)

3

6

30

+45%=13,5 óra

33 óra

5,5

27,5

12,37

31,5 óra (2004-tõl)

6

30

+60%=18 óra

33 óra

6

30

18 óra

33 óra

6

30

+60%=18 óra

33 óra

6

30

18 óra

33 óra

52. § (3) bekezdés
52. § (7) bekezdés
A 24/2003. (VIII. 19.) OM-rendelet rendelkezéseit (lásd *** megjegyzésnél)
a kilencedik évfolyamon 2003. szeptember 1-jétõl, a tizedik évfolyamon
2004. szeptember 1-jétõl, a hetedik évfolyamon 2005. szeptember 1-jétõl és
a 8. évfolyamon 2006. szeptember 1-jétõl kell alkalmazni.
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Megjegyzések:
* Ennél a tanuló napi (heti) kötelezõ óraszáma nem lehet több.
** Ezt az idõkeretet a fenntartónak kötelezõ feladatként kell finanszíroznia. Az igazgató a fenntartóval egyeztetve ennél nagyobb idõkeretet is megállapíthat. A teljes idõkeretet a 2004/2005. tanévtõl
az elsõ–második, az ötödik–hatodik és kilencedik–tizedik évfolyamon lehet bevezetni, a többi évfolyamon az általános iskolában
a teljes idõkeret nyolcvan százalékának, a középiskolában a kilencven százalékának a biztosítása kötelezõ. A 2005/06. tanévtõl
kezdõdõen a teljes idõkeretet kell biztosítani továbbá a harmadik,
a hetedik és a tizenegyedik évfolyamokon, míg a 2006/2007. tanévtõl kezdõdõen valamennyi évfolyamon.
*** A kerettantervi rendelet módosítása1 értelmében a tanuló heti
– kötelezõ és nem kötelezõ – óráinak együttes száma az elsõ–hatodik évfolyamon legfeljebb kettõ, a hetedik–tizedik évfolyamon legfeljebb négy, a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon
legfeljebb három órával haladhatja meg a táblázat 2. és 3. oszlopában közölt idõkeretet. Fontos tudni, hogy a nem kötelezõ tanórai foglalkozás idõkerete az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.
A táblázatban félkövérrel jelzett kötelezõ és nem kötelezõ foglalkozásokra fordítható idõkeretek fokozatosan lépnek életbe abban az ütemben, ahogy ezt az „Érvénybe lépõ tantervek 2003
szeptemberétõl” címû táblázat mutatja. Az adott tanévben azokon az évfolyamokon kell alkalmazni, amelyeket „CS”-vel, illetve
„NAT”-tal jelöltünk. (A 2003/2004. tanévben tehát az 1., az 5. és
a 9.; a 2004/2005. tanévben az 1–2., az 5–6., illetve a 9–10. évfolyamokon, és így tovább.)
A „K” jelölést kapott, a jelenlegi kerettanterv szerint haladó évfolyamokon a táblázatban normál számokkal jelzett idõkeret a törvényes, míg a NAT 1995, vagy a régi tanterv (R) szerint dolgozó
évfolyamokon a 2001-ben jóváhagyott helyi tantervben rögzített
órakeretek között kell a munkát szervezni.
Jelentõsen, a heti kötelezõ tanórai foglalkozások 5%-áról 12%-ára
emelkedett az egyéni – egy–három tanuló részére szervezett – foglalkozásokra fordítható idõkeret. Ezt az idõkeretet a törvény
52. §-ának (11) bekezdése szerint a tehetség kibontakoztatására,
a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására, illetõleg az elsõ–
negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére lehet
fordítani.
1

24/2003. (VIII. 19.) OM-rendelet
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Egyéni foglalkozások órakerete
évfolyam

heti kötelezõ óra

12%

1–3.

20,0

2,4

4–6.

22,5

2,7

7–8.

25,0

3,0

9–10.

27,5

3,3
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Ez az idõkeret is fokozatosan lép hatályba. A 2004/2005. tanévtõl egy-egy százalékkal emelendõ:
·
·
·
·
·
·
·

2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.
2009/2010.
2010/2011.

tanév:
tanév:
tanév:
tanév:
tanév:
tanév:
tanév:

6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%

Figyelem!
Néhány fontos tudnivaló
ß A felülvizsgált pedagógiai programot legkésõbb 2004. június 30-ig jóváhagyásra fel kell terjeszteni a fenntartóhoz.
ß Ha a fenntartónak ötnél több közoktatási intézménye van,
legkorábban 2004. április 15-re is bekérheti intézményeitõl a kész dokumentumot.
ß Az általános iskolák helyi tantervének felülvizsgálata két
lépcsõben is végrehajtható:
— 2004. június 30-ig (április 15-ig) elkészítik az elsõ–negyedik évfolyamra vonatkozó rendelkezéseket
— 2005. június 30-ig (április 15-ig) elkészítik az ötödik–nyolcadik évfolyamra vonatkozó rendelkezéseket
ß A törvény lehetõvé teszi a pedagógiai program elkészítésében közremûködõ pedagógusok heti óraszámának
csökkentését. Erre a célra heti 3 óra vehetõ igénybe, ami
23 hétre illeti meg a pedagógust. Az óraszámcsökkentés a
megadott pedagógus-álláshelyek tíz százalékát érintheti.
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Például egy 30 fõs testület esetén 3 fõ × 23 hét × 3 óra = 207 óra csökkentés adható. Ez az óramennyiség azonban háromnál több pedagógus
között is megosztható.

Amennyiben az iskola nem teljesen önállóan, hanem a választható
kerettantervek vagy más által kidolgozott helyi tanterv alapján készíti el helyi tantervét, ennek az óramennyiségnek csak fele jár a tantestületnek. (Megjegyzendõ, hogy a három órával kiszámított teljes idõkeret 10%-a az intézményi minõségirányítási program, 5%-a pedig
a házirend kidolgozásához igénybe vehetõ.) Jó tudni, hogy az óraszámcsökkentés helyett keresetkiegészítés is adható.

Felhasznált irodalom
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Budapest, 2002., http://web.axelero.hu/knauszi/programf.html
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felül a pedagógiai programokat?)
Oktatási Minisztérium, Budapest, 2000.
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OKI, Budapest, 1996.
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Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
Knausz Imre: A tartalmi szabályozás egy lehetséges rendszere
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Magyar Bálint: Miért van szükség a közoktatási törvény módosítására?
Körlevél, 2003. április
NAT–2003 Vitaanyag
Oktatási Minisztérium, Budapest, 2003.
„A programfejlesztés akkor eredményes, ha hatására helyi alternatívák
születhetnek” – Kerekasztal-beszélgetés a programfejlesztés lehetõségeirõl
Szerk.: Kerber Zoltán
Új Pedagógiai Szemle, 2003. július–augusztus
Szebenyi Péter: A tantervkészítés szintjei. A helyi tantervtõl a nemzetközi
elvárásokig
TANÁRI LÉTkérdések E 1.1, RAABE Kiadó, Budapest, 1994.
Szebenyi Péter: Hogyan készítsünk helyi tantervet?
2., részben átdolgozott kiadás, BAZ Megyei Pedagógiai és Közmûvelõdési
Intézet, Miskolc, 1996.
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Szebenyi Péter: Helyi tanterv
Korszerû iskolavezetés K 7.1, RAABE Kiadó, Budapest, 1994.
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Szebenyi Péter: Tanuljunk NAT-ul! Amit a NAT-ról minden pedagógusnak tudnia kell
TANÁRI LÉTkérdések E 1.3, RAABE Kiadó, Bp. 1996.
Vass Vilmos: A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata
Új Pedagógiai Szemle, 2003. június
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Cserebere
NAT és iskolaváltás
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Szabó László

A Nemzeti Alaptanterv körüli viták annak kiadása után sem ültek
el. Vannak, akik alkalmazhatóságához számos aggályt kapcsolnak. Ezek egyike, hogy a NAT használata megnehezíti a tanulók
számára az iskolaváltást, megszünteti az átjárhatóságot. Az alábbiakban megnézzük, vajon igaz-e ez a félelem.

Tartalom
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A probléma körüljárásához kíséreljünk meg választ adni az alábbi
kérdésekre!
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• Létezik-e átjárhatóság a jelenlegi viszonyok között, illetve milyen feltételek mellett válthat iskolát a mai diák?
• Volt-e abszolút átjárhatóság a monolitikus iskolarendszerben
akkor, amikor egyetlen előíró, központi tanterv szabályozta a
tartalmat?
• Megnehezíti, netán lehetetlenné teszi-e a NAT alkalmazása az
iskolaváltást?

1. Átjárhatóság (?) ma
Az első kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy csak igen nagy nehézségek árán változtathat iskolát a mai viszonyok között a
tanuló. Vegyük sorba, hogy milyen indokok alapján kényszerülhet rá a növendék, hogy intézményt cseréljen!
A legegyszerűbb és a leggyakoribb eset az, amikor — befejezvén
a nyolcosztályos általános iskolát — középfokú intézményt választ. Ide vagy a bizonyítványa, vagy a felvételi eredményei alapján
jut be. Manapság sokkal nagyobb az esélye a sikerre, hiszen a
középfokot is elérte a demográfiai apály.1
A második esettel akkor állunk szemben, amikor ugyanolyan
típusú intézményt cserél a tanuló.
Ennek két oka lehet:
• költözés miatt
• a szülő és/vagy a növendék elégedetlen az iskolával
Ilyenkor csak elvben van szabad átjárhatóság, azaz a tanuló
igen nagy nehézséggel találja magát szemben. Ma már ugyanis
hiába van de jure2 érvényben ugyanaz az 1978-as tanterv, ami
eddig, gyakorlatilag megszűnt az egy tantárgy—egy tankönyv
állapota. Sőt! Az esetek többségében még az sem valószínű, hogy
az elhagyott és a választott iskola ugyanazokat a tantárgyakat
tanítja, az pedig különösen nem, hogy ugyanabban az elrendezésben és ugyanolyan követelményeket támasztva. Gondoljunk
csak arra, hogy ilyen eset fennállhat az élő idegen nyelvnél, és

1
2

Vas megyében például az 1997/98. tanévre 4400 helyet kínáltak a 3320
végzősnek.
jogilag
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vegyük számításba azt is, hogy az iskoláknak csaknem fele már
ma is speciális programot valósít meg. (Erre a lépésre a gyerekekért való küzdelem is rákényszerítette őket.) Különösen nehéz
helyzetbe kerül az a növendék, aki szerkezetváltó középiskoláját
akarja (kénytelen) cserélni. A ma létező ilyen típusú intézmények
túlnyomó többsége 1993 előtt létesült, márpedig eddig az időpontig csak olyan hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumot lehetett
alapítani, amely egyedi tantervet alkalmazott.
Egyébként igen kevés szó esik manapság az iskolaváltás egy
speciális esetéről. Az átjárhatóság fogalma alatt csaknem kizárólag csak az azonos típusú iskolaváltást vagy a magasabb szintre
lépést értjük.
Márpedig — kiváltképp a nyolc- és a hatosztályos gimnáziumok
felfutásával — napirendre kerül a „visszajárhatóság” esete is. Mi
történik például, ha az érettségit adó középiskolát valamilyen
okból kénytelen otthagyni a gyerek? Ha a gimnázium második
évét eredménytelenül zárja és rádöbben arra, hogy adottságai
elégtelenek a felsőfokú tanulmányokhoz? Vagy egyszerűen arra,
hogy rosszul választott iskolát és szakmát szeretne tanulni?
Ma még (illetve ezidáig) nem volt más választása, mint hogy 16-17
évesen beiratkozott a szakmunkásképző első osztályába. Ezt a
helyzetet szülő és gyerek egyaránt úgy élte meg, hogy „elvesztett,
elvesztegetett” két-három évet.
És van-e lehetősége például egy nyolcosztályos gimnázium harmadik évfolyamos tanulójának visszairatkozni az általános iskola
hetedik osztályába? Elvileg minden további nélkül, ám az általános iskola követelményeit csak nagy áldozatok árán lesz képes
teljesíteni (ha egyáltalán képes lesz rá). Hiszen a hat- és a
nyolcosztályos gimnáziumok képzési programjai nem egyeztethetők össze még a tankötelezettség idejére sem az alapiskoláéval.
Példa:
A szerkezetváltó iskolák többségében a történelem rendszeres tanítását
nem tíz, hanem tizenkét éves korban kezdik el. Egy nyolcosztályos
gimnazista a 3. év végére rendszerint a magyar államalapításig jut el,
míg az általános iskola hetedikese már az I. világháborúnál tart.

Mondhatná valaki erre a példára, hogy a nyolc-, illetve hatosztályos gimnazista — még ha időközben rá is jön helytelen iskolaválasztására — 14 éves koráig maradjon választott iskolájában, és
amikor volt társai is belépnek a középfokba, akkor válasszon
magának szakképző iskolát vagy négyosztályos gimnáziumot. Ez
a lehetséges lépés sem lesz azonban akadályok nélküli, hiszen a
hagyományos középfokú intézmények követelményeiket, programjukat a nyolcosztályos általános iskolára alapozzák.
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Az első kérdésre tehát a példák alapján az a válasz, hogy már ma
— a NAT előtti időszakban — sincs igazán átjárhatóság oktatási
rendszerünkben, illetve csak a tanuló, a szülő és a fogadó iskola
részéről megnyilvánuló áldozatvállalás esetén lehet eredményes
az iskolaválasztás. (A tanulónak pótolnia kell elmaradásait, esetleg különbözeti vizsgát kell tennie, a szülőnek ehhez nem egyszer
magántanárt kell fogadnia, az új iskolának pedig minimum nagyobb toleranciával kell viszonyulnia a növendékhez.)

2. A múlt árnyai
Válaszoljunk most a második kérdésünkre!
Magyarországon a nyolcvanas évek második feléig monolitikus
iskolaszerkezet és erős központi tartalmi szabályozás volt.
Ez — a politikai-ideológiai vonatkozásokon túl — azt jelentette,
hogy a központi tanterv
• pontosan megjelölte, milyen tantárgyakat kell tanítani,
• megszabta azok órakeretét,
• megadta az iskolai tanulásszervezés paramétereit.
Egy ilyen tanterv megvalósításához tantárgyanként egy tankönyv
és sok-sok fegyelmezett, végrehajtó típusú pedagógus kellett (volna).
Igen ám, de ki meri azt állítani, hogy az ország valamennyi azonos
típusú iskolájában valójában ugyanazt a tantervet valósították
meg, ugyanazzal a tanulásszervezési metodikával, ugyanolyan
dogmatikus fegyelmezettséggel és kiváltképp ugyanolyan szintű
követelményekkel? A legmonolitikusabb szerkezet, a részletes és
előíró központi tanterv idején is minden valamire való pedagógus
és iskola helyi tantervet használt.
A történelemtanár figyelemmel volt a hely múltjára, a magyartanár vagy
a művészeteket tanító a település néprajzi hagyományaira, a biológiatanár az iskola természetes környezeti viszonyaira. És a példákat sorolhatnánk tovább.

Ugyan nem az említett körülmények miatt, de ki ne tudná példák
sorát fölhozni olyan esetekre, amikor az ország egyik szegletéből a
másikba költöző család gyermeke ugyanolyan iskolában két-három
jegyet is rontott; esetleg meg is bukott. Mindazonáltal nem tagadható,
hogy az előíró, központi tantervi szabályozás, a homogenizált iskolastruktúra idején egyszerűbb volt iskolát váltani, mint manapság, illetve
mint a helyi programok, helyi tantervek érvényessége idején, de
abszolút értelemben vett átjárhatóság még ebben az esetben sem volt.
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3. Jövőkép
A harmadik kérdésre az az egyértelmű válasz, hogy a NAT alkalmazása nemhogy megnehezíti, hanem — a mai állapotokhoz
képest — javítja az iskolaváltoztatás esélyeit. A NAT-nak éppen
ez az egyik sajátosan magyar funkciója!
Minden keretjellegű országos tantervi szabályozásban közös, hogy
azt a műveltségtartalmat foglalja magában, amelyet az adott
országban a kötelező iskoláztatás vagy a megcélzott iskolatípus
időtartamára valamennyi iskolának közvetítenie kell, illetve azokat a követelményeket, amelyeket a tanulóknak teljesíteniük
kell.
A magyar alaptantervre is jellemző ez a megállapítás.
Ugyanakkor a NAT-nak sajátosan magyar funkciója az,
hogy ellensúlyozza a 80-as évek végén megindult szerkezeti diverzifikációt, és közös tartalommal fogja össze a
rendszer szintjén már-már szétesett iskolaszerkezetet.
Ebből az következik, hogy nem iskolaspecifikus, vagyis a kötelező
iskoláztatás első tíz évében bármilyen típusú iskolának figyelembe kell vennie és alkalmaznia kell. Így a „törzsanyag” mindenfajta
iskolában azonos, ami az első tíz évben a magyar iskolarendszer
átjárhatóságának minimális és elégséges feltételeit biztosítja.
A NAT az esetleges iskolaváltásra úgy is figyelemmel van, hogy a
követelmények teljesítésének folyamatát is szakaszolja: a teljesítendő követelményeket a 4., 6., 8. és a 10. évfolyam végére külön
is megadja. Így korlátozza ugyan az iskolák szakmai önállóságát,
de éppen azért él a kormányrendelet ezzel a lehetőséggel, hogy ne
váljék átjárhatatlanná iskolarendszerünk.
A követelmények teljesítésének szakaszhatárai az általános
iskola tekintetében a leggyakoribb kilépési pontok, hiszen a
negyedik osztályból a nyolcosztályos, a hatodikból a hatosztályos
gimnáziumba, a nyolcadik év végén pedig a hagyományos középfokú intézményekbe lehet iratkozni. A tizedik év végére elérendő
követelmények meghatározására éppen ezért nemcsak a tankötelezettség lezárása, az alapműveltségi vizsga tartalma miatt volt
szükség, hanem azért is, mert ez az a pont, ahol még tömegesen
lehet pályát és iskolát változtatni, választani. (Hiszen a NAT
életbelépése után a szakképző intézményekben is a tizedik évfolyamig — bizonyos orientáló vagy alapozó szaktárgyak mellett —
csak közismereti műveltségtartalmat tanítanak.)
Mindezekből az következik, hogy a NAT bizonyos tekintetben
deliberalizál, mert az egyes iskolatípusokban nem határoz-
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hatnak meg korlátok nélkül tananyagot, nem állíthatnak
össze korlátok nélkül helyi programot.
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Éppen ezért az iskolaváltás legtipikusabb esetében — amikor az
általános iskolából a középfok valamely intézményébe szeretne
iratkozni a gyerek — a NAT alkalmazása után egyértelműbb és
egyszerűbb lesz a váltás, hiszen a fogadó középiskolák tudják,
hogy mi az az egységes ismeretanyag, melyek azok az elsajátított képességek, amelyekkel minden gyerek esetében számolhatnak.
Persze előfordulhat olyan eset, amikor a fogadó iskola a NAT-ban
szereplő követelményeknél többet vár el egyes műveltségterületekből, és azok ismeretéről felvételi vizsgán akar meggyőződni. Ez
sem lehet akadálya az iskolaváltásnak, hiszen az ilyesfajta igényt
a középiskoláknak a helyi pedagógiai programjukban egzaktan és
egyértelműen meg kell fogalmazniuk. A törvény1 előírja ugyanis,
hogy az iskola pedagógiai programjának meg kell határoznia „az
iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit”. Minden szakembernek az a véleménye, hogy ebbe beleértendők az első évfolyamra
való belépés feltételei is. Az iskolai pedagógiai programot „nyilvánosságra kell hozni”2, tehát a speciális igényeket a középfokú
intézménybe jelentkező tanulók előre megismerhetik.
A NAT a vertikális átjárhatóságot nem csak egy irányban
biztosítja. Azzal, hogy 10 éven át minden típusú iskolában
ugyanazt a közös műveltségtartalmat kell közvetíteni, egy túl
korai, talán nem eléggé meggondolt iskolaválasztás korrigálhatóvá válik. Nyilvánvaló, hogy az új helyzetben a nyolc- és a
hatosztályos gimnáziumok tanulói simán visszairatkozhatnak az
általános iskolába, átiratkozhatnak a szakközép- és szakiskolák
1—2. évfolyamára. Átjárhatóbbá válik a hagyományos gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés is, hiszen a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák is ugyanarra az egységes — ám
kétszintű — érettségire készítenek föl.
Az alaptanterv utáni időben a legproblematikusabb talán az
általános iskola 1—3., valamint az 5., 7. és 9. osztályából való
átiratkozás, az ezekben az évfolyamokban jelzett időszakban
történő iskolaváltás.

1
2

Lásd a módosított közoktatási törvény 48. §-a (1) bekezdését.
Kt. 44. §. (2) bek.
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Az ugyanis a helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv
függvénye, hogy az egyes szakaszhatárok között milyen ütemben, milyen elrendezésben tanítja az iskola a közös műveltségtartalmat.
Kétségtelen dolog, hogy ebben a tekintetben a direkt, előíró
tantervű szabályozás korához képest nehezebb lesz az átjárhatóság. Ilyenkor is kínálkozik azonban többféle megoldás.
Az első járható út az — és valószínűleg ez lesz az általános —, ha
az elhagyott és a befogadó iskola helyi tanterve, programja közt
nem lesz kardinális különbség.
A két tanterv alapján lehetővé válik, hogy
• a fogadó iskola pozitív attitűdjével,
• a törvényben biztosított keretek közt szervezett felzárkóztató
foglalkozásokkal, és
• a tanuló együttműködő készségével
még az adott tanév végéig korrigálhatók a különbségek.
Ha ez nem járható út, akkor a tanulónak, illetve a szülőnek élnie
kell azzal a lehetőséggel, hogy a gyermek — még ha előző
iskolájából az adott évfolyamra vonatkozóan eredményes bizonyítványa is van — évfolyamot ismétel.1 A fogadó iskolának
egyébként az oktatási törvény értelmében megnőtt a felelőssége.
Neki nem kegy, hanem kötelesség az eredményes iskolaváltás
feltételeinek biztosítása.2 A törvény és az oktatáspolitika szellemében ez kiváltképp kötelező elvárás a tankötelezettség időtartama alatt.
Az iskolának és a pedagógusoknak egyre inkább tudomásul
kell venniük, hogy nekik kell a tanulókhoz, a megrendelők
elvárásaihoz alkalmazkodniuk, hogy felelősek minden egyes
rájuk bízott gyermek sikeres fejlesztéséért.
Amelyik iskolában még nem vált uralkodóvá ez a felfogás — vagy
nem válik azzá záros határidőn belül —, annak a puszta léte is
megkérdőjeleződik.
A magyar közgondolkodás — benne az egyes szakmákra, funkciókra vonatkozó is — hajlamos bizonyos fogalmak és tartalmak
misztifikálására. Ma a pedagógiai közvéleményben — az esélyegyenlőség mellett — ilyen az átjárhatóság (iskolaváltás) kérdése.
1
2

Kt. 46.§.
Kt. 46.§.
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Pedig a világ fejlettebb térségeiben a tantervi sokszínűséget és
sokféleséget nem állítják szembe ezzel a problémával. Ez azt
jelenti, hogy a központi tartalmi szabályozás milyensége (előíró tanterv—alaptanterv) és az átjárhatóság közt nincs egyenes és közvetlen összefüggés. Vagyis nem attól lesz nehezebb
az iskolaváltás, hogy — bizonyos korlátok között — az iskolák
autentikus tanterve a helyi tanterv.
Csak két példát említek. Svájcban minden kanton vagy félkanton ad ki
saját tantervet. Ezek száma meghaladja a hatvanat, vagyis ennyiféle
központi tanterv van. Az NSZK-ban pedig valamennyi tartomány minden
iskolatípusra készíttet központi tantervet, amelyek száma száznál is
több. Úgy gondolom, hogy az említett két országban sokkal nehezebben
teremthetők meg a direkt átjárhatóság feltételei, mégsem állíthatjuk,
hogy nem funkcionál (méghozzá jól) közoktatási rendszerük.

Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy a NAT alkalmazása önmagában nem növeli az iskolaváltás nehézségeit. Ellenkezőleg: ha az
iskola, az iskolahasználók és fenntartók megértik a filozófiáját,
ha felelősen, a gyermekek érdekeire tekintettel gondolkodnak és
cselekszenek, a NAT többnyire javíthatja az átjárhatóság esélyét.
Azokat az újonnan jelentkező nehézségeket, többletmunkát és
felelősséget, amelyek kétségtelenül jelentkeznek, az iskoláknak
és nekünk, pedagógusoknak föl kell vállalnunk. Ha úgy tetszik,
ez az ára szakmai önállóságunknak és értelmiségi létformánknak,
a gyermekközpontúbb és a környezet igényeire is jobban figyelő
magyar iskolaügynek.
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Az óvodai nevelés országos alapprogramja
Az óvodák pedagógiai programjának új feladatai,
lehetőségei, távlatai
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Pereszlényi Éva

A magyar nevelési-oktatási rendszer leginkább dicsért, nemzetközileg is elismert eleme — az óvoda — is megújul az elkövetkező
néhány év alatt. A változások megismerése nemcsak az óvodáknak, hanem az iskoláknak is fontos — tudniuk kell, mire alapozhatják munkájukat.
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A kormány a közoktatásról szóló törvényben1 foglalt felhatalmazás alapján kiadta az Óvodai nevelés országos alapprogramját (a
továbbiakban OAP).2
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A rendelet egyértelműen tisztázza, hogy az óvodák nevelőmunkájának tartalmi kérdéseiben kinek mi a feladata, szerepe, jogosultsága.

2

Az országos szabályozás — fenntartótól függetlenül — elvszerűen előírja a a fejlődő kisgyermek érdekében, védelmében szükséges tennivalókat. A helyi óvodai nevelési program (a továbbiakban HOP) viszont a pedagógiai munka
megvalósulásának dokumentuma.
A két szint közötti kapcsolatot a két dokumentum tartalmi integrációja biztosítja.
Az OAP a HOP feltételét, alapját képezi, szabályozza a kimenetet.

Figyelem!
A HOP az OAP alapján
➟ megfogalmazza
— célját,
— feladatait,
➟ struktúrába rendezi,
➟ lebontja gyermeki tevékenységekre,
➟ a nevelési alapelvek főbb felvázolásával rögzíti
— az óvodai nevelés folyamatának eredményét,
— a gyermek fejlődésének jellemzőit,
— az iskolaalkalmasság főbb kritériumait.
A fentiekből kitűnik, hogy az OAP szándéka szerint nem szabályozza konkrétan a HOP tartalmát.
Ezzel feltételezi, hogy
• az óvoda rendelkezik a HOP alapján kívánatos tárgyi, személyi
feltételekkel,

1
2

1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének a) pontja.
Lásd a 137/1996. (VIII. 28.) sz. rendelet mellékletét.
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• számba veszi a helyi nevelési gyakorlat legfontosabb alakító
tényezőit:
— az óvoda speciális adottságait
— a környezeti lehetőségeket
— a gyermekek, a szülők nevelési szükségleteit és igényeit
— az óvodafenntartó lehetőségeit
• elismeri és feltételezi a szakmai tudást, képességet,
• tiszteletben tartja az óvodapedagógus szakmai önállóságát, a
nevelőtestület autonómiáját,
• ösztönzi a szakmai innovációs folyamatokat, és ezzel mintegy
hozzájuttatja az óvodapedagógusokat a kreatív pedagógiai megoldásokhoz, az alkotás örömeihez.
Mindezzel új lehetőségeket, távlatokat nyit az óvodák pedagógiai
tevékenysége számára.

1. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának
célja
Az OAP célja a fentieknek megfelelően az, hogy meghatározza a
magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Abból indul ki, hogy
• az óvodai nevelés
— tartsa tiszteletben és erősítse meg az emberi jogokat, a
szabadságjogokat és gyermeki jogokat, valamint a hazai
nevelési hagyományokat,
— használja fel a kutatási eredményeket
• a gyermeket — mint fejlődő személyiséget — különleges védelem illeti meg,
• a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége (az
óvodának ebben csupán kiegészítő szerepe van).
Az óvodák saját nevelési programjuk alapján dolgoznak,
tehát a HOP-nak összhangban kell lennie az OAP-pal.
Az óvoda vagy önállóan készít HOP-ot, vagy kész programból
választ. A választható, minősített óvodai nevelési programokat az
Országos Adatbankon keresztül 1997-től folyamatosan bocsátják az érdeklődő óvodák rendelkezésére.
Az óvoda az általános igények és a gyermekek érdekeinek figyelembevételével a szabályozóknak megfelelően fogalmazza meg
HOP-ját.
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A HOP-nak — ha arra helyi igények jelentkeznek — az OAP mellett
figyelembe kell vennie még
• a nemzeti etnikai és
• a fogyatékos gyermekek

K
7.3

irányelvét is.

4
2. Gyermekkép, óvodakép
2.1 Gyermekkép
Az OAP az emberi személyiségből indul ki. Abból, hogy az ember
egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, és ugyanakkor
szociális lény.
A gyermeki személyiség jellemzői:
• a gyermek fejlődő személyiség
• fejlődését együttesen határozzák meg
— a genetikai adottságok,
— az érés sajátos törvényszerűségei és
— a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások
• a gyermekeknek egyénenként változó testi, lelki szükségleteik
vannak
Mivel az óvodai nevelés gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.

2.2 Óvodakép
Az óvoda szakmailag önálló nevelési intézmény
Az óvodai nevelés a gyermek harmadik életévétől az iskolába
lépésig, de legfeljebb hétéves korig tart.
Funkciói:
• óvó-védő
• szociális
• nevelő-személyiségfejlesztő
Az óvodai nevelés célja
Elősegíti az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, tekintettel a különleges gondozást igénylő gyermek ellátására is.
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Az óvodai nevelésben hangsúlyos alapelvek
• A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.
• A nevelés lehetővé teszi és segíti a személyiségfejlődést és a
gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását.
Az óvodai nevelés feladatai
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Önkontroll!
Miről gondoskodik az óvoda?
❏

az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör
megteremtéséről

❏

a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és
életkor-specifikus alakításáról

❏

a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, különösen a mással nem helyettesíthető játékról

❏

a tevékenységek útján közvetíthető, az életkornak megfelelő műveltségtartalmakról

❏

az egészséges fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi
környezetről

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai
nevelése
Ennek keretében biztosítani kell a kisebbségi önazonosság megőrzését: ápolását, erősítését, átörökítését.

3. Az óvodai nevelés feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és
lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
• az egészséges életmód alakítása
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
• az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása
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3.1 Az egészséges életmód alakítása
Ennek kiemelt jelentősége van.
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Önkontroll!
Mi tartozik az egészséges életmódra nevelés körébe?
❏

a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése

❏

a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése

❏

a gyermek testi képességei fejlődésének elősegítése

❏

a gyermek egészségének védelme, edzése

❏

az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása

❏

a gyermek fejlődéséhez és személyiségének fejlesztéséhez
szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása

❏

szükség esetén — megfelelő szakemberek bevonásával —
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési
feladatok ellátása

A törvény értelmében tehát a speciális fejlesztés nem az óvónő
feladata, mert ez speciális képzettséget, szakértelmet kíván.
Az óvoda feltételek hiányában a gyermek fejlődésének veszélyeztetettsége miatt nem vállalhatja fel e felelősségteljes feladatot. A
feltételeket tehát biztosítani kell.

3.2 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
Az óvodáskorú gyermek személyiségében az érzelmek dominálnak, magatartása érzelmi vezéreltségű. Ezért a gyermeket az
óvodában érzelmi biztonság, szeretetteli légkör vegye körül.
Fontos, hogy
• már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a
gyermeket,
• az óvodapedagógus-gyermek és a gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze,
• az óvoda egyszerre segítse
— a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és
— éntudatának alakulását,
— engedjen teret énérvényesítő törekvéseinek,
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• a gyermek kiélhesse társas szükségleteit,
• gyakorolja a másság elfogadását.
A szocializáció szempontjából nagyon jelentős a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Ezért az óvodai életnek
biztosítania kell a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését.
Az óvodának elő kell segítenie, hogy a gyermek rá tudjon csodálkozni a természeti és emberi környezetben a szépre és a jóra,
tisztelje és becsülje azt.
Az óvodapedagógus viselkedése modellértékű a gyermeki
magatartás alakulásában.
A speciális ismereteket, sajátos törődést igénylő gyermekek nevelésének, fejlesztésének megfelelő szakemberek közreműködésével
kell történnie (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor).
Ide soroljuk azokat a gyermekeket, akik
•
•
•
•
•

nehezen szocializálhatóak,
érzékszervi vagy mozgássérültek,
hátrányos helyzetűek,
elhanyagoltak,
kiemelkedő képességűek.

3.3 Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása
Az óvodai nevelés az életkori sajátosságokra építve biztosítja a
gyermekek számára
• a változatos tevékenységeket,
• a széles körű tapasztalatszerzés lehetőségeit.
Az anyanyelv és kommunikáció az egész nevelési tevékenységben kiemelt jelentőségű.

Önkontroll!
Mire kell különösen figyelni?
❏

a gyermek beszédkedvének fenntartására

❏

a gyermek meghallgatására
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Önkontroll! (folytatás)
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❏

a gyermeki kérdések érvényesülésére

❏

a válaszok igénylésére

Az értelmi nevelés további feladatai:
• a gyermeki ismeretek rendszerezése, bővítése
• az értelmi képességek és a kreativitás fejlesztése

4. Az óvodai élet megszervezésének elvei
Az óvodai élet megszervezésének elveit az OAP az alábbi területeken csoportosítja:
•
•
•
•

személyi feltételek
tárgyi feltételek
az óvodai élet megszervezése
az óvoda kapcsolatai

4.1 Személyi feltételek
Az óvodában a nevelőmunkát a nevelés egész időtartamában
óvodapedagógus végzi, aki mintát jelent a gyermekek számára.
Az óvodapedagógus és nem pedagógus alkalmazott munkájának
egyaránt hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermeket nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósuljanak a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzései.

4.2 Tárgyi feltételek

Önkontroll!
Az óvodai környezet
❏

legyen biztonságos, kényelmes a gyermekek számára,

❏

feleljen meg testméreteiknek,

❏

biztosítsa egészségük megőrzését,

❏

tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését,
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Önkontroll! (folytatás)
❏

a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal,
anyagokkal vegye körül,

❏

biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodapedagógusok számára (a mindenkori előírásokkal összhangban).
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4.3 Az óvodai élet megszervezése
A gyermek egészséges fejlődéséhez, személyiségének fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket azzal, hogy rögzíti a
megfelelő időtartamú tevékenységeket.
A napirend ezért
• igazodik a pedagógiai programokban megfogalmazott feladatokhoz,
• figyelembe veszi a helyi szokásokat, igényeket, valamint
• folyamatosság és rugalmasság jellemzi.
A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai
alakítják ki.
Az óvodapedagógusok által készített kötelező és nem kötelező
feljegyzések, dokumentumok tartalmazzák
• az óvodai nevelés tervezését,
• a gyermekek megismerését és
• a gyermekek fejlesztését.
Az óvodapedagógusok dokumentumainak és pedagógiai
kötelező feljegyzéseinek szempontjait a nevelőtestület dönti
el. A nem kötelező feljegyzések és dokumentumok viszont
mind formai, mind tartalmi tekintetben a pedagógiai szabadság hatáskörébe tartoznak.

4.4 Az óvoda kapcsolatai
A hatékony nevelés alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés formái változatosak.
Az OAP nem szabályozza, még csak nem is sugallja a családdal
való kapcsolattartás mikéntjét, módjait.
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Arra törekszik, hogy tisztázza a szerepeket az együttes nevelésben:
• mi a család feladata
• mi az óvoda feladata
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Ezzel mintegy tág teret és lehetőséget nyit a helyi igények, lehetőségek és az együttműködés feltételeinek alakítására, a kisgyermek hatékony nevelésének érdekében.

Figyelem!
A kapcsolattartás más intézményei, melyek meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében:
➟ bölcsőde, nevelőotthon (az óvodába lépés előtt)
➟ pedagógiai szakszolgálat intézményei, közművelődési intézmények (az óvodai élet alatt)
➟ iskola (az óvodai élet után)
A kapcsolattartás formái, módszerei óvodánként tetszőlegesek, a
szükségletekhez és a feladatokhoz alkalmazkodnak.
A kapcsolatok kialakításában az óvoda legyen nyitott és kezdeményező.
A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket nevelő óvoda
kapcsolatot tart
• a kisebbségi szervezetekkel,
• egyesületekkel,
• kisebbségi önkormányzatokkal.

5. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai
Az óvodai élet tevékenységformáit és az óvodapedagógus feladatait az OAP
•
•
•
•
•
•

a játék,
a vers, mese,
az ének, zene, énekes játék,
a rajzolás, mintázás, kézi munka,
a mozgás,
a külső világ tevékeny megismerése,
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• a munka jellegű tevékenységek és
• a tanulás
területein fogalmazza meg az óvodai nevelés számára.
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5.1 Játék
A játék a kisgyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, a nevelés leghatékonyabb eszköze.
A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, amely a
gyermeknek a külvilágból és saját belső világából származó benyomásait e tevékenységben tagolja. A játék egyben tájékozódó
tevékenység a gyermek számára.
A játékvágynak mindennap visszatérő módon, hosszan tartóan és zavartalanul ki kell elégülnie.
A gyermek első játszótársa a felnőtt, aki utánozható mintát ad a
játéktevékenységre. A fejlődés későbbi fokán is megmarad, mint
bevonható társ, segítő, kezdeményező, ha erre a gyermeknek
szüksége van. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyermekek
közötti játékkapcsolatok kialakulását is.

Önkontroll!
A játék feltételeihez kapcsolódóan az alábbiakat kell biztosítani:
❏

megfelelő hely

❏

eszköz

❏

idő

Az óvodapedagógus feladata tehát, hogy megfelelő csoportlégkört,
helyet, időt, eszközöket és élményt biztosítson a különböző játékformákhoz.
A játék kiemelt jelentőségű, ezért erre a tevékenységre a
napirendben is kiemelt időkereteket kell biztosítani.

Iskolavezetés 1997. január
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5.2 Vers, mese
Az érzelmi biztonság és az anyanyelvi nevelés fontos eszköze.
Jellemzői, hatása a gyermek személyiségének fejlődésére:
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• érzéki-érzelmi élményeket ad
• elősegíti érzelmi-értelmi és etikai fejlődését
• tájékoztatja a gyermeket
— a külvilág és az ember belső világának legfőbb érzelmi
viszonylatairól,
— a lehetséges és megfelelő viselkedésformákról
• visszaigazolja a kisgyermek szorongását, megoldást, feloldást
kínál
• feltárja a szigorú ok-okozati kapcsolatokat
• a gyermek személyes kapcsolatban van a mesélővel és érzelmi
biztonságban érzi magát
• belső képi világot jelenít meg
A mese a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb
formája, ezért a mindennapos mesélés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
Az óvodában irodalmi és népi művek egyaránt felhasználhatóak.

5.3 Ének, zene, énekes játék
Jellemzői, hatása a gyermek személyiségének fejlődésére:
• a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés
felkelti zenei érdeklődését
• formálja zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát
• az ének-zenei tevékenységek során felfedezi a dallam, a ritmus,
a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét
A népdalok, néptáncok és népi játékok segítik a hagyományok megismerését és továbbélését, megalapozzák, elősegítik a zenei anyanyelv kialakulását.
Az óvoda feladatai
• a felnőtt minta legyen modellértékű a gyermek számára
• az éneklés, zenélés váljék a gyermek mindennapi tevékenységévé
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5.4 Rajzolás, mintázás, kézimunka
Ezek a tevékenységek segítik
• a képi-plasztikai kifejezőképesség, a komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását,
• a gyermeki élmény- és fantáziavilág gazdagodását,
• a képi kifejezést a gyermekek tér-, forma- és színképzeteinek
gazdagodása által,
• a képi gondolkodás fejlődését és
• az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, az igényesség
alakítását.
Az óvoda feladata, hogy megismertesse a gyerekeket
•
•
•
•
•

a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás munkaformáival,
a kézi munka különböző fajtáival,
a műalkotásokkal,
a különböző anyagokkal,
a kézi munka technikai alapelveivel.

Az ábrázoló tevékenységekre a gyermekeknek egész nap folyamán teret, eszközt, lehetőséget kell biztosítani.
5.5 Mozgás
Jellemzői, hatása a gyermek személyiségének fejlődésére:
• a forma, a mozgás játék fejleszti a gyermek természetes mozgását
• fejleszti a testi képességeket
• kedvezően befolyásolja a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek teljesítőképességét
• fontos szerepe van az egészség megőrzésében, megóvásában
• felerősíti és kiegészíti a gondozás és egészséges életmódra
nevelés hatását
• segíti a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést
és az alkalmazkodóképességet
• segíti a személyiség akarati tényezőinek alakulását
Az óvoda feladatai
• a formát, a játékos mozgásokat
— teremben és szabad levegőn
— eszközökkel és eszközök nélkül
— spontán vagy szervezett formában kell megszervezni
• a gyermekek napi tevékenységei között lehetőségként kell biztosítani
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5.6 A külső világ tevékeny megismerése
Jellemzői, hatása a gyermek személyiségének fejlődésére:
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• a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat
szerez a közvetlen és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól
• kialakul pozitív érzelmi viszonya e környezethez
• tanulja környezetének védelmét, az értékek megőrzését
• az így kialakult tapasztalatok segítik a környezetben való eligazodását, tájékozódását
• megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi
néphagyományok, szokások és a tárgyi kultúra értékeit, ezek
szeretetét
• eközben a gyermek matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut, így alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete
Az óvodának biztosítania kell a gyermekek számára
• a környezet tevékeny megismerését,
• az ehhez szükséges
— alkalmat
— időt
— helyet
— eszközöket
• a spontán és szervezett tapasztalatszerzést,
• a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítását.
5.7 A munka jellegű tevékenységek
Jellemzői, hatása a gyermek személyiségének fejlődésére:
• önként végzett, játékos tevékenység
• a tapasztalatszerzésnek, a munkavégzéshez szükséges képességek, készségek, tulajdonságok alakításának lehetősége
• alakítja a közösségi kapcsolatot, fejleszti a kötelességteljesítés
tudatát
Az óvoda feladatai
a munka és munkajellegű tevékenységek biztosítása
az önkiszolgálás
segítés a felnőtteknek
a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízatások teljesítése
• az elvállalt napi munka a környezet-, a növény- és állatgondozás területein
•
•
•
•
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A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekekkel való együttműködést és folyamatos pozitív értékelést igényel.

5.8 Tanulás
Jellemzői a gyermek személyiségének fejlődésére:
• az óvodában a tanulás folyamatos tevékenység
• utánzásos és spontán jellegű
• természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az
óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretekben valósul meg
• fontos feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen és
sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás
Az óvoda feladatai
• a tanulás lehetőségének biztosítása
• az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás-, illetve
viselkedéstanulás, a szokások alakítása
• a spontán, játékos tapasztalatszerzés biztosítása
• a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
• a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás
• az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás

6. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Az OAP fontos tartalmi eleme az óvodából kilépő gyermek fejlődési
jellemzőinek leírása
• a testi fejlődés,
• a lelki fejlődés (értelmi képességek, beszéd- és kommunikációs
fejlődés, ismeretelsajátítás) és
• a szociális fejlődés területein.
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Figyelem!
Mit szabályoz az OEP?
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➟ az ötéves korban kötelezően óvodába lépő gyermek nevelési
feladatait
➟ a hátránnyal küzdő gyermekek nevelési, fejlesztési feladatait, feltételeit
➟ a különleges gondozásra jogosult gyermekek (például állami gondozást, fogyatékosok intézményes nevelését igénylő
gyermekek) iskolaérettségének feladatait

6.1 Testi jellemzők
A gyermek az óvodáskor végére — belső érése, a családi nevelés
és óvodai nevelés hatására — eléri az iskolai élet és munka
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Az iskolai életre
való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak.

Figyelem!
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül
eljut az első alakváltozáshoz,
megváltoznak testarányai,
megkezdődik a fogváltása,
a teste arányosan fejlett,
mozgása összerendezettebb, harmonikusabb,
erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finom motorika,
➟ képes mozgását, viselkedését, testi szükséglet kielégítését
szándékosan irányítani.
➟
➟
➟
➟
➟
➟
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6.2 Értelmi képességek
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre,
a tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek,
tovább differenciálódik érzékelése, észlelése,
az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen
felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, felidézés,
megnő a megőrzés időtartama,
a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
megjelenik a szándékos figyelem, fokozatosan növekszik tartalma, terjedelme,
könnyebbé válik a figyelem megosztása, átvitele,
a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett kialakulóban van elemi fogalmi gondolkodása.

6.3 Beszédfejlődés
Az egészségesen fejlődő gyermek
• érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél,
• gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni,
• minden szófajt használ,
• különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot,
• tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat,
• végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.

6.4 Ismeretei

Figyelem!
Milyen elemi ismeretekkel rendelkezik a gyermek önmagáról és
környezetéről?
➟ tudja nevét, lakáscímét, szülei foglalkozását
➟ felismeri a napszakokat
➟ ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés
alapvető szabályait
➟ ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét
➟ felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit
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Figyelem! (folytatás)
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➟ ismeri a viselkedés alapvető szabályait
➟ kialakulóban vannak a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez és megóvásához szükséges szokások,
magatartásformák
➟ elemi mennyiségi ismeretekkel rendelkezik

18
6.5 Szociális fejlettség
A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére
• készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására,
• képes az együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttel, gyermektársaival,
• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni,
• késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
• kialakulóban van feladattudata, mely a feladatok megértésében, eredményes elvégzésében nyilvánul meg.
6.6 Kötelező óvodába járás
Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt változatlanul
az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése a feladat.
6.7 Neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek
Az ő esetükben folyamatos, speciális szakemberek segítségével
végzett korrekció mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi
szint.

6.8 Különleges gondozásra jogosult gyermekek
Az ő iskolaérettségi kritériumuk a befogadó intézmény elvárásait
tükrözi az iskolába kerülő gyermekkel szemben.
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7. A HOP elbírálása
Az óvodai nevelés országos alapprogramjának ismertetése a rendelet szövegének felhasználásával készült. E központi szabályozás tág szabadságot biztosít az óvodák helyi nevelési programjának kialakítására. Mivel a jogszabályi szöveg műfajánál,
funkciójánál fogva a Nemzeti alaptantervhez hasonlóan nem operacionalizálható, az óvoda előtt nyitott marad annak kérdése,
milyen feladatokban, mely pedagógiai struktúrában fogalmazza
meg HOP-ját.
A HOP szakmai megítélésének, a fenntartó általi engedélyezésnek az alapját az OAP fenti előírásainak való megfelelése képezi.
Az óvodáknak 1999. szeptember 1-től a HOP szerint kell működniük. A helyi nevelési program bevezetése a fenntartóra anyagi
terheket is ró. Ennek ismeretében kell az év költségvetését elkészíteni az előző év végén. Éppen ezért a HOP-ot legkésőbb 1998.
októberére ajánlatos elkészíteni és benyújtani a fenntartónak
elfogadásra.
A HOP-ot szakmailag egy, a fenntartó által megbízott, az országos
szakértői névsorban szereplő szakértő bírálja el.
A fenntartó az elfogadásra benyújtott HOP-ot csak akkor utasíthatja vissza, ha
• a helyi program nem felel meg az OAP-nak, vagy
• a bevezetésével járó költségeket nem tudja vállalni.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Miben más?
A fogyatékos tanulók oktatásának tantervi irányelve
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Tölgyszéky Papp Gyuláné

A Nemzeti alaptanterv a fogyatékos gyermekek oktatását végző
iskolák számára is kötelező érvényű dokumentum. Az ilyen típusú intézmények számára külön jogszabály biztosítja, hogy a NAT
előírásait a szükséges módosításokkal vegyék figyelembe. A miniszteri rendeletet természetesen ott is alkalmazni kell, ahol
fogyatékos tanulók integrált nevelése folyik.
Ez az anyag arról ad tömör, átfogó képet, hogy mit tartalmaz a
rendelet, és hogyan kell értelmezni.
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1. Törvényi háttér
A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX.
törvény (továbbiakban Közoktatási törvény) az alábbiak szerint
rendelkezik1:
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„A fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését biztosító óvoda, valamint
nevelését és oktatását végző iskola az (1)–(9) bekezdésben foglaltakat
azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az óvodai nevelési program, illetve
az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe veszi a Fogyatékos
gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Fogyatékos tanulók
iskolai oktatásának tantervi irányelvét is. A Fogyatékos gyermekek
óvodai nevelésének irányelvében, illetve a Fogyatékos tanulók iskolai
oktatásának tantervi irányelvében meghatározottak szerint a siket gyermek óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása jelnyelven is folyhat.”

A törvény felhatalmazása alapján a művelődési és közoktatási
miniszternek az 1.3 pontban tárgyalt külön rendelete2 szól a
Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról.

1.1 A NAT
A Nemzeti alaptanterv3 (NAT) a Közoktatási törvényben meghatározott – alapdokumentum, amely minden hazai iskola számára,
a közoktatás tíz évfolyamára állapít meg közös követelményeket.
A fentiek értelmében a fogyatékos tanulók esetében is a
NAT egységes követelményrendszerét kell alapul venni.
Az alapdokumentum a követelményrendszer érvényesítésénél sajátos elveket fogalmaz meg, amelyben kifejeződik a Gyermekek
jogairól szóló egyezmény 23. cikkében előírt „különleges gondozáshoz való jog”.

1
2
3

Közoktatási törvény (a továbbiakban Kt.) 8. § (13) bekezdés.
23/1997. (VI. 4.) MKM-rendelet.
A Nemzeti alaptantervet a 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet tartalmazza.
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Figyelem!
A NAT a tanulók fogyatékosságát figyelembe véve az elvek
közül hangsúlyozza
➟ a hosszabb idősávok, időkeretek megjelölését a követelmények teljesítéséhez,
➟ a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények
kialakítását az előírt minimális teljesítményekre,
➟ a differenciált segítségnyújtást, a segítő megkülönböztetést a követelmények eléréséhez.

A leírtakból látszik, hogy a fogyatékos tanulók iskolai oktatásában a tartalmi szabályozás most összhangba került a különféle
területeken – így a közoktatásról szóló törvényben és a NAT-ban –,
segítve a Gyermekek jogairól szóló egyezmény hazai megvalósítását.

1.2 A miniszteri rendelet
A jogszabály1 elhárítja azt az ellentmondást, amely a Közoktatási
törvény 23. §-a és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának
tantervi irányelveiben foglaltak között volt tapasztalható. A rendelet szerint az értelmi fogyatékos tanulókat nevelő, oktató iskola
(általános iskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális
szakiskola) a tanulók fejlettségére figyelve készíti el helyi
tantervét, amellyel az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére
készít fel.2 A rendeletben elismerést nyer az enyhe és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók iskoláztatásában megmutatkozó
nagyobb eltérés, és a pozitív diszkrimináció állami szintű szabályozásban valósul meg.

1
2

23/1997. (VI. 24.) MKM-rendelet.
23/1997. (VI. 24.) MKM-rendelet 2. § (2) bekezdés.
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2. Az Irányelv értelmezése, felépítése
2.1 „Minek nevezzelek?”
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A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése irányelvének és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatása tantervi irányelvének definiálása nem egyszerű dolog.
Köztudott, hogy a magyar közoktatás rendszerét, annak feladatát, működését teljes körűen a közoktatásról szóló törvény, az
iskolák számára előírt közös követelményeket a Nemzeti alaptanterv szabályozza. Az előzőt törvényként, az utóbbit alapdokumentumként definiáljuk. A felsoroltak egyikének helyébe sem léphet az Irányelv, ezért jellege, küldetése leginkább a „kiegészítő
dokumentum” fogalommal írható körül. Kiegészíti a Nemzeti
alaptantervet mint alapdokumentumot azokkal a specialitásokkal, amelyek a fogyatékos gyerekek, a fogyatékos tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatosak.
Az Irányelv tartalmát vizsgálva a legfőbb erénye kettős arculata.
A Nemzeti alaptanterv felépítésrendszerét, szerkezetét, tartalmát
követi, ahhoz kapcsolódik, így szerkezetében meghatározó a NAT,
amit a helyi tantervi változatokban is érvényesíteni kell.
A NAT-ban megtalálhatók
•
•
•
•

a kiemelt elvek,
a műveltségi területek, részterületek, témakörök,
az általános és részletes követelmények megalapozása és
a minimális teljesítmények leírása.

A fogyatékos gyermekek, tanulók nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének jellegzetes különbségei miatt a NATban felsorolt ismeretek és készségek elsajátítása több területen
nem valósítható meg teljes egészében.
Az Irányelv ezt a másságot, a különbséget, a különleges gondozási
igényt fogalmazza meg a fogyatékosság valamennyi területére
vonatkoztatva. Ez adja az Irányelv másik arcát, a sajátost, a
speciálisat: a nagyobb szabadságot, hogy a fogyatékos tanulót
nevelő intézmények a pedagógiai programjukban, a helyi tantervükben, a szolgáltatásaikban a követelményeiknek megfelelően
kielégíthessék a gyermekek, a tanulók különleges gondozási igényét.
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2.2 Óvoda
A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve kapcsolódik az alapdokumentumhoz – az óvodai nevelés országos alapprogramjához, miközben a sajátos fejlesztés teljes körére kitér.
Eligazítást ad a fogyatékos gyermekeket nevelő óvodák pedagógiai
programjához, amelyben
•
•
•
•
•

a fejlesztő,
a korrekciós,
a rehabilitációs,
a habilitációs és
terápiás célú

5

pedagógiai és szervezeti megoldásokat sorakoztatja föl a fogyatékosság egyes típusaira vonatkoztatva.
Kitér a gyermekek különleges gondozási igényeinek kielégítésére
is: a többletszolgáltatások körére, a korai gyógypedagógiai fejlesztésre.
Az óvodáskorú fogyatékos gyermekek nevelésének általános elvei
mellett a sérülésspecifikus fejlesztés elveit, feladatait sorolja fel
•
•
•
•
•
•
•
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a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
a látási fogyatékos,
a súlyosan hallássérült,
az enyhe értelmi fogyatékos,
a középsúlyos értelmi fogyatékos,
a beszédfogyatékos,
a pervazív zavarban szenvedő, autisztikus kisgyermekeknél.

2.3 Iskola
A Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve a
Nemzeti alaptantervre mint alapdokumentumra épül.
Az Irányelv ezen része a bevezető egységben kiemeli azokat az
elemeket, amelyeket a rendszer egységes működéséhez figyelembe kell venni az iskoláknak helyi tantervük, pedagógiai programjuk elkészítésénél.
Az Irányelv a fogyatékos tanulók iskolai oktatásához többségében
olyan elvi útmutatást fogalmaz meg, amely megteremti a tartalmi
szabályozás és a fogyatékos tanulók sajátosságainak összhangját. Ezáltal elkerülhető a tanulók túlterhelése és megteremthető
a különleges gondozási igény kielégítése.
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Figyelem!
Mindehhez az Irányelv meghatározza:
➟ a Nemzeti alaptanterv minimális követelményeinek módosítási lehetőségeit
➟ a műveltségi tartalmak kijelölésekor egyes területek elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit
➟ az iskolaérettséget megalapozó iskoláskor előtti fejlődés
egyes funkcióinak és szakaszainak további iskolai fejlesztési formáit
➟ a sérült képességek rehabilitációs célú korrekciójának területeit
➟ a tananyagátadás és a fejlesztés szokásosnál nagyobb
mértékű időbeli meghosszabbításának lehetőségeit
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A fogyatékos tanulók különleges gondozáshoz való jogának érvényesülésében az Irányelv hangsúlyozza a kötelezően biztosítandó
pedagógiai feltételeket, amelyek a Közoktatási törvényben nyertek
megerősítést. Az elvek nemcsak az elkülönített nevelésre, hanem
az integráltan – a nem fogyatékos tanulókkal együtt – történő
nevelésre, oktatásra is utalnak.
Az Irányelv felépítése
Az iskolai oktatás tantervi irányelve az egyes fogyatékossági
típusokra vonatkozó fejlesztési elveket tartalmazza.
Ilyen fogyatékossági típusokba tartozó csoportok:
•
•
•
•
•
•

a mozgáskorlátozott tanulók
a látási fogyatékos tanulók
a hallási fogyatékos tanulók
az értelmi fogyatékos tanulók
a beszédfogyatékos tanulók
a súlyos fejlődési zavar más csoportjaiba tartozó tanulók

Az egységes szerkezet az áttekinthetőséget, a könnyebb eligazodást szolgálja.
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Figyelem!
Valamennyi fejezet a fogyatékosság típusától függetlenül az
alábbi egységeket tartalmazza:
➟ a jelzett fogyatékossághoz tartozó tanulónépesség jellemzőinek leírása
➟ az azonos fogyatékossági típushoz tartozó tanulók iskolai
fejlesztésének elvei, főbb célja, feladata
➟ az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
➟ a Nemzeti alaptanterv követelményrendszerének alkalmazása
➟ a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs tanórai foglalkozások sérülésspecifikus célja, feladata és tartalma
➟ a halmozottan sérült tanulók fejlesztésének speciális pedagógiai feladatai

A különleges gondozási igény, a speciális nevelési szükséglet
megjelenése az Irányelvben
Az egyes fogyatékosságtípusokhoz tartozó tanulók fejlesztéséhez
megfogalmazott egységek azokat a specialitásokat tartalmazzák,
amelyek a fogyatékos tanulók nevelhetőségének, oktathatóságának,
képezhetőségének jellegzetes különbségeit fejezik ki. A különbségek
oka – a nem fogyatékos tanulók iskolai oktatásához képest – a
sérülés, a fogyatékosság által okozott eltérő fejleszthetőség.
Ebből következően – csaknem minden fogyatékossági típus esetében – az Irányelvben a közoktatási törvényben meghatározott és a NAT-ban érvényesített pedagógiai szakaszoktól eltérő szakaszolás jelenik meg. Ezt indokolja a tankötelezettséget
megelőző időszakban a gyógypedagógiai fejlesztés fontossága, a
fogyatékosság által módosult képesség, az életkori sajátosságok
részleges vagy teljes módosulása. Ezért a NAT követelményrendszerét is másképpen, az egyes fogyatékosságtípusoknak megfelelő
módosításokkal kell teljesíteni.
A műveltségi tartalmakban, a minimális teljesítményekben szükséges változtatás lehet
•
•
•
•

elhagyás,
egyszerűsítés,
új területek beemelése,
a tananyagátadás időbeli meghosszabbítása.
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Ugyanez vonatkozik a követelményrendszer három szintjére is: a
közös, az általános és a részletes követelményekre.
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A nagyobb eltérések, illetve a speciális fejlesztési területek az
enyhe és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tantervi irányelveiben jelentkeznek, mivel a jelzett népesség fejlesztése már
olyan mértékben tér el a NAT-tól, hogy kisebb módosításokkal,
kiegészítésekkel azt nem lehet kifejezni és a helyi tantervek
számára azt hasznosíthatóvá tenni.
A fentiek értelmében került sor a NAT differenciált alkalmazására az enyhe értelmi fogyatékosok oktatásában valamennyi műveltségi területet érintően. Ugyanezt az elvet erősíti a középsúlyos
értelmi fogyatékos tanulók fejlesztését szolgáló hat fejlesztési
terület részletes kimunkálása.

3. Az integráltan nevelt fogyatékos tanulók
Az Irányelv az óvoda és az iskola esetében is valamennyi fogyatékossági típus esetén rövid, tömör eligazítást nyújt az integráltan
nevelt fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez. Mindez a Közoktatási
törvénynek és módosításának megfelelően jelenik meg, amely
megteremti a jogi feltételeket ahhoz, hogy a fogyatékos tanuló a
többi gyermekkel, tanulóval együtt teljesítse tankötelezettségét
bármely általános iskolában.
A törvény a szabad iskolaválasztást biztosítja a szülőnek, a
gondviselőnek, de a fogyatékos gyermek érdekeit, jogait védve
ugyanakkor meghatározott feltételekhez köti ezt.
1

Figyelem!
A fogyatékosok sajátos neveléséhez és oktatásához szükséges
feltételek1:
➟ a fogyatékos gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez,
illetve iskolai neveléséhez és oktatásához, a fogyatékosság
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus
foglalkoztatása

1

121. § (12) bekezdés.
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Figyelem! (folytatás)
➟ a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv,
tankönyv és más segédletek
➟ magánoktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti
foglalkozáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök
➟ a gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs
bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása

A nevelési-oktatási intézmény fenntartója (helyi önkormányzat) törvényileg nem kötelezett a fogyatékos tanuló különleges gondozásához szükséges feltételek megteremtésére.
Ugyanakkor a törvény szerint „…a testi, érzékszervi, értelmi, beszédvagy más fogyatékos gyermek lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási
helyén a polgármester segítségét kérheti ahhoz, hogy gyermeke óvodai
neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához szükséges feltételeket a
településen megteremtsék.”1

Amennyiben a fenntartó a szülő kérésének megfelelően jár el, és
az általános iskola vállalja a fogyatékos tanuló integrált nevelését, úgy a nevelési-oktatási intézmény új feladatot lát el,
amely szükségessé teszi alapító okiratának módosítását.
Az új funkciónak az iskola pedagógiai programjában is meg kell
jelennie, kifejtve azokat a konkrét pedagógiai tennivalókat, amelyek feltételei a fogyatékos tanuló fejlesztésének, mint
•
•
•
•
•

a sokoldalú szociális kontaktus,
a tolerancia,
a differenciált, az önmagához mért teljesítményértékelés,
a sikerélmény, az önállóság, a társadalmi beillesztés biztosítása,
az eltérő tanulási stílus és tempó figyelembevétele.

Hasonlóan fontos a szervezési formák, a tanulási stratégiák, a
rendszeres szakmai szolgáltatások biztosítása, valamint az iskolában folyamatosan felmerülő speciális igények kielégítése. Ehhez
szolgál alapul az Irányelv a fogyatékosság típusának megfelelően.
1

13. § (5) bekezdés.
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A fogyatékos tanulót befogadó iskolának olyan pedagógiai terepet
kell létrehoznia, amely alkalmas a fogyatékos tanuló sikeres
fejlesztésére, és minden tanuló számára minőségi oktatást tud
biztosítani.
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A befogadó iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének kimunkálásában a fogyatékosság típusának megfelelő szakember közreműködése szükséges.

10

Az iskola helyi tantervét figyelembe véve az Irányelv alapján
készíti el a gyógypedagógus a tanuló különleges gondozási igényének megfelelő speciális tantervet, vagy választ a mások által
kidolgozott, szakmailag ellenőrzött, minősített tantervek közül.
A gyógypedagógus, a szakember feladata az individualizált fejlesztési terv összeállítása, ennek gyakorlati megvalósítása, a folyamatos kapcsolattartás a pedagógusokkal, a szülőkkel.
A fogyatékos tanuló fejlesztéséhez a fogyatékosság típusának
megfelelően
• segédleteket,
• esetenként speciális gyógyászati, technikai eszközöket,
• a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatásokat
is biztosítani kell.
A törvény az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások körét is
felsorolja.1
A fogyatékos tanulót befogadó iskolák szakmai segítséget elsődlegesen a területileg illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságtól, a gyógypedagógiai szaktanácsadóktól, a szakértőktől kaphatnak.
A szakértői bizottság feladata a vizsgálat alapján javaslatot tenni
a gyermek, a tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, annak módjára, formájára és helyére, valamint vizsgálni
a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.
A befogadó iskola és a szakértői bizottság között az integráltan
nevelt fogyatékos tanuló érdekében folyamatos információcsere
szükséges.

1

114. § (1)–(3) bekezdés.
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4. Kiknek szól az Irányelv?
A kérdésre adott válaszunk egy tágabb értelmezés szerint az lehet,
hogy az Irányelv a közoktatás szereplőinek szól. Amennyiben
szűkítjük a kört és a konkrét használói rétegre gondolunk, akkor
elmondható, hogy az Irányelv elsősorban a gyógypedagógusoknak szól, valamint azoknak a szakembereknek, akik a NAT és az
Irányelv alapján tanterveket, taneszközöket, terápiás programokat készítenek. Szól az intézményi fenntartóknak és a legérintettebbeknek, a tanulók szüleinek, gondviselőinek. Az utóbbiak
nagyobb csoportja csak a szakember segítségével képes értelmezni a kiegészítő dokumentumban leírtakat, az ő tájékoztatásukról
az intézménynek kell gondoskodnia.
Az Irányelv használhatóságát gyakorlati alkalmazása fogja eldönteni, de változása elsődlegesen a közoktatási törvény, valamint a
NAT módosításának függvényében történik.
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Orientálunk
Szakmai előkészítő ismeretek oktatása
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Módláné Görgényi Ildikó

A Nemzeti alaptanterv tíz évre emelte az általánosan képző szakaszt. Ez azt jelenti, hogy a szakképző intézmények kénytelenek
átszervezni eddig megszokott munkarendjüket. Ehhez a munkához nyújtunk segítséget az alábbiakban.
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1. Koncepció a szakmai előkészítő ismeretekhez
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Törvény szerint mind a szakiskolában, mind a szakközépiskolában a 9–10. évfolyamon folytatható a tanulók érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelő szakmai előkészítő ismeretek oktatása.1 A jogszabály adott keretet a Nemzeti Szakképzési
Intézetben az alábbi koncepció kidolgozásához, amelyet a szakképzést folytató oktatási intézmények munkájának segítésére
alkottunk meg.
A koncepció alapja a szakmai előkészítő ismeretek körének
meghatározása, valamint annak illesztése a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeihez és az Országos Képzési Jegyzékben foglalt szakképesítések központi programjaihoz.
Ennek keretében a legfontosabb cél, hogy a szakmai előkészítő
ismeretek terjedjenek ki a szakmai orientációs képzésre is, mégpedig olyan módon, hogy igény szerint az iskola szakmai programjába beszámíthatóak legyenek.
Mindezek alapján az orientációs szakmai előkészítő programok
kidolgozásának folyamata a következő:
• A NAT műveltségi területeinek, valamint a szakmai és vizsgáztatási követelményeknek az összehasonlítása az alapiskolai
végzettségre épülő szakképesítések központi programjaival.
• Az előbbiek alapján kiválasztott tananyagrészek leválogatása
úgy, hogy az adott szakterületen belül a későbbiek során
a szakképzési évfolyamhoz feltétlenül kapcsolódjon.
• Az ismeretkör és a tananyagrészek kiválasztásához alapdokumentum az 1998. szeptember 1-jei iskolai rendszerű bevezetéshez a Nemzeti Szakképzési Intézet által elkészített, Országos
Képzési Jegyzék szerinti 341 – a Munkaügyi Minisztérium
hatáskörébe tartozó – szakképesítés központi programja.
• A szakmai előkészítő tantárgyak szakmacsoportos rendszerezése (tekintettel arra, hogy a központi programok is szakmacsoportos rendszerben kerültek kiadásra, valamint hogy az
egyes szakmacsoportokon belül közös alapozás található).
• A konkrét orientációs szakmai előkészítő programok kidolgozásánál meg kell határozni az alapiskolai végzettségre épülő
szakképesítések szakmacsoportos közös alapozó programjai-

1

Lásd a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 27. § (2),
és 29. § (3) bekezdését.

Iskolavezetés 1998. június

Pedagógiai felelősség

ból azokat a témaköröket, amelyeket a szakmai, elméleti valamint a szakmai gyakorlati tantárgynak tartalmaznia kell.
• A tantárgyi programok használatára, az oktatási folyamatba
való beépítésére el kell készíteni egy általános irányelveket
tartalmazó füzetet, amely az adott szakmacsoportba tartozó
valamennyi szakképesítéshez a közös információt tartalmazza.
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2. Az orientációs szakmai előkészítő programok
kidolgozása
2.1 A szakmai előkészítő ismeretek és a NAT a 9–10. évfolyamon
A szakképző iskolákban – a Közoktatási törvény értelmében – az
általános műveltséget megalapozó oktatás és nevelés részeként
a 9–10. évfolyamon szakmai előkészítő ismeretek átadása is folyhat. Az ehhez összeállított program a Nemzeti Alaptanterv általános követelményei szerint készült, beépíthető a szakmai (helyi)
programba.
A szakmai előkészítő ismeretek tanítása a NAT-tal párhuzamosan
történik, ezért tantárgyi alapjellemzőit az szabja meg, hogyan
illeszkedik céljának, tartalmának és elhelyezésének meghatározása a NAT szerint előírt műveltségi területek rendszerébe.
A tantárgy célja: a tanulók pályaválasztásának szakterületi
tudatosítása, valamint a szakképzési évfolyamok előkészítése.
A cél megfogalmazása alapján egyértelmű, hogy a tantárgy tanításával – a NAT műveltségi területei közül – közvetlenül a pályaorientáció minimális követelményeinek szakspecifikus kiegészítése lehetséges.

Figyelem!
Ennek a tananyagtartalma a következő:
➟ a pályaismeret bővítése az adott szakmacsoporthoz tartozó
szakképesítések esetében, a szakterület alapjellemzőinek
kiemelése
➟ érdeklődést fokozó területeinek differenciált bemutatása
➟ képzési, foglalkozási és munkaköri szintjeinek, reális gyakorlási lehetőségeinek feltárása
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Figyelem! (folytatás)
➟ az önismeret megerősítése az adott szakmákban legfontosabb képességek továbbfejlesztésére
➟ a személyiségjegyek értékelése
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A szakmai előkészítő ismeretek tantárgy kereteinek és tartalmi részletezésének összeállításánál figyelembe vettük az iskolai rendszerű
oktatás egészét, nemcsak a pályaorientáció tanításának, hanem
a többi, közvetlenül vagy közvetetten segítő tananyagrészeknek a jellemzőit is. A szakmai előkészítő ismeretek harmonizálása a NAT-tal
megtörtént. Áttekintettük az Ember és társadalom, Informatika,
Életvitel és gyakorlati ismeretek című műveltségi területeket.
2.2 Az OKJ és a szakmacsoportos szakmai előkészítő
ismeretek
Az 1996. évi OKJ alapján a MüM hatáskörébe tartozó központi
programok szakmacsoportos rendszerben készültek. Ebben a halmazban 158 olyan szakképesítés található, amely alapiskolai
végzettségre épül. E szakképesítések közül nem mindegyik közös
alapozású, vannak eltérő szakmai követelményekkel és tartalommal rendelkező szakképesítések.
A szakmai előkészítő ismeretek megtervezésénél szakmacsoportos rendszert vettünk alapul. Indokai a következőek:
• Lehetőleg ne egy szűk tevékenységre készítse elő a tanulót,
hanem minél több szakképesítésre.
• A szakmacsoportos közös alapok jelentik azon ismeretanyaghalmazt, amely több szakképesítés tananyagát azonos alapokra helyezi.
A szakmacsoportoknál a jellegzetes tevékenységek, munkaműveletek, valamint a szakmai tevékenységben jellegzetes anyagok és ezek szakmán belüli kölcsönhatása adja
azt a tartalmat, amelyen keresztül a legkülönfélébb szaktevékenységeket egymás mellé lehet helyezni, össze lehet
vetni és közös elvek alapján csoportosítani.
Miután a szakképzés alapkérdésévé vált a kimenet felőli szabályozás, teljesen nyilvánvaló, hogy az output oldalán meghatározó
az állam által elismert szakképesítések soraiban az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye. A munkák az 1996. évi OKJ-hez készültek, de
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adaptálhatók a későbbiekben az esetleges változások figyelembevételével.
Az alapfokú iskolai előképzettségre épülő szakmai képesítések
csoportosíthatóságának kulcskérdése, hogy a bázisként használt
OKJ-ben szereplő minden olyan szakképesítést figyelembe
veszünk-e, amelyekre nézve a képzési idő tanévei meghatározottak, vagy kiegészítjük az iskolarendszeren kívül is elérhetőkkel. A kérdések felvetése azon iskolákban és régiókban
lényeges, ahol elképzelhető, hogy a tanuló nem az iskolában
folytatja tanulmányait. Előfordulhat olyan eset is, amikor a tanuló más irányú szakképesítést választ, és a későbbiek folyamán
a felnőttképzésben kéri a tanultak beszámítását.
Szakmacsoportok a szakmai előkészítő ismeretekhez
A szakmacsoport elnevezése

A ráépülő szakképesítések
száma

Gépészeti I.

18

Elektrotechnika (erősáramú)

3

Kereskedelem, marketing

9

Vegyészeti

12

Vendéglátás

6

Finommechanika és automatika

6

Építő szakipari

14

Bányászat

10

Kohászat

6

Faipari

16

Nyomdaipari

10

Textilipari

10

Közlekedéstechnikai

3

Hírközlés és automatikai

1

Közlekedés üzemviteli

2

Közlekedésépítés és vízgazd.

6

Ruhaipari

8

Bőr- és szőrmeipari

13

Egyéb szakmacsoport

5
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Figyelem!
Fontos tudnunk, hogy
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➟ a szakmai előkészítő ismeretek az 1996. évi OKJ meghatározott szakképesítéseihez illesztett,
➟ az OKJ változása az elveket nem befolyásolja,
➟ a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek változása tartalmilag befolyásolhatja a program tananyagát,
azonban a korrigálás az iskola szakmai programjaiban
elvégezhető,
➟ a program szerkezete, tartalmi arányai, rendszere adaptálható más, ebben a bontásban nem kidolgozott szakképesítés esetében is,
➟ a szakmai program alapelve, hogy a szakképző évfolyamot
előkészíti, és meghatározott szakképesítések esetében beszámítást is lehetővé tesz,
➟ a szakképzési évfolyamra történő felvétel évében a hatályos
OKJ használata kötelező,
➟ az érvényes központi program, valamint a szakmai előkészítő
program alapján meghatározható a beszámíthatóság és annak mértéke a szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményébe, illetőleg a jóváhagyott központi programba,
➟ a beszámíthatóság független attól, hogy a tanuló az iskolai
rendszerben vagy a későbbiek során a munkaerő-piaci
képzésekben vesz részt.

3. A 9–10. évfolyam szakmai előkészítő programjának bevezetése
A program a 9. és a 10. évfolyamon is 5–5 tanórára tervezett. Ezen
belül az elmélet és a gyakorlat aránya a tartalomtól függ.
A program bevezetéséhez célszerű áttekinteni annak felépítését
és szempontrendszerét. Részei a következőek:
• Az Általános irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez című füzet részletes útmutatást és módszertani
javaslatokat ad a képzés megszervezéséhez.
• A Meghatározott szakterület szakmai előkészítő elméleti ismeretek tantárgy programja című füzet tartalmazza valamennyi
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elméleti ismeretet, az alkalmazandó módszereket, és iránymutatást ad a tantárgy tanításához.
• A Meghatározott szakterület szakmai előkészítő gyakorlati ismeretek tantárgy programja című füzet tartalmazza valamennyi
gyakorlati ismeretet, az alkalmazandó módszereket, és iránymutatást ad a tantárgy tanításához.
3.1 Általános irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez
Az Általános irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez című füzet a következő szempontokat tartalmazza:
• A képzés szabályozásának jogi háttere
• A képzés szervezésének feltételei
— személyi feltételek
— tárgyi feltételek
• A tanulók részvételének feltételei
• Az egészségügyi és munkaalkalmassági feltételek
• A képzés célja
• A képzés követelményei
• Követelmények az elméleti ismeretek terén
• Követelmények a gyakorlati ismeretek terén
• A szakmai előkészítő képzés struktúrája
• Képzési idő
• Az elmélet aránya
• A gyakorlat aránya
• A szakmai előkészítő képzés tantárgyai
• A szakmai előkészítő tantárgyak és az azokra fordítható ajánlott
óraszámok
• Egyéb feltételek és információk
• Beszámítható tanulmányok
• A szakmacsoportba tartozó azon szakképesítések felsorolása,
amelyeket előkészít a program az OKJ szerinti szint tanulmányi
területének és óraszámának megjelölésével
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3.2 Szakmai előkészítő elméleti ismeretek tantárgyi
programja
Az elméleti tantárgyi program felépítésének szempontjai a következők:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Az elméleti program célja
Követelmények a program elvégzése után
Tananyag
A tananyag modulonkénti kidolgozása
Az egyes modulokon belül a téma és az ahhoz szükséges
óraszám megjelölése
A téma szerinti tananyag részletezése
A pályaorientációs önismereti modult valamennyi elméletismeret tartalmazza
Az elméleti modulok körülbelül 10-14%-os szabad sávval rendelkeznek, amelyet az oktatási intézmény sajátosságai szerint
használ fel
Az elméleti tantárgy témáinak kapcsolata a NAT műveltségi
területeivel
A modulok tananyagrészeinek táblázatos összefoglalója a ráépülés a NAT-ra és a párhuzamosság a NAT-tal szempontok szerint
Az értékelés módja
A számonkérés lehetséges formái
Tárgyi feltételek, amelyek az elméleti oktatáshoz szükségesek

3.3 Szakmai előkészítő gyakorlati ismeretek tantárgyi
programja
A gyakorlati program felépítésének szempontjai a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyakorlati program célja
Követelmények a program elvégzése után
Tananyag
A tananyag több gyakorlati modulból épül fel
A modulok témákból és azok gyakorlati tananyagokból állnak
meghatározott óraszámmal
Az egyes modulok 10% szabad sávot is tartalmaznak, amelyet
az oktatási intézmény dolgoz ki
A gyakorlati tantárgy témáinak kapcsolata a NAT műveltségi
területeivel (táblázatos összefoglalás)
Az értékelés módja tartalmazza a gyakorlatra vonatkozó speciális módszereket is
A gyakorlati ismeretek oktatásához szükséges tárgyi feltételek
felsorolása
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A szakmai előkészítő programok iskolai választékbővítés céljából,
ajánlásjelleggel készültek. A szakiskola pedagógiai programjának
és a 9–10. évfolyam helyi tantervének kialakításakor azt kell szem
előtt tartani, hogy a szakiskola 9–10. évfolyamán általános műveltséget megalapozó oktatás folyik, és szakmai előkészítő ismereteket is oktathatnak.1
Nagyon fontos tehát, hogy a szakmai előkészítő ismeretek
oktatása ne akadályozza a tanulókat az alapműveltségi vizsgára való felkészülésben, hiszen a szakmai képzettség megszerzéséhez – az esetek többségében – ez elengedhetetlen is.
Mivel a fenntartók által történő elfogadásakor mérlegelni kell,
ezért a helyi tantervek összeállításakor figyelembe kell venni azt
is, hogy az 1998. évi költségvetésről szóló törvény2 a 9–10. évfolyamok költségvetési normatíváját egységesen állapította meg
minden iskolában, és ez nem tartalmaz szakmai képzési, szakmai gyakorlati képzési többletnormatívát. Ilyen költség például a gyakorlat miatt szükséges csoportbontások miatt tehát csak
akkor biztosítható, ha az iskola vagy a fenntartó ezt saját forrásból
meg tudja oldani.
A szakmai előkészítő programokat felhasználni kívánó iskolák a Nemzeti Szakképzési Intézet szakképzési adatbázisában az Interneten
keresztül hozzáférnek a programhoz (http://www.nive.hu).
Az oktatási intézmények természetszerűleg saját programot is
készíthetnek. A programjaik kidolgozásánál célszerű az itt leírt
folyamatot és szempontrendszert követni annak érdekében, hogy
a NAT-tal való harmonizálás és az OKJ szerinti szakképesítések központi programjaihoz való illesztés biztosítható legyen.

1
2

Lásd a Közoktatási törvény 27. (2) bekezdését.
1997. évi CXLVI. törvény.
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4. Melléklet
Szakmai előkészítő programok
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Szakmacsoport
Gépészeti

Melyik szakképesítésnél
számítható be
(azonosító szám, megnevezés)
Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
31 5233 02 Esztergályos
31 5233 04 Géplakatos
31 5233 05 Gyalus-vésős
31 5233 08 Köszörűs
31 5233 11 Marós
31 5233 12 Szerszámélező
31 5216 05 Csőhálózat-szerelő
31 5216 10 Gázvezeték- és
készülékszerelő
31 5216 20 Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
31 5236 01 Ipari- és kereskedelmihűtőgép-szerelő
31 5236 02 Könnyűipari gépszerelő
31 5236 03 Szellőző- és klímaberendezés-szerelő
31 5236 04 Vegyi- és
élelmiszeripari gépszerelő

Elektrotechnika

Szakmai előkészítő tantárgyak neve

– Gépészeti szakmai előkészítő program (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Gépészeti szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Gépészeti szakmai előkészítő
(Gyakorlati ismeretek tantárgy)

Alapműveltségi vizsgához
kötött szakképesítések
33 5222 03 Villamosgépés készülékszerelő
33 5216 03 Villanyszerelő
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– Elektrotechnika szakmai előkészítő program (Általános
irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Elektrotechnika szakmai előkészítő (Elméleti ismeretek tantárgy)
– Elektrotechnika szakmai előkészítő (Gyakorlati ismeretek tantárgy)
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Szakmacsoport

Melyik szakképesítésnél
számítható be
(azonosító szám, megnevezés)

Kereskedelem,
marketing

Az alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
31 7862 01 ABC-eladó
31 7862 03 Hús- és hentesáru-eladó
31 7862 04 Kertészeti-gazdabolti eladó
31 7862 05 Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó
31 7862 06 Nagykereskedelmi eladó
33 7862 01 Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedő
33 7862 02 Kultúrcikk-kereskedő
33 7862 03 Ruházati kereskedő
33 7862 04 Vas- és műszaki kereskedő

Vegyészeti

– Kereskedelmi szakmai előkészítő képzés programja (Általános irányelvek a szakmai előkészítő képzés) megszervezéséhez
– Kereskedelmi szakmai előkészítő (Elméleti ismeretek tantárgy)
– Kereskedelmi szakmai előkészítő (Gyakorlati ismeretek
tantárgy)

Alapiskolai végzettségre
épülő szakképesítések
31 5282 01 Biolaboráns
31 5244 02 Gumigyártó
és -feldolgozó
31 5244 06 Kozmetikai
termékgyártó
31 5244 05 Kőolaj-feldolgozó
31 5244 08 Műanyag-feldolgozó
31 5243 05 Papírgyártó
és -feldolgozó
31 5274 05 Textilfestő és kikészítő
31 5244 14 Vegyianyaggyártó

Vendéglátás,
idegenforgalmi

Szakmai előkészítő tantárgyak neve

– Vegyipari szakmai előkészítő program (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Vegyipari szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Vegyipari szakmai előkészítő (Gyakorlati ismeretek
tantárgy)

Alapfokú iskolai végzettségre
épülő, iskolai rendszerben
megszerezhető szakképesítések
31 7822 01 Falusi vendéglátó
31 7822 02 Gyorsétkeztetési eladó
33 7826 01 Cukrász
33 7826 02 Szakács
33 7822 01 Pincér
33 7822 02 Vendéglátó eladó

– Vendéglátó szakmai előkészítő program (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Vendéglátó szakmai előkészítő (Elméleti ismeretek
tantárgy)
– Vendéglátó szakmai előkészítő (Gyakorlati ismeretek
tantárgy)
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Szakmacsoport

Melyik szakképesítésnél
számítható be
(azonosító szám, megnevezés)

Finommechanika és automatika

Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
31 5237 01 Kerékpárszerelő
31 5237 02 Mérlegkészítő
és -javító
33 5237 01 Kötő- és varrógépműszerész
33 5227 02 Mechanikai
műszerész
33 5237 03 Órás
33 5237 04 Orvosi műszerész
51 5223 06 Mechatronikai műszerész
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Építő szakipari

Bányászat

Szakmai előkészítő tantárgyak neve

– Finommechanika és automatika szakmai előkészítő
program (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Finommechanika és automatika szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Finommechanika és automatika szakmai előkészítő
program (Gyakorlati ismeretek tantárgy)

Az alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
31 5216 02 Bádogos és
épületbádogos
31 5216 03 Burkoló
31 5216 04 Cserépkályhaés kandallókészítő
31 5216 06 Épületburkoló
31 5216 07 Épületszigetelő
31 5216 08 Épületszobrász
31 5216 09 Fapadlózó és
burkoló
31 5220 01 Gipszmintakészítő
31 5292 08 Kerámiakészítő
31 5216 13 Kőfaragó
31 5216 14 Kőműves
31 5216 17 Szobafestőmázoló és tapétázó
31 5216 18 Tetőfedő
31 5220 04 Vasbeton- és
műkőkészítő

– Építő szakipari szakmai előkészítő program (Általános
irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Építő szakipari szakmai előkészítő (Elméleti ismeretek
tantárgy)
– Építő szakipari szakmai előkészítő program (Gyakorlati
ismeretek tantárgy)

31 5211 01 Fluidumkitermelő
31 5211 02 Külfejtéses bányaművelő
31 5211 03 Mélyfúró
31 5211 04 Vájár (mélyművelő)
33 5222 01 Bánya-elektrolakatos
33 5222 02 Bányavillamossági szerelő
33 5251 01 Bányagépész

– Bányászat szakmai előkészítő programja (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Bányászat szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Bányászat szakmai előkészítő (Gyakorlati ismeretek
tantárgy)
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Szakmacsoport

Melyik szakképesítésnél
számítható be
(azonosító szám, megnevezés)

Szakmai előkészítő tantárgyak neve

31 5232 02 Hőkezelő
31 5232 04 Olvasztár
31 5232 06 Öntő
31 5233 06 Hegesztő
31 5233 10 Kovács
31 5246 04 Hengerész
31 5246 05 Metallurgiai
kemencekezelő

– Kohászat szakmai előkészítő programja (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Kohászat szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Kohászat szakmai előkészítő
(Gyakorlati ismeretek tantárgy)

Faipari

33 5216 01 Ács-állványozó
33 5262 01 Asztalos
33 5262 02 Bognár
52 5411 03 Bútor- és épületasztalos-ipari technikus
33 5262 03 Csónaképítő
33 5262 05 Kádár
33 5262 06 Kárpitos
52 5411 06 Kárpitosipari
technikus
33 5262 04 Faesztergályos
33 5262 07 Faműves
33 5291 02 Sportszergyártó
52 5499 04 Fűrész- és
lemezipari technikus
51 5262 01 Műbútorasztalos és restaurátor
31 5262 01 Asztalosipari
felületkezelő
31 5262 02 Asztalosipari
szerelő
31 5243 02 Faipari gépmunkás
31 5291 03 Fajátékkészítő
31 5291 04 Fatömegcikkés eszközgyártó

– Faipari szakmai előkészítő
képzés programja (Általános irányelvek a szakmai
előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Faipari szakmai előkészítő
képzés (Elméleti ismeretek
tantárgy)
– Faipari szakmai előkészítő
képzés programja (Gyakorlati ismeretek tantárgy)

Nyomdaipari

Alapiskolai végzettségre
épülő („a”)

Kohászat

31 5243 03 Kisofszetgépkezelő
31 5243 04 Kivágógép-kezelő
31 5278 01 Mélynyomó
segédgépmester
31 5278 02 Nyomdai berakó
31 5278 03 Nyomdai fénymásoló
31 5278 04 Nyomdai
szövegrögzítő
31 5278 05 Segédgépmester
31 5278 06 Segédkönyvkötő
31 5278 07 Szitanyomó
31 5278 08 Ügyviteli
nyomtatványfeldolgozó

– Nyomdaipari szakmai előkészítő program (Általános
irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Nyomdaipari szakmai előkészítő (Elméleti ismeretek
tantárgy)
– Nyomdaipari szakmai előkészítő (Gyakorlati ismeretek tantárgy)
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Szakmacsoport
Textilipari

K
7.5

Melyik szakképesítésnél
számítható be
(azonosító szám, megnevezés)
Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
31 5291 02 Csipkekészítő
31 5274 02 Fonó
31 5291 06 Kézi és gépi hímző
33 5274 01 Kötő
31 5274 03 Kötöttáru-készítő
31 5293 02 Szőnyegcsomózó
31 5293 03 Szőnyegszövő
33 5274 02 Szövő
31 5274 04 Takács
31 5274 06 Zsinórfonatoló
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Közlekedéstechnikai

Közlekedésüzemviteli

– Textilipari szakmai előkészítő képzés programja (Általános irányelvek a szakmai
előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Textilipari szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Textilipari szakmai előkészítő
(Gyakorlati ismeretek tantárgy)

Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítések
33 5233 01 Fényező-mázoló
33 5241 01 Hajóépítő
33 5241 02 Karosszérialakatos

Hírközléstechnika és automatikai

Szakmai előkészítő tantárgyak neve

– Közlekedéstechnikai szakmai előkészítő program (Általános irányelvek a szakmai
előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Közlekedéstechnikai szakmai előkészítő (Elméleti
ismeretek tantárgy)
– Közlekedéstechnikai szakmai előkészítő (Gyakorlati
ismeretek tantárgy)

Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés
33 5224 01 Távközlési hálózatépítő

– Hírközléstechnika és automatikai szakmai előkészítő
programja (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Hírközléstechnika és automatikai szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Hírközléstechnika és automatikai szakmai előkészítő
(Gyakorlati ismeretek tantárgy)

33 7026 01 Postaforgalmi
szakmunkás

– Közlekedés-üzemviteli szakmai előkészítő program (Általános irányelvek a szakmai
előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Közlekedés-üzemviteli szakmai előkészítő program (Elméleti ismeretek tantárgy)
– Közlekedés-üzemviteli szakmai előkészítő program (Gyakorlati ismeretek tantárgy)
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Szakmacsoport

Melyik szakképesítésnél
számítható be
(azonosító szám, megnevezés)

Közlekedésépítés és vízgazdálkodás

Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
33 5842 01 Csatornaműkezelő
33 5842 02 Fürdő- és hévíz-üzemkezelő
33 5832 01 Útfenntartó
szakmunkás
33 5842 03 Vízközműépítő
33 5842 04 Vízkútfúró
33 5842 05 Vízműkezelő

Ruhaipari

– Közlekedésépítés és vízgazdálkodás szakmai előkészítő képzés programja Általános irányelvek a szakmai
előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Közlekedésépítés és vízgazdálkodás szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Közlekedésépítés és vízgazdálkodás szakmai előkészítő
(Gyakorlati ismeretek tantárgy)

Alapiskolai végzettségre
épülő szakképesítések
21 5276 01 Lakástextilvarró, -javító
21 5276 03 Varrómunkás
33 5276 01 Férfiruha-készítő
33 5276 02 Kalapos és
sapkakészítő
33 5276 03 Konfekcióipari
szabász
33 5276 04 Kötőipari konfekciós és fehérnemű-készítő
33 5276 05 Nőiruha-készítő
33 5272 02 Bőrruhakészítő
33 5291 03 Textiljáték-készítő
34 5276 01 Gyermekruhakészítő

Bőr- és szőrmeipari

Szakmai előkészítő tantárgyak neve

– Ruhaipari szakmai előkészítő
képzés programja (Általános
irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Ruhaipari szakmai előkészítő képzés (Elméleti ismeretek
tantárgy)
– Ruhaipari szakmai előkészítő képzés (Gyakorlati ismeretek tantárgy)

Befejezett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítések
21 5272 01 Bőrtárgykészítő
21 5272 02 Cipőjavító

– Bőr- és szőrmeipari szakmai
előkészítő program (Általános
irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Bőr- és szőrmeipari szakmai előkészítő (Elméleti
ismeretek tantárgy)
– Bőr- és szőrmeipari szakmai előkészítő (Gyakorlati
ismeretek tantárgy)
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Szakmacsoport

Melyik szakképesítésnél
számítható be
(azonosító szám, megnevezés)

Bőr- és szőrmeipari

Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítések
31 5272 01 Bőripari szabász
31 5272 02 Bőripari varrómunkás (tűző)
31 5243 01 Cipőipari gépkezelő
31 5272 03 Cipész
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Szakmai előkészítő tantárgyak neve

– Bőr- és szőrmeipari szakmai
előkészítő program (Általános
irányelvek a szakmai előkészítő képzés megszervezéséhez)
– Bőr- és szőrmeipari szakmai előkészítő (Elméleti
ismeretek tantárgy)
– Bőr- és szőrmeipari szakmai előkészítő (Gyakorlati
ismeretek tantárgy)

Alapműveltségi vizsgához
kötött szakképesítések
33 5272 01 Bőrdíszműves
33 5272 06 Szíjgyártó
33 5272 03 Cipőfelsőrészkészítő
33 5243 01 Cipőgyártó
33 5272 04 Kesztyűs
33 5272 07 Szíjgyártónyerges
33 7276 07 Szőrmekikészítő
33 5276 08 Szűcs
33 5272 08 Tímár
Üvegipari

31 5292 05 Ipari üvegműves
31 5292 07 Képkeretező
és üvegező
31 5292 12 Üvegfestő és
ólomüvegező
31 5292 13 Üvegfúvó
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– Üvegipari szakmai előkészítő program (Általános irányelvek a szakmai előkészítő
képzés megszervezéséhez)
– Üvegipari szakmai előkészítő
(Elméleti ismeretek tantárgy)
– Üvegipari szakmai előkészítő
(Gyakorlati ismeretek tantárgy)
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A mindennapi testedzés biztosításának kötelezettsége
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Weglárz Bálint

A jogszabályi elõírások szerint minden iskolának biztosítania
kell a mindennapi testedzés feltételeit. A gyakorlatban közel sem
ilyen rózsás a kép. A következõkben megvizsgáljuk, miért fontos
a mozgás és mikor tekinthetõ teljesítettnek az alcímben leírt kötelezettség.
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Az emberek – ezen belül a fiatalok – egészségére számos régi és új
veszély leselkedik. Napjainkra az „inaktív” életmód következtében, amellyel a civilizáció és urbanizáció ajándékozott meg bennünket, az emberek fizikai megterhelése fokozatosan csökkent,
ugyanakkor a felgyorsult élettempó, a kedvezõtlen társadalmi,
gazdasági változások következtében fellépõ idegi megterhelése,
feszültsége pedig nõtt.
Ezeket az egészségre káros hatásokat csak
· rendszeres testedzéssel,
· helyes táplálkozással,
· káros szenvedélyek nélküli életvitellel,
tehát egészséges életmóddal tudja az ember ellensúlyozni.
A jó közérzet piramisának alapját a rendszeres testedzés és a megfelelõ étrend képezi. Ezek helyes alkalmazása alkotja a többi terület vázát, a csúcson pedig önmagunk felelõssége helyezkedik el,
uralkodva a többi terület felett és segítséget nyújtva a szükséges
változtatások eredményes és sikeres megvalósításához.
A jó közérzet piramisa:

Önfelelõsség
Stressz kezelése
Dohányzás beszüntetése
Testsúlyellenõrzés
Táplálkozás
Testedzés

2. Történeti áttekintés
Az õsember életmódjához, ha életben akart maradni, hozzátartozott a mindennapi fizikai, testi aktivitás. A test edzése létfontosságú volt mind az egyén, mind a közösség számára, mert a gyenge, az életre képtelen, a nem egészséges hamar elpusztult.
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Élet nélkül sem egyéni lét, sem társadalmi létezés (maga a társadalom) sem képzelhetõ el. Az élet ezek alapján semmi mással
nem pótolható értéke minden embernek.
Az emberi fejlõdés késõbbi szakaszaiban is nagy jelentõsége volt
a testedzésnek és az egészségnek. Spártában már szervezett formát öltött a testi nevelés. A gyerekeket kétéves koruktól állami
iskolákban nevelték, ahol nap mint nap folyt a kemény gyakorlás, és ahol a legfontosabb tantárgy a „testkultúra” volt. A test elhanyagolása szégyennek számított, mert a polgár csak testi erejének, ügyességének és szépségének teljében tudott a közösség
elvárásainak megfelelni, a városállam pedig csak így tudott fennmaradni. Az egészség így lett a mindennapi élet forrása, és mint
ilyen, egyben lehetõséget és képességet jelent, azaz modus vivendit, az élet teljesítményre való alkalmasságát.
Az egészség feltétele
·
·
·
·
·

·

·

·

·

·

a
a
a
a
a

harmonikus egyéni életnek,
társas együttélésnek,
termelésnek,
mûvelõdésnek és végsõ soron
boldogságnak.

Ezekbõl egyértelmûen következik, hogy minden életkorban és
termelési szinten a társadalomnak egészséges egyedekre van
szüksége
· testileg (szomatikusan),
· szellemileg (pszichésen),
· társas-társadalmi kapcsolatokban (szociálisan) egyaránt.
·

·

·

Athénban is jelentõs szerepet töltött be a testkultúra a fiatalok
nevelésében. Az „ép testben ép lélek” elvét a görögök nem csak
vallották, hanem meg is valósították! A mindennapi testedzés
életformájukká vált.
Lukainosz ezt így fogalmazta meg: „nem elégedhetünk meg azzal, hogy
ki-ki testileg, lelkileg olyan, amilyen, hanem nevelni és fejleszteni kell,
hogy akinek kedvezõ hajlamai vannak, az még sokkal jobb legyen, a hitvány is megjavuljon.”

Az egészség, az egészséges létezés a szomatikus, pszichés és szociális személyiségtényezõknek harmonikus, zavartalan mûködése. Az egészség e hármas összetevõje egymással dialektikus kölcsönhatásban áll. Bármelyik sérülése az egész rendszer zavarát
eredményezheti. A szomatikus-pszichés és szociális tartalmakra
vonatkozóan tehát el kell fogadnunk a totalitás (oszthatatlan
egész) követelményét.
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Az egészség a körülötte lévõ társadalmi és természeti környezettel, a személyiség belsõ környezetével állandó alkalmazkodó és
alakító (alkotó) kölcsönhatásban van. Az egészség nem állapot.
Az embernek saját egészségéért folyamatosan tennie kell valamit
(fenntartó, megerõsítõ, fejlesztõ, támogató, megelõzõ, elhárító tevékenységet).
A késõbbi korokban a test mûvelése némileg háttérbe szorult. Az
intézményesített nevelés magas szintet ért el ugyan, de benne
a testnevelés szerepe egyre csak halványult. Ez a szerepcsökkenés leginkább a „testmûvelés” gyakoriságának csökkenésében
volt tettenérhetõ. Az emberek, a fiatalok életmódjának, napi életvitelének alakításában a fizikai aktivitásnak (gyaloglás, vízhordás, favágás, szállítás, földmûvelés, állatok legeltetése) továbbra
is döntõ szerepe volt. Szóval az egészség fenntartásához akkor –
az aktív életmód mellett – a heti 1-2 órás testmozgással járó óra
elégségesnek volt mondható.
Az egyén életmódja révén szabályozhatja, optimalizálhatja
egészségi állapotát és életmódjával elégítheti ki az egészségével kapcsolatos szükségleteit.
Az életmód
· az a mód, jellemzõ magatartás, ahogy valaki testi, szellemi,
anyagi, erkölcsi vonatkozásban él, továbbá
· személyek vagy emberek kisebb-nagyobb csoportjának a gazdasági, foglalkozási és társadalmi viszonyok által meghatározott helyzete, viselkedése és lehetõsége az életben.
·

·

A test mûvelésének gondolata és fontossága a felvilágosodás idején újra felszínre került. A „vissza a természetbe” gyakorlat mellett Rousseau így fogalmazta meg gondolatait: „Ha a test erõs,
engedelmeskedik; ha gyönge, parancsol…”
Reformkori népoktatásügyünk egyik kiemelkedõ alakja, Majer
István, aki az esztergomi érseki tanítóképzõt, a „mesterképzõt”
vezette, a nevelés célját így határozta meg 1840-ben: a nevelésnek azt kell eredményeznie, hogy a növendékek kifejlõdjenek testi és szellemi tehetségekben. Ennek a célnak az elérésére három
eszköz áll a tanító rendelkezésére: a példa, a szoktatás és az oktatás. A nevelés egyik legfontosabb feladata: a helyes életrend,
napirend kialakítása.
Ami nevelési rendszerét illeti, Majer szerint a nevelés két nagy területet foglal magában: a testi és a szellemi nevelést. A gyermek
megismerõ tevékenységének fejlõdése összefügg a mozgással,
a szervi fejlõdéssel, tehát a testi nevelés az iskoláskorban alapve-
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tõ jelentõségû, ezért elengedhetetlenül fontos a helyes életrend,
napirend, táplálkozás, tisztálkodás, rendszeres testmozgáshoz
való szoktatás kialakítása.
A testi nevelésnek négyrétû feladata van:
·
·
·
·

·

·

·

·

gondoskodni kell a gyermek normális fejlõdésérõl
edzeni kell testüket
el kell hárítani az akadályokat, amelyek a testi fejlõdést gátolják
meg kell õrizni a testi épségüket

Az edzett ember ellenállóbb a betegségekkel szemben, ezért szükséges, hogy a tanárok a testi egészség megóvására is szakszerûen
oktassák a gyerekeket. Tanácsai:
· a rendszeres testmozgást már a pólyában el kell kezdeni
· az iskolában tanítás közben is szükséges a „lazítás”, egy-két
gyakorlat felüdíti a testet
· többórás iskolai tartózkodás esetén félórai szabad mozgásra
mindenképpen szükség van
· a gyerekek tanuljanak meg jól úszni, mert egészséges és életet
menthet
· a test erõit a testgyakorlatok tökéletesítik (a különbözõ testgyakorlatok során a tanulók különbözõ mozgásfeladatokat
oldhatnak meg, ilyenek a gyaloglás, futás, ugrás, mászás, dobás, lovaglás, úszás)
· a mozgás legkiválóbb neme: a munka (például varrás, fonás,
öntözés, kapálás)
·

·

·

·

·

·

Nagy súlyt helyez a külsõ érzékelésre, az érzékszervek megóvására. Részletesen foglalkozik a betegségekkel. Hasznos tanácsokat
ad ezek ellátásához is (elsõsegélynyújtás, kézi gyógyszertár).
A mindennapi testedzés szükségességét 1894-ben Mittelmann
Bernát, majd 1935-ben a Magyar Pedagógiai Társaság fogalmazta meg. „Sport nélkül nincs egészség, egészség nélkül nincs jó
munka.”1 A Magyar Királyi Testnevelési Fõiskolán 1942-ben pedig már összeállították a „Mindennapos testnevelés” I. számú
mintagyakorlatait is. 1968-ban a Pedagógusok Szakszervezete
Tanuljunk egymástól sorozatában jelentették meg a „Mindennapos testedzéssel egészséges ifjúságot” címû kiadványt.
1985-ben a diáksport „társadalmiasításában”, a sportcsoportok
számának növelésében keresték a megoldás kulcsát. Az 1980-as

1

dr. Szentgyörgyi Albert
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évek végétõl a „mindennapos testedzés” különbözõ formáinak elterjesztésével próbálkoztak. Sajnos különbözõ okok – sportcsoportvezetõi díjak és a „fejkvóta” beépülése a költségvetésbe; a pályázati pénzek beszûkülése, megszûnése – miatt ezek a kezdeményezések igen rövid életûek voltak, illetve nem váltották be
a hozzájuk fûzõdõ elvárásokat.
Napjainkra a civilizációs és urbanizációs ártalmak, a mozgásszegény „inaktív” életmód térhódítása következtében az emberek,
ezen belül a fiatalok fizikai aktivitásában olyan nagymértékû
visszaesés következett be, amelyet a jelenlegi heti 1-3 órás
testneveléssel már nem lehet kompenzálni. Az a gyakoriság,
amely a XIX. században és a XX. század elején még – az aktív életmód mellett – elégséges volt, mára már „küszöb alatti ingerré”
változott. A XX. század második felére a „satnyulás” jelei ijesztõ
méreteket öltöttek. A két végletet a „széle-hossza egy” és a görbe,
vézna, „zörgõcsontú rémalakok” jelentik.

3. A jelenkor problémái
Ezek a kedvezõtlen tendenciák – számos intézkedés ellenére – felerõsödtek. Az emberekre, ezen belül a fiatalokra számos régi és
új veszély leselkedik. A társadalomban, a gazdasági életben bekövetkezett változásoknak (rendszerváltás, szerkezetváltás, munkanélküliség, szociális biztonság hiánya) az egészséget negatívan
befolyásoló hatásai, új betegségek (AIDS, vírusfertõzések, pánikbetegség) és újra támadó régi betegségek (tüdõbaj), káros szokások (alkoholizmus, dohányzás, kábítószerezés) és erõszak szedik
áldozataikat.
Szociológiai és egészségügyi felmérések bizonyítják ifjúságunk
egészségének sebezhetõségét, társadalmi beilleszkedési zavarait,
perspektíva- és értékvesztését, rossz állóképességét, edzettségét,
a káros szenvedélyek terjedését.
Egészséges életmód: az emberek azon tevékenységei, magatartási rendszere, amelyet az egészség fenntartására,
a szervezet megerõsítésére szerveznek különbözõ élet és
munkafeltételek mellett (vagy között).
Az egészséges élet elsõdlegesen az egyén érdeke, ennek megfelelõen saját egészségének megvédése az egyén feladata és felelõssége egyaránt. Az egészség mind az egyén, mind a társadalom
számára alapvetõ érdek, ezért annak védelme mindkettõjük számára kötelezõ! Az egészséges lét a közösségben zajlik, megva-
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lósulását a közösség tagjai segítik vagy gátolják. Mindezt az egészségkulturáltság (kialakult egészségvédõ attitûd) jelentõsen befolyásolja, amit fényesen bizonyít, hogy a helyes egészségi beállítódás és az egészséges viselkedés magas szinten korrelál egymással.
Az emberi magatartást, viselkedést – az egészség értékjellege
szempontjából – a biológiai és a szociális norma szabályozza.
Normáról akkor beszélünk, amikor az ember viselkedését szabályok kötik, társadalmi elõírások, törvények szabályozzák. (Mit lehet és mit nem lehet tenni?) Biológiai normának tekintjük azt
a szabályozottságot, amely az ösztönökbõl, a feltétlen reflexekbõl
és az organizmus strukturális sajátosságaiból fakad. A többi
norma szociális jellegû, azokat a társas, társadalmi viszonyok
szabják meg.
Könnyen belátható, hogy ma Magyarországon az egészség
mindhárom oldalának stabilitása egyszerre sérült.
A testi, a biológiai állapot romlását idézte elõ
· az „ülõ”, a mozgásszegény életmód térhódítása, általánossá
válása,
· a fizikai munka és tevékenység fokozatos megszûnése, háttérbe kerülése,
· a szellemi terhelés fokozatos növekedése,
· a sportolási lehetõségek beszûkülése, költségeinek emelkedése.
A társadalmi, gazdasági változások pedig a szociális érzékenységet, valamint a jó közérzetet és – sok esetben – a testi jólétet is
veszélyeztetik.
A betegségre utaló jegyek sem egyedül a szomatikus oldalról jelentkeznek. A mûködésbeli zavar, hiba, kórfolyamat a másik két
oldalról is elindulhat. Megjelenhet a betegségtünet és a szubjektív panasz egyszerre, de megjelenhet a tünet panasz nélkül, sõt jelentkezhet panasz tünet nélkül is. Fel kell figyelni
olyan viselkedésbeli betegségjelekre, mint a felesleges egészségi
kockázatvállalás, az önpusztító szokás vagy visszaélés, az öngyilkossági kísérlet. Ezek olyan tünetek, amelyek a személyiség értékelõ rendszerébõl indulnak ki, s bár a külsõ szemlélõnek a tünet
jól felismerhetõ, a cselekvõ személy még a jelentkezõ panaszokat
sem ismeri el.
Ezek alapján belátható, hogy nem húzható éles határ az egészséges és a beteg létezés között. Köztük széles átmeneti szakasz, sáv
képzõdik, amelyekben az alkalmazkodás felborulása-visszaállása folytán változó, kompenzáló folyamat zajlik le.
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Ezt a sávot „rizikóhelyzetnek” nevezzük, amelyben életünk
az egészség vagy a betegség irányába egyaránt eltolódhat.
Egészségi rizikó alatt az egészséget érintõ veszélyt, a betegségi kockázatot, az egészség elvesztésének lehetõségét értjük.
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Az egészségi rizikómagatartás nem más, mint olyan magatartásminták sorozata, amelyek intenzitásuk vagy tartósságuk következtében válnak az egészségre nézve kockázatossá. Ilyen valamely megterhelés, terhes szabály, kellemetlen feladat megkerülése, kompenzációja, amellyel a személy önmagában feszültségmegoldó hatást vált ki.
Ez a fajta magatartás valójában egy konfliktusmegoldási kísérlet,
megoldási stratégia. Így „oldja meg” a konfliktust, közben kalkulál, hogy mekkora veszteség érheti? Az egészségi normát megkerülõ magatartás paradox hatást hoz létre, mert a kitérés miatt
megélt konfliktus aktuális megterhelése a rizikómagatartásban
megkétszerezõdik; a megterhelés tovább tart és a konfliktus csak
újabb és nagyobb rizikóval oldódik meg. Ezért az iskolai egészségnevelésnek az egészségvédõ opciót (a szabad választási
lehetõséget) kell kiemelnie!
Az egészség megõrzése, megvédése nem csupán az egyén problémája, lehetõsége, hanem gazdasági, társadalmi, politikai meghatározottságú is, mert a betegség kialakulásának, keletkezésének
anyagi, társadalmi (külsõ), valamint biológiai és személyiségbeli
(belsõ) tényezõi is vannak. A társas kapcsolat szükséglete pszichikus szükséglet.
A lelkileg egészséges társadalomnak három feltételre van szüksége:
· termelésre
· újratermelésre
· kapcsolatokra
·

·

·

A legtöbb feszültséget, konfliktust az életben az emberi kapcsolatok rendezetlensége okozza! A harmonikus társas kapcsolatok képezik ugyanis a szociális biztonságérzés alapját, az
önkibontakozás bázisát, teremtik meg az érzelmi kötõdést, védenek meg a szociális izolációtól, az elmagányosodástól.
Az emberek igénye és lehetõsége közötti akadályokat
· a társadalmi-gazdasági élet hatásai,
· a társas kapcsolatok rendezetlensége és
· a kényszerû alkalmazkodási mechanizmusok okozzák.
·

·

·
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Ezek vezet(het)nek szorongáshoz, belsõ feszültségekhez, és tartóssá válásuk akár betegség kialakulásához is. A magyar népesség 35%-a szenved funkcionális neurózisban.
Az egészséges létezés folyamatjellegû, amelyben a folyamatosság dialektikája érvényesül. Így az egészség és annak elvesztése (a betegség) között nincsenek merev határok, csupán az
egyik állapotból a másikba való átmenet valósul meg. Minél stabilabb az egyensúly testi-lelki és szociális értelemben egyaránt,
annál egészségesebb az ember.
A jelen kihívásainak csak a testnevelés és sport révén tud az
ember megfelelni, csak a testnevelés és sport révén juthat az
ember olyan „fittségi” állapotba, amely testi, lelki és szociális egyensúlyát szilárddá teszi. Csak rendszeres testmozgással, célszerû és helyes táplálkozással, kedvezõ életmóddal
tudja az ember ezt az optimális állapotot megszerezni.
A megfelelõ fizikai erõnlét, a fizikai fittség elérése, megszilárdítása
nemcsak a sport és a testnevelés, hanem az általános jólét szempontjából is igen fontos tényezõ, mert a fitt egyén egészsége nehezebben sebezhetõ, az akadályokat, a kihívásokat könnyebben
küzdi le, mint az edzetlen.
Az ember fizikai képességeinek színvonala nagymértékben függ
az adottságaitól (öröklött tulajdonságaitól), amelyek a gyakorlás
hiánya miatt könnyen elveszíthetõk. Ugyanakkor a kedvezõtlenebb adottságokkal rendelkezõ egyén képességei mozgásos tevékenységekkel (rendszeres, megfelelõ intenzitású és idejû edzésmennyiség elvégzésével) nagymértékben fejleszthetõk.
A mindennapi rendszeres testedzésre minden eddigi korszaknál nagyobb szüksége van a felnövekvõ nemzedéknek.
Ezt a feladatot az iskolának, az iskolai testnevelésnek és sportnak kell felvállalnia, mert
· a társadalmi munkamegosztás értelmében a nevelési-oktatási
intézmények társadalmi funkciója a gyermekek szocializációja, személyiségfejlesztése,
· az iskolában az ifjúság teljes létszáma elérhetõ,
· a család válsága miatt az iskola kénytelen részben vagy teljes
egészében magára vállalni a család
— egészséges életmódra mintát nyújtó szerepét,
— egészséget védõ, támogató magatartását,
— konfliktuselhárító és -megoldó társas támogatását,
— sok esetben még a gyerek eltartását is.
·

·

·
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A katonai nevelés, a harmonikus embereszmény, a technikai irányultság helyett az egészségi célok, az egészségfejlesztõ funkciók
(az egészség megteremtése, megszilárdítása és szinten tartása)
megvalósításának kell az iskolai testnevelés és sport fõ céljának
és funkciójának lennie. Sajnos ezt a célt, ezt a funkciót a jelenlegi iskolai testnevelés és sport nem tudja betölteni!
· Egyrészt azért, mert a jogszabályokban (Nemzeti alaptanterv,
Közoktatási törvény) leírtak a jogszabályalkotók törekvései ellenére – különbözõ, önmagukban akár indokoltnak is tekinthetõ és elfogadható okok miatt – sem valósultak meg.
· Másrészt a társadalom és ezen belül az iskolaigazgatók, az iskolavezetés és a tantestület tagjainak és a diákoknak az egészségkulturáltsága nem éri el a szükséges mértéket. Egészségvédõ
attitûdjük, egészségi beállítódásuk és viselkedésük színvonala
a legfõbb akadálya bármiféle elõrelépésnek.

4. A jogszabályi háttér, és ami nem valósult meg
belõlük
A közoktatásról szóló – az 1996. évi LXII. törvénnyel módosított –
1993. évi LXXIX. törvény szerint a nevelési-oktatási intézményekben folyó iskolai testnevelés és sport a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium (1998-tól az Oktatási Minisztérium) hatáskörébe tartozik.
A jogszabályalkotók megfogalmazták, hogy a „gyermeknek, tanulónak
joga, hogy … egészséges környezetben neveljék és oktassák, … életrendjét … tanulmányi rendjét pihenõidõ, szabadidõ, testmozgás beépítésével, sportolási lehetõség biztosításával életkorának és fejlettségének
megfelelõen alakítsák ki.”1
A Nemzeti alaptanterv alkotói még ezt is „túllicitálva” a mûveltségterületek közös követelményeiben megfogalmazták azt, hogy az „iskolának
… minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges, testi,
lelki és szociális fejlõdését…”

1

Kt. 10. § 1. pont.
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Hogyan? Erre is választ ad a Nat Testnevelés és Sport része.1
A Nat Testnevelés és Sport mûveltségi terület Általános fejlesztési követelménye a fõ mûveltségterületek között hozzávetõlegesen
a következõ arányokat érvényesíti:
Mûveltségi
terület

1–6. évfolyam

7–10. évfolyam

1–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 9–10. évfolyam

Testnevelés
és sport

10–14%

9–13%

6–10%

6–10%

Ezek alapján a Testnevelés és Sport mûveltségterület heti kötelezõ tanórai óraszámai a következõk lehetnek:
évfolyam

minimum

kerekítve

maximum

kerekítve

1–3. évfolyam

2

2

2,8

3

4. évfolyam

2,2

2

3,1

3

5–6. évfolyam

2

2

2,9

3

7–8. évfolyam

1,5

1,5

2,5

2,5

9–10. évfolyam

1,6

1,5

2,7

2,5

Kt. 52. § 8. pont:
„Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez
szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani… az iskolai sportkör
mûködését. Az iskola a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló idõkeret terhére szervezi meg az iskolai
sportkör foglalkozásait…”

A nem kötelezõ tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló idõkeret heti óraszámai a következõek:
évfolyam

2

4.

5,625

5–6.

5,625

7–8.

7,5

9–10.

9,625

11–12.

1

óraszám/hét

1–3.

18

Nemzeti alaptanterv, MKM, 1995., 249–250. oldal.
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K
7.6
12

1–3.

20

4.

22,5

5–6.

22,5

7–8.

25

9–10.

27,5

11–12.

30

A tehetséggondozásra biztosított óraszámok:
1–3.

1

4.

1,125

5–6.

1,125

7–8.

1,25

9–10.

1,375

11–12.

1,5

Együtt a kötelezõ, a választható és a tehetséggondozás óraszámai:
évfolyam

kötelezõ

választható

tehetséggondozás

összesen

1–3.

20

2

1

23

4.

22,5

5,625

1,125

29,25

5–6.

22,5

5,625

1,125

29,25

7–8.

25

7,5

1,25

33,75

9–10.

27,5

9,625

1,375

38,5

11–12.

30

1,5

49,5

18

A végrehajtás tekintetében a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 5. § 1. pontja még
konkrétabban fogalmaz:
„Az iskolában a mindennapi testedzést a kötelezõ tanórai foglalkozások,
a nem kötelezõ tanórai foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások, az
iskolai sportköri foglalkozások keretében oly módon kell megszervezni,
hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta legalább 45 perc idõtartamban a testmozgás, a sportolás lehetõsége. A mindennapi testedzés megszervezésénél a Közoktatási törvény 3. számú mellékletében
az osztályok létszámhatárára vonatkozó rendelkezéseket figyelembe
kell venni.”
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Az 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete:
évfolyam

átlaglétszám

maximális létszám

1–6. évfolyamon

21

26

7–10. évfolyamon

25

33

11–13. évfolyamon

30

35

Ez a törvényi szabályozás elsõ ránézésre látszólag soha még ilyen
kedvezõ helyzetbe nem hozta az iskolai testnevelés és sport
ügyét, mert
· a testi nevelést a szellemi neveléssel egyenértékûnek fogja fel,
· elismeri, hogy a testi nevelés a tanulóifjúság egészsége megõrzésének, egészséges életmódra nevelésének, személyisége sokoldalú fejlesztésének, társadalmi beillesztésének – semmi mással nem pótolható – eszköze,
· az iskolának kötelezõvé teszi a mindennapi testedzés feltételeinek megteremtését és az iskolai sportkör mûködtetését,
· az iskolai sportkör zavartalan mûködésének biztosítása érdekében
— a sportköri foglalkozások óraszámait a nem kötelezõ tanórai
foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló idõkeretbõl kell biztosítaniuk az iskoláknak,
— a sportkör mûködéséhez az állam – a költségvetési támogatásban – évente emelkedõ összegû (1997-ben 1000 Ft/fõ, 1998-ban
1200 Ft/fõ) normatívát biztosít sportköri tagonként.
·

·

·

·

A testnevelés és sport ügye sajnos ismét „elvérzett” a csatározásokban. A jogalkotók törekvései a gyakorlatban teljes kudarcot
szenvedtek.
A testnevelés és sport mûveltségterület kötelezõ óraszámai – az
iskolák zöménél, illetve a 7-12. évfolyam osztályainál – a minimumon „tetõztek”. A mindennapi testedzési kötelezettségnek
a legtöbb iskolánál – függetlenül a tanulócsoportok számától –
úgy tettek eleget, hogy a hét minden napján (hétfõtõl péntekig)
a választható idõkeret terhére 1-1 órát, jó esetben napi 2 órát
(1-et az alsósok vagy lányok, 1-et a felsõsök vagy fiúk) biztosítottak a testnevelés és sport mûveltségterület számára.
Az iskolai sportkör mûködését szolgáló „fejkvótát” a legtöbb iskolában az iskola mûködésére, közüzemi számlák fizetésére használják
fel, ezzel szinte lehetetlenné téve a sportkörök programjainak, a diákok versenyeztetésének, foglalkoztatásának megvalósítását.
Persze ez elõre látható volt. A jogszabályok tartalmának – illetve
megszületése idejének – és a fenti óraszámoknak az alapos vizs-
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gálata elõrevetítette azokat a veszélyeket, amelyek a testnevelés
és a sport ügyét hátrányosan érintették és amelyek be is következtek.
Azok a jogszabályok, amelyek
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· különbözõ értelmezési módokat engednek meg,
· megszületése, változtatása, pontosítása között több mint három év telik el,
· a csökkenõ óraszámoknál tól-ig határokat adnak meg, és ennek eldöntését a – természetesen – saját tantárgyában érdekelt
többség végzi,
nem is vezethettek más eredményre.
S ugyanez vonatkozik a „felhasználási kötelezettség nélkül biztosított” sportköri pénzek biztosítására is.

5. Összegzés
Az iskolai testnevelés és sport ügye – a jogszabályalkotók törekvései ellenére – „elvérzett” a csökkenõ óraszámokért folytatott
csatározásokban.
Az iskolák tantestületei a helyi
·
·
·
·

igények (tanulók, szülõk, iskolafenntartók),
sajátosságok (hagyományok, eredmények),
törekvések (idegen nyelv, számítástechnika),
lehetõségek (létesítmény, szer-, eszköz-, szakember-ellátottság)

figyelembevételével és a Nemzeti alaptanterv elõírásai alapján
készítették el iskolájuk pedagógiai programját és tantárgyfelosztását, amelyek zöménél a testnevelés és sport mûveltségterület
elfogadott kötelezõ és választható óraszámai nem teszik lehetõvé a mindennapi testedzési kötelezettség gyakorlatban való
megvalósítását, teljesítését.
Az iskolai Testnevelés és Sport mûveltségterület az iskolák többségében még rosszabb helyzetbe került a Nemzeti Alaptanterv
alapján elkészített és 1998-tól bevezetésre kerülõ pedagógiai
programokban, helyi tantervekben, mert
· drasztikusan csökkentették a testnevelés kötelezõ óraszámait,
· ezzel párhuzamosan nem emelték meg a nem kötelezõ tanórai
foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló idõkeretbõl
a testnevelés és sport mûveltségterületre jutó óraszámokat
·

·
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(sõt több iskola egyetlenegy órát sem tervezett, biztosított ebbõl a keretbõl a testnevelésnek, mint például egyes szakképzõ
intézmények),
· az iskolai sportkörök nem kapják meg a mûködésüket biztosító „fejkvótát”, ugyanakkor tagdíjat sem szedhetnek.
·
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6. Javaslatok
Figyelem!
Az iskolák mindennapi testedzési kötelezettségeinek egységes
értelmezése érdekében fogadjuk el, hogy
ß az iskola valamennyi diákja számára biztosítani kell a
lehetõséget a mindennapi testedzésre(!),
ß hatékonyság, eredményesség szempontjából a kötelezõ
formát kell elõnyben részesíteni, ezért a kötelezõ tanórai
óraszámokat a törvény és a Nat által meghatározott maximális óraszámokban szükséges megállapítani (így az
1–6. évfolyam osztályainál heti 3 órában, míg a 7–12.
évfolyam osztályainál heti 2,5 órában),
ß a választható idõkeretbõl a tanórán kívüli órák számát
pedig úgy kell megállapítani, hogy azokat hozzáadva a kötelezõ óraszámokhoz, osztályonként heti 5 óra jöjjön ki.
Így az 1–6. évfolyam osztályainál heti 2 órát, míg a 7–12. évfolyam osztályainál heti 2,5 órát szükséges a választható
idõkeretbõl biztosítani.
A mindennapi testedzés tanórán kívüli formái közül azokat kell
elõnyben részesíteni,
ß amelyek a testnevelés és sport mûveltségterület általános és
részletes fejlesztési követelményeinek teljesítését – a tanórán
elsajátított ismeretek bõvítését –, és a hozzájuk kapcsolódó
jártasságok, készségek és képességek fejlesztését segítik elõ,
ß amelyek biztosítják a tanulók egészségének megõrzését,
megszilárdítását, egészséges testi fejlõdését,
ß amelyek biztosítják
— a mozgás, a játék, a testedzés népszerûsítését,
— az önfeledt szórakozást,
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Figyelem! (folytatás)
— a tanulással együttjáró ma még egyoldalú szellemi terhelés ellensúlyozását, és végül, de nem utolsó sorban
ß a sportági felkészítést és a versenyeztetést szolgáló foglalkozásokat.
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Ezek a foglalkozási formák lehetnek
·
·
·
·
·

sportórák (tömegsportórák),
sportszakkörök,
sporttanfolyamok,
iskolai sportköri foglalkozások (szakosztályi munka),
diáksport-egyesületi foglalkozás.

Az egyes foglalkozási formákra jutó óraszámokat (arányokat) úgy
kell meghatározni, hogy azokat a formákat részesítsük elõnyben,
amelyek
· a diákok mind nagyobb hányadát érintik,
· amelyet a legtöbb diák választ,
· a rendszeres testedzést, az egészséges életmódra és fizikai aktivitásra való nevelést szolgálják.
A sportkörök zavartalan mûködését szolgáló – a költségvetési támogatásban szereplõ – összeget teljes egészében az
iskolai sportkör számára biztosítani kell.
Az iskolai testnevelés és sport tárgyi (létesítmény-, szer- és eszközellátottság) és személyi feltételeit, valamint az iskola egészségvédõ, egészséges életmódot alakító tevékenységét folyamatosan javítani szükséges és biztosítani kell minden diák és tanár
számára az egészséges életmód iskolai gyakorlását és az ehhez szükséges feltételeket (idõ, helyszín, foglalkozás) is.
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Tanítsuk!
Ember- és erkölcsismeret az 5–8. évfolyamon
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Kamarás István

Már-már közhelynek számít, hogy a magyar társadalom erkölcsi
válságban van. Ennek nyilvánvalóan egyik oka lehet, hogy az iskolában évtizedeken át nem fektettek kellõ hangsúlyt az erkölcsi
nevelésre, és ennek alapjára, az emberismeretre. Ez a helyzet
most változni látszik.

Tartalom

Oldal

1.

Az ember- és erkölcsismeret a NAT-ban

2

2.

Az ember- és erkölcstan a tantervekben

5

3.

Témakörök, tartalmak

8

4.

A tantárgy a helyi tantervben

10

5.

Tanulói tevékenységek

12

6.

Követelmények és értékelés

14

7.

Felkészülés az ember- és erkölcsismeret
oktatására

17

Oktatási segédletek a tárgy tanításához
a 7–10. évfolyamon

19

8.

Iskolavezetés 2001. november

Pedagógiai felelõsség

1. Az ember- és erkölcsismeret a NAT-ban
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Aligha vitatható, hogy a 13-14 évesek nagyságrenddel többet
tudnak Dél-Amerika ásványkincseirõl, mint az érzésekrõl, sokkal többet a vegyértékekrõl, mint az értékrendrõl, a génekrõl,
mint a vágyakról, a szabad vegyértékrõl, mint az ember meghatározottságáról és szabadságáról. Tudnak egyenletet rendezni, de
alig valamit arról, hogy mikor van rendben az ember, tudnak valamit az egészségrõl, de alig valamit az ember egész-ségérõl. Egy
17-18 éves diák fel tudja írni esetleg még az etil-metil-keton szerkezeti képletét is, ám a személyiség szerkezetérõl alig tud valamit. Amennyiben megfelelõ terjedelemben jelenne is meg új tantárgyak keretében a pszichológia, a szociológia, az etika, a vallástudomány, a filozófiai antropológia, az ökológia, a politológia tudásanyaga, még megoldatlan kérdés maradna a részekre bontott
ember egységben átlátásának hogyanja.
Mindennapi tapasztalataink azt mutatják, hogy a mai Magyarországon az elmúlt évtizedekben eltorzult a társadalmi normaátadás természetes folyamata, elbizonytalanodott az emberek értékekhez való viszonya. A fiatal nemzedék nem lett fölkészítve arra,
hogy önállóan is el tudjon igazodni az egyre bonyolultabbá váló
társadalmi viszonyok között. Erre a meglehetõsen válságos helyzetre reagált a mostani kerettanterv elvi alapját jelentõ Nemzeti
alaptanterv (továbbiakban NAT), és a benne megjelenõ emberismeret. E mûveltségi terület keretében szintézisbe került mindaz,
ami az emberben együtt van, amit az egyes embertudományok –
mert ez a dolguk – saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek
összes elõnyével és hátrányával.
Az emberismeret különbözõ embertudományokat szintetizáló mûveltségi terület.
Ötvözõdik benne
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a biológiai,
a lélektani,
a szociológiai,
az etikai,
a kulturális antropológiai,
a filozófiai,
a vallástudományi,
az ökológiai,
a politológiai nézõpont.
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Szerves részeként hatásosabb lehet az erkölcstan, mint önmagában, amikor is könnyen válhat moralizálássá. Ugyanez áll az önismeretre is, amely önmagában könnyen válhat pszichologizálássá vagy lelkizéssé, valamint a társadalomismeretre is, amely
más embertanok társaságát nélkülözve könnyen beleeshet a szociologizmus, a szociologizálás vagy az átpolitizálódás bûnébe.
Jogosan tehetõ fel a kérdés, hogy világnézeti szempontból mennyire
kényes ez a tárgy: melyik emberképre, személyiségmodellre, társadalomképre és etikára alapozzuk az emberismeretet, a társadalomismeretet és az erkölcstant?
Ez a tárgy egyfelõl nem annyira emberkép-, világkép- és egyéni
világnézetfüggõ, mint az erkölcstan, másfelõl nem sokkal kevésbé az, mint az irodalom vagy a történelem.
Ebben az életkorban már be lehet mutatni a különbözõ – és
választható – nézeteket (és világnézeteket) olyan kérdésekben, mint a test és lélek kapcsolata, a társas kapcsolat,
az értékrend, a szabadság vagy a végesség.
Mivel az ember értékelõ és értelmezõ lény, semmiféle emberi tevékenység, így ennek a tárgynak a tanítása sem lehet „értéksemleges”, hiszen ez a tárgy kitüntetetten olyan mûveltségi terület,
ahol a semlegesség nemcsak lehetetlen, hanem értelmetlen is. Ez
persze egyáltalán nem jelentheti azt, hogy az emberismeret tanítása
közben elõnyben lehetne részesíteni valamelyik eszmerendszert, világnézetet, ideológiát a többiek rovására. Éppen ellenkezõleg: az értékvilág minél sokoldalúbb bemutatására kell törekedni, ez lévén az érdemi választás elengedhetetlen feltétele.
E tárgy keretében kitûnõ lehetõség nyílik az emberrel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és párbeszédére. A lehetséges jó választások sokfélesége nem mond ellent
annak a követelménynek, hogy a döntésnél tekintetbe vett általános értékelvek ésszerû belátás alapján elfogadhatók és másokkal
közölhetõk legyenek, hogy ne kelljen megpróbálni konszenzust
kialakítani a legfontosabb kérdésekben. Egymástól különbözõ
egyéni választások csak ott lehetségesek, ahol a különbségek
kommunikálhatóak. Értelmesen – kényszermentesen – különbözni csak elõzetes egyetértés alapján lehet.
Az emberismeret egyszerre lehet
· az általános mûveltség,
· a világnézeti, erkölcsi és önismereti nevelés, valamint
· a kapcsolatkultúrára és közéleti szerepre nevelés
fontos építõeleme.
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Hathatósan járulhat hozzá a tanulók magasabb rendû szükségleteinek kialakulásához, tehetségük felismeréséhez, az értékek
iránti pozitív viszonyuláshoz, a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép kialakításához, a kommunikáció, az alkotás, a vállalkozás, a tolerancia, az empátia és a humánus életvezetés képességének erõsítéséhez.
Ha nem is „értéksemleges” az emberismeret, és ha nem is sugall
egyfajta értékrendet, segítheti fontos értékek mérlegelve elfogadását, bensõvé tételét, vagy legalábbis pozitív beállítódás kialakulását.
Olyan értékek megismerését, értelmezését, átélését, befogadását
és felvállalását, amelyekkel kapcsolatban eléggé erõs konszenzus
alakult ki különbözõ világnézetû társadalomtudományi szakemberek és pedagógusok körében, mint amilyen
· az egység (szoros és reflektív kapcsolat önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel),
· a szabadság (mint függetlenség, önállóság, a választás és
a döntés szabadsága),
· a tudás (mint megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés, kritikai szellem),
· az erkölcsiség (mint lelkiismeretesség, erényesség, becsületesség),
· az életkedv (mint természetesség, egészség, érzékelés, öröm),
· a munka (mint a feladattudat, alkotás, funkcionalitás, szakértelem, vállalkozás, igényesség, kreativitás),
· a szeretet (mint emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás,
udvariasság, kedvesség, segítõkészség, áldozatkészség, tolerancia, empátia, felelõsségérzet),
· a szépség (mint harmónia, rend, mûvészi szépség).
Ez a tárgy segíti a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normák, készségek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság,
a bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését.
Megalapozza továbbá a tanulók toleráns, törvénytisztelõ magatartását, kulturált vitakészségét.
Bár az emberismeret tudományos háttere és alapja a fentebb felsorolt embertudományok, kiindulópontja és rendezõelve azonban
a diákok szocializációs szükségletei. Szemlélete kevésbé deduktív,
mint a hagyományos tantárgyak szemlélete, és szükségképpen
jobban kötõdik a tanulók élményeihez, élettapasztalataihoz, aktuális és távlatos kérdéseihez.
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Az emberismeret az egész életre szóló tanulás része, melynek
célja kifejleszteni a diákokban a készséget és a hajlandóságot,
hogy életük további részében tudatosan és kritikusan foglalkozzanak önismereti, társadalmi és erkölcsi kérdésekkel.
Igazi értékét nem az mutatja, hogy a diákok mit ismernek meg az
iskolában, hanem az, hogy hogyan viselkednek majd a késõbbi
életük során, amikor ismeretlen helyzetbe kerülnek.

2. Az ember- és erkölcstan a tantervekben
Mivel a pedagógusok egy része úgy értelmezte az 1998-ban gyõztes pártkoalíció választási programjának oktatási elképzeléseit,
hogy a Nemzeti alaptanterv majd eltöröltetik, sok iskola egyszerûen szabotálta a NAT-ban szereplõ új mûveltségi területeket
megjelenítõ tárgyak helyi tantervbe való beemelését vagy oktatásának elkezdését. Ennek a „passzív ellenállásnak” egyik legnagyobb vesztese éppen az emberismeret lett, az a magyar oktatási
innováció, melyhez hasonló a legfejlettebb európai országokban
sem található. Habár az új oktatásügyi irányítás nem törölte el
a NAT-ot, hanem éppen a készülõ kerettanterv elvi alapjának tekintette, ez a tény önmagában nem javított az emberismeret
helyzetén, sõt az idõ elteltével azokból az iskolákból is „kikopott”
az emberismeret, amelyekben 1998 õszén tisztességgel elkezdték. Ennek egyik oka az volt, hogy „tanügyi berkekben” azt beszélték: emberismeret helyett majd etika lesz az iskolában.
A kerettantervi munkálatok idején valóban felvetõdött ez a kérdés, amellyel az oktatásügyi miniszter által felkért etikaoktatási
szakbizottság1 is szembesült. A különféle embertudományokat
(közülük is elsõsorban az etikát) képviselõ, különbözõ világnézetû2 tagjai az emberismeret védelmére keltek. Elképzelhetõnek
tartották az etika elõtt és mellett történõ oktatását, de még inkább azt, hogy az egyetlen tárgyban egyesüljön a leíró emberismeret és a normatív etika, hogy az etika az embertudományokra,
az emberismeretre épüljön, abba ágyazódjon bele.
Arra a kérdésre, hogy szükség van-e etikai oktatásra, egyáltalán
lehetséges-e iskolai etikaoktatás, nem elegendõ-e az erkölcsi ne1

2

Tagjai voltak: Bauer Lilla, Berán Ferenc, Brassói Sándor, Endreffy Zoltán,
Homor Tivadar, Horváth-Szabó Katalin, Kamarás István, Lányi András, Máté-Tóth András, Pósfai Péter, Sólyom Anikó, Szûcs Ferenc, Végh András,
Victor András, Zsolnai László.
A három legnagyobb történeti egyháznak külön is voltak képviselõi a bizottságban, melynek rajtuk kívül is voltak szép számmal vallásos tagjai.
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velés, a tanácsadó szakbizottság azt a választ adta, hogy természetesen meg kell különböztetni az etika (vagy az etikát is tartalmazó tárgy1) oktatását az iskolai erkölcsi neveléstõl.
Az erkölcsi nevelésnek, amely a minden emberben jelenlevõ erkölcsi érzék kimûvelését szolgálja, természetesen át
kell hatnia az iskolai élet egészét.
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Minden tantárgynak, a pedagógus valahány tudatos és önkéntelen megnyilvánulásának, az osztályközösség életének, a teljes iskolai környezetnek jelentõs erkölcsi mondanivalója, erkölcsi példaértéke van. Ennek a tantárgynak az oktatása úgy épül az
iskolai erkölcsi nevelés rendszerébe, hogy élményszerûen
megjelenteti, és fogalmilag is megragadhatóvá teszi ezeket
az erkölcsi tartalmakat. Így hát az etikaoktatás is szerves része
az iskolai képzésnek, ugyanis az egyén csak az erkölcsi hagyomány ismeretében, a szilárd erkölcsi értékrend birtokában képes
a világban önállóan tájékozódni. Míg az erkölcsi nevelés segíti az
minden emberben meglévõ erkölcsi érzések kimûvelését, alkalmazkodva a személyiségfejlõdés folyamatos és a tanuló korosztályok sajátos problémavilágához, addig az etika oktatása a helyes magatartás (vagyis az értékekhez való megfelelõ viszony)
alapelveivel ismerteti meg a tanulókat, és feltárja azokat az értékdilemmákat, amelyek az ember sorsától elválaszthatatlanok.
Ezek megértéséhez viszont nélkülözhetetlen a helyes ember- és
társadalomismeret. A szakbizottság határozottan úgy ítélte, hogy
az ember- és erkölcsismeret és a hittan (illetve a hittanba beépített
vallási alapú erkölcstan) nem helyettesíthetik egymást, hogy sem
ellenlábasai, sem versenytársai egymásnak, valamint abban is
egyetértettek, hogy hittan jól építhet az ember- és erkölcstanra.
A szakbizottságnak szembesülnie kellett azokkal az aggodalmakkal, melyek
· egyfelõl a valláserkölcsnek az ember- és erkölcstanba való becsempészésétõl,
· másfelõl egy, a zsidó-keresztény hagyományt kellõképpen nem
folytató és értékelõ „szekuláris” vagy „liberális” etika bevezetésétõl tartottak.
A szakbizottság ezzel szemben leszögezte, hogy az értelmezések
sokfélesége dacára általában széles körû egyetértés uralkodik az
erkölcsi alapértékekre nézve. A bevezetésre javasolt emberisme1

Ilyen az emberismeret.
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retre építõ etika a világvallások etikáiból (közülük is kitüntetetten a zsidó-keresztény hagyományból) és a humanista etikákból,
vagyis a kinyilatkoztatott és az ész alapján felismert alapelvekbõl
merít. Nem részesíthet elõnyben egyetlen világnézetet, szellemi áramlatot és erkölcsi rendszert a közjót szolgáló és az
emberi méltóságot tiszteletben tartó nézetek rovására. A különféle életformák, értékrendek és világnézetek iránti nyitottságot a szakbizottság egy állami iskolarendszer alkotmányos kötelezettségének tekintette egy olyan társadalomban, mely a lelkiismereti szabadságot alapértéknek tekinti. Ez azt is jelenti, hogy
a nyitottság nem valamiféle kompromisszum, hanem erkölcsiségünk szerves eleme.
Végül is Ember- és társadalomismeret, etika néven olyan tárgy
került be a kerettanterv általános iskolai részébe, amely tartalmát tekintve valóban a NAT alapján áll, és mint példaszerû hazai
pedagógiai innováció, a szakbizottság támogatását élvezi. Terjedelmét illetõen azonban erõteljes elégedetlenségét fejezte ki mind
a szakbizottság, mind azok a pedagógusok, akik ezt az tárgyat
több évfolyamon és nagyobb óraszámban tanítják, hiszen ez
a tárgy a kerettantervben csupán a hetedik és a tizenegyedik évfolyamon szerepel, a hetedik évfolyamon pedig csak heti egyórás
modulként, vagyis más tárgyakkal összevonhatóan. Ebben az
óraszámban és a sokak által több-kevesebb joggal melléktantárgyként értelmezett modulstátusban nem valósítható meg sem
a NAT-ban, sem az etikaoktatási szakbizottságban megfogalmazott követelmény, de annak az értékrendnek sem felel meg, amelyet az ország vezetése képvisel.
A minimálisra csökkentett terjedelem következtében áthárítódott az erkölcsi felelõsség az iskolákra. Az iskoláknak kétségkívül
lehetõségük van arra, hogy – amennyiben fontosnak tartják az
embert és az erkölcsöt – olyan helyi tantervet készíthetnek,
amelyben ezt a tárgyat több évfolyamon és/vagy nagyobb óraszámban szerepeltetik. Mivel a szabad sáv óraszáma igen csekély, s erõteljesen támogatott tárgyak állnak versenyben az ember- és erkölcsismerettel, várhatóan nem sok helyen kerülhet ez
a tárgy az õt megilletõ helyzetbe.
Természetesen van esély arra, hogy majd a kerettanterv módosításakor az oktatásügy irányítása megfelelõ formát és terjedelmet
talál ehhez a kulcsfontosságú tárgyhoz. Addig is számítani lehet
azokra az iskolákra, ahol ezt a tárgyat négy (5–8.) vagy két (7–8.)
évfolyamon tanítják önálló tárgyként, és azokra is, ahol az osztályfõnöki órák egy részét vagy egészét is e tárgy rendelkezésére
bocsátják, a minimális óraszámot növelendõ. Rajtuk kívül ott
van a Zsolnai József nevéhez fûzõdõ, immár akkreditált Értékközvetítõ és képességfejlesztõ programhoz tartozó mintegy 40 isIskolavezetés 2001. november
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kola, ahol ez a tárgy – embertan néven önálló tárgyként – ötödiktõl nyolcadikig legalább heti egy órában szerepel.
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3. Témakörök, tartalmak
Az Ember- és társadalomismeret, etika témáinak sokoldalú tudományos megközelítése nem jelenti azt, hogy a tanárnak valóságos
polihisztornak kell lennie, és valamennyi témában szaktudományos teljességet kell elérnie. A tanár szakmaisága ebbõl a szempontból elsõsorban a pedagógiai szakszerûségre vonatkozik: hiteles kalauznak és tolmácsnak kell lennie a mindennapi élet
során is felvetõdõ kérdések és az embertudományok válasz-kísérletei között. Ennek a tematikának legalább olyan fontos rendezõelve ugyanis maga a diák, mint az embertudományok felépítése és
sajátos logikája, valamint kapcsolatrendszerük. A tárgy komplexitása tehát abból következik, hogy a diákok számára integrált tudást kell adnunk mind az ismeretek, mind az értékek, mind
a készségek szintjén.
Az elsõ nagy témakör (Az emberi természet) középpontjában
a „Mi az ember?” kérdés áll. Habár a választ a tanulókra bízza,
inkább azokat a válaszokat erõsíti meg. amelyek az embert az állattól lényegesen különbözõnek, és több dimenzióban (test, lélek
és szellem) leírható és önmagára reflektáló lénynek állítják be.
Ezt elõször egyedfejlõdésén, majd egészségén és egész-ségén, végül a pszichikum mûködésén keresztül mutatja be. Bár a lélektani, a szociológiai, az etikai, a filozófiai és az antropológiai nézõpont valamennyi témakörben megjelenik, e három témakörben
a pszichológiai megközelítés az egyenlõk közt az elsõ. Az Egyén
és személy fejezetnek a nyelviségében élõ, a megismerõ és a gondolkodó, majd az önmagát kiteljesítõ, végül pedig az értékelõ és
erkölcsi döntésre képes ember a témája. E fejezet három alfejezetében a filozófiai, majd a lélektani, végül az etikai megközelítés
a domináns.
A negyedik, a Társas kapcsolatok fejezet elsõ három alfejezetének
témái a kapcsolatok leggyakoribb fajtái, a kapcsolódás legfontosabb formái, kitüntetetten pedig a férfi-nõ kapcsolat. E fejezetekben a szociálpszichológiai és az etikai szempontú megközelítés dominál.
A fejezet második részében ismét tágul a kör, és a társak világából a társadalom világába lépünk át, nevezetesen a közösség,
a munka, a kultúra és mindennapi élet világába. Ezekben az alfejezetekben a társadalomtudományi megközelítés a domináns, de
az Életszínvonal, életmód, életminõség alfejezetben, mely az élet
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értelmével fejezõdik be, markánsan megjelenik a filozófiai megközelítés is. A következõ két fejezetben ismét tágul a kör: elõbb
a természet és a világegyetem, majd a természetfölötti (a hit és
a vallás) irányába. Az elõbbi fejezetben az ökológiai, ökofilozófiai
és ökoetikai, az utóbbiban a filozófiai és vallástudományi nézõponté az elsõség. Az utolsó fejezet pedig az erényes polgár képét
segít megrajzolni szociológiai, politológiai és társadalometikai
nézõpontból. Ez az alfejezet – az Életszínvonal, életmód, életminõség után – a társadalmi alfejezetek végén is tárgyalható.
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK
Az emberi természet
Az ember egyedfej- A születés elõtti idõszak és a születés. Életszakaszok:
csecsemõkor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülõlõdése
kor, ifjúkor, felnõttkor, öregkor.
A test és a lélek egysége. Egészség, betegség, fogyatéTest és lélek
kosság, egészség és egész-ség. Testünk és egészségünk
iránti felelõsségünk.
Érzékelés és cselekvés. Ösztönök, indulatok, érzések,
Pszichikus
érzelmek, értékelés. Megismerés, gondolkodás. Meghamûködésünk és
tározottságaink és gyökereink. Szükségleteink és érdemozgatóink
keink. Elõítéleteink. Nyitottság, empátia és tolerancia.
Ismert és rejtett, aktuális és ideális énjeink.
Egyén és személy
Nyelv és kommunikáció. Intelligencia, okosság, bölKommunikáció,
nyelv, gondolkodás csesség. Megismerés és tudás. Adottság, készség, képesség, tehetség. Problémamegoldás, tanulás.
Kíváncsiság. Kreativitás, intuíció. Hit és tudás. ÖnmegEmberi szellem,
emberi kiteljesedés valósítás, önszeretet, önzés. Siker és boldogság. Öröm
és szenvedés.
Értékek és normák. Az értékelés és nehézségei. IllendõAz ember mint
értékelõ és erkölcsi ség, helyesség, igazságosság. Jó és rossz. Szokások és
erkölcsök. A cselekvõ szabadsága, érettsége és tudatoslény
sága. Választás és döntés. Szándék és tett. A hiba és a
bûn. A lelkiismeret. Az erények. A helyes életvezetés
alapelvei.
Társas kapcsolatok
Szülõ és gyermek, testvérek, házastársak. Barátság.
Társaink
Munkatársak, diáktársak. Nemzetiségi és nemzeti hovatartozás.
A kapcsolatok szimmetriája. Rokonszenv és ellenszenv.
Kapcsolatok
Õszinteség és hazugság. Hûség. Engedelmesség, tekintély, kritika. Elõítéletesség és nyitottság. Alkalmazkodás és önállóság. Gyávaság és bátorság. Bizalom.
Erõszak, jogos önvédelem.
Nemiség, szerelem, Férfi és nõi szerepek. A nemi érettség. Szerelem és házasság. A házasság mint szövetség, mint otthonteremházasság
tés, mint biológiai, érzelmi, gazdasági, jogi, erkölcsi
szövetség, mint szeretetkapcsolat és életadás. Konfliktusok a házasságban és megoldásuk.
Az ember mint csoportlény. Egyén és közösség. MagánAz emberi
élet és közélet a társadalomban.
társadalom
Fizikai és szellemi munka. A munka mint szaktudás,
Munka, gazdaság,
az alkotás mint jog és kötelesség. Megélhetés, gazdálalkotás
kodás, jólét. Tulajdon. Vállalkozás.
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TÉMAKÖRÖK
Kultúra és
mûvelõdés
Életszínvonal, életmód és életminõség
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TARTALMAK
Társadalom, kultúra, vallás. Kultúra és civilizáció. Kultúra és mûvelõdés. Mûveltség és képzettség.
Jólét és jól-lét. Munkaidõ, szabadidõ, szórakozás. Otthonteremtés. Háztartás. Ünnep és ünneplés. Az élet értelme az értelmes élet.
Beavatkozás, uralom, felelõsség. Természet és világEmber és
egyetem, környezetvédelem.
természet
Hit, világszemlélet, Megismerés, hit, meggyõzõdés. Természetkép, világkép,
világszemlélet. Istenhitek és vallások. A vallás mint hit,
vallás
ismeret, élmény, szertartás, rítus és közösség. A vallás
mint világmagyarázat.
Egyéni és közössé- A demokratikus állampolgárság értékei: a közjó, az
egyén jogai, törvényesség, emberi jogok, más kultúrák
gi értékek
tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, törvényesség,
igazságosság, a polgári állam értékei. Társadalmi közösségek. Az egyén és közösség a társadalomban. Döntés, megegyezés, együttmûködés, többség, kisebbség.

Ez a tantárgy az „emberi jelenség” sokoldalú megközelítésével,
a különféle tudásterületek emberképének és vizsgálódási szempontjainak egybevetésével közelíti meg az embert mint személyes,
társadalmi és erkölcsi lényt. Itt jól kamatoztathatók a más tárgyak
keretében szerzett ismeretek; és jó alkalom ez arra is, hogy a tudás mindinkább szétdarabolódó világában az együttlátás igényének és képességének jelentõségére hívjuk fel a tanulók figyelmét.

4. A tantárgy a helyi tantervben
Bár az elõzõ fejezetben ismertetett tematikában a jelzett nézõpontok egyenrangúak, az egyes témákban és altémákban azonban értelemszerûen adódnak dominanciák. Természetesen a helyi tantervekben létrejöhetnek másfajta irányultságok és hangsúlyok is. Az
adott iskola sajátos értékrendjének, a tárgyat tanító tanár egyéniségének irányultságai is jogosak, miként a diákok igényei is sajátos
hangsúlyokat hozhatnak be. Az egyenlõk között elsõk lehetnek
a biológiai, pszichológiai és szociológiai megközelítéshez metaszintet képviselõ embertudományok. Ilyennek elsõsorban a filozófiai
antropológia és az etika tekinthetõ. Hangsúlyt kaphat az ön-,
a kapcsolat- és a társadalomismeret, valamint az otthonalakításra
és a családalapításra való felkészülés is.
Az Ember- és társadalomismeret, etika néhányadmagával új mûveltségi terület, új tantárgy az iskolák döntõ többségében. Hiányának és jelentõségének felismerése rendkívül különbözõ mértékû lehet. Néhol mint a várva várt, máshol mint a titokzatos
ismeretlen, ismét máshol felülrõl erõltetett feladatként jelenik
meg. Egyes iskolákban az „egyebek” kategóriába kerül, a perifé-
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rián marad, de arra is van már, és lesz is példa, hogy egyenesen
az iskolai program tengelyébe kerül, mert ott az ember, illetve ennek különbözõ hangsúlyú megfogalmazásai, az emberismeret,
a kapcsolatkultúra (az „emberszelídítés”, a testi-lelki egészség,
az életminõség) vezetõ vagy kiemelt érték. Néhol a program lényegébõl következik az embertan kiemelt vagy biztos pozíciója, máshol viták és kompromisszumok sorozata kell majd ahhoz is, hogy
a kötelezõen elõírt minimummal legyen képviselve. Több tucatnyi iskolában ezt a tárgyat a NAT bevezetése óta, vagy már
7–10 éve az ötödik évfolyamtól kezdve tanítják önálló tárgyként,
és több mint száz iskolában pedig nemcsak hetedikben, hanem
nyolcadikban is.
Ennek a tantárgynak többféle jó megvalósítása is lehetséges.
Másféle embertan valósulhat meg abban az iskolában, ahol a jó
családanyát és családapát, másmilyent, ahol a vállalkozót, másmilyent, ahol a jó háziasszonyt, másmilyent, ahol a magabiztos
és empatikus kapcsolatteremtõt, másmilyent, ahol a homo politicust célozzák meg. Nem árt azonban hangsúlyozni, hogy a sajátos arculatot többletidõ nélkül és nem önálló tárgy formában
aligha lehet megvalósítani. Egyebek mellett ennek a tárgynak
a következõ irányultságú helyi változatai képzelhetõk el:
· Az önismereti irányultság esetén a fõ hangsúly, illetve a többlet
a lélektanra esik, ami nem jelent sem pszichologizálást, sem
pszichológiai oktatást.
· A társadalomismereti irányultság esetén a szociológiára kerül
a hangsúly.
· Az etikai irányultság nem jelent moralizálást, hanem az erkölcsi dimenzióban elmélyülõ ember- és társadalomismeretet.
· Az ökológiai irányultságot is felveheti a tárgy, ez esetben az ökológia, az ökoetika és a globalisztika felé nyílik ki és mélyül el.
· Nyomatékos felhangja lehet az embertannak a kommunikáció,
a vallásismeret, a kulturális antropológia és a népismeret. Ez
jelenthet bizonyos anyagrészekben kibõvülést, és mindegyik
anyagrészben egy új szempont hozzáadását (például a „Hogyan van ez más kultúrákban?”, „Hogyan alakult ez a mi népi
kultúránkban?” kérdések megválaszolásával). Elképzelhetõ
a nép- és honismereti modul tárgyunkkal való egyesítése is.
· Kialakíthatók az embertan különbözõ gyakorlati irányultságú
változatai is. Sajátos felhangja lehet a viselkedéskultúra, az illemtan, az életvitel és otthonteremtés, a testi-lelki egészség.
Az Ember- és társadalomismeret, etika modultárgy mivolta egy nem
túl szerencsés kompromisszum eredménye, ezért egyértelmûen az
a legjobb, ha megmarad önállósága. Jó megoldásnak tûnik dupla
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órákat, kisebb epochákat kialakítani. A tárgy egyetlen igazi
„természetes szövetségesének” az életvitelt látjuk, ám ez egy ugyancsak modultárgynak csak az egyik része, és a másik fele (a technika) már távoli mûveltségi terület. Az állampolgári ismeretekkel
csak egészen kis felületen érintkezik ez a tárgy. Az igazi szövetséges
az osztályfõnöki óra lehetne. E tekintetben többféle jó megoldás is
lehetséges. Mivel az osztályfõnöki órák egy részében eddig is szó
esett az emberrõl és a társadalomról, önismeretrõl, illemrõl és erkölcsrõl – több-kevesebb szisztematikussággal és kompetenciával
–, jó lehetõség kínálkozik az Ember- és társadalomismeret, etika és
az osztályfõnöki óra „természetes szövetségére”, akár részleges
összeolvadásukkal, ami természetesen a jelenleg nagyon kicsi óraszám növekedésével is járhat.
A helyi tantervek kialakítását természetesen nagymértékben befolyásolja majd a választott tankönyv, a tanári segédletek, valamint
a szakosító továbbképzéseken, szakmai konzultációkon és a tanári
tapasztalatcsere egyéb fórumain formálódó tantárgyi ars poetica.
A tanítás során leszûrõdõ tapasztalatok feltehetõen visszahatnak
majd a kerettantervre is, melynek felülvizsgálatára a bevezetést követõ években fog sor kerülni.
Az arányokat, egyes témakörök értelmezését és feldolgozását illetõen nyilván különbségek lesznek a világi és az egyházi oktatási
intézmények gyakorlata között. Ez azonban egészében nem érinti
sem a megkívánt ismeretanyagot, sem a tanulói tevékenységek
értékelésének módját, hiszen a kerettanterv nem tartalmaz olyan
elemeket, fogalmakat vagy témaköröket, amelyek oktatása meghatározott világnézet elfogadásához kötõdne, ezért tartalma egyaránt számon kérhetõ bármely közoktatási feladatot vállaló intézményen.

5. Tanulói tevékenységek
Az Ember- és társadalomismeret, etika sajátos jellegébõl következik,
hogy egy-egy ismerethez általában többféle adekvát tanulási tevékenység sorolható. Ez a tantárgy a többihez képest többféleképpen is sajátos. Tárgya, az ember végül is titok, de nagyon sok minden megfejhetõ belõle. A többi tudományhoz képest részben még
fiatal, de már jelentõs eredményeket is felmutató embertudományok erõfeszítései ellenére is még mindig eléggé keveset tudunk az
emberrõl. Éppen ezért az episztemikus1 tudásunkat szervesen egé1

tudományos
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szíti ki a doxa jellegû (vélekedésszerû) tudás. A törvényszerûség
mellett fontos szerepet kap a hipotézis, nagy jelentõsége lesz
az élménynek, a megsejtésnek és az érzéseknek.
E tárgy tevékenységei gyakran nem annyira ismeretekre, mint
inkább élményekre épülnek. Egy élménybeszámoló ugyanannyira adekvát tevékenység lehet, mint egy tényfeltárás vagy logikai
levezetés, s a szerepjáték ugyanannyira megfelelõ tevékenység
lehet, mint egy szociológiai vagy lélektani kísérlet. A tárgy másik
sajátossága az, hogy egy-egy ismeretkör vagy ismeret rendre
többféle embertudomány megvilágításába kerül, ami természetesen többféle „világítóeszközt”, vagyis tevékenységet jelent.
Az érzékelési-észlelési, az értékelõ és a kognitív (általánosítás,
meghatározás, következtetés, elemzés, összegezés, rész-egész és
ok-okozati kapcsolatok megtalálása, lehetõségek, valószínûségek és törvényszerûségek megállapítása) tevékenységeken kívül
– ezek ugyanis valamilyen mértékben valamennyihez kapcsolódnak – az Ember- és társadalomismeret, etika tanulása a következõ operatív tevékenységekben valósulhat meg:
· mesehallgatás, filmnézés, olvasás
· magyarázathallgatás és jegyzetelés
· beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása
és ütköztetése)
· szövegek megbeszélése és elemzése
· játék, szerepjáték, szociodráma
· könyvtári kutatás, referálás, bibliográfiakészítés
· vizuális megjelenítés
· elmélkedés
· napló (munka-, olvasmány-, esemény-, belsõtörténés-napló)
vezetése
· sajtófigyelés
· írásmûvek készítése (jegyzet, ismertetés, összegezés, tanulmány, esszé)
· tanulói elõadás
· kiállítások rendezése
· akadályozottak, segítségre szorulók, szenvedõk meglátogatása
és megsegítése
· önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése
A készségek fejlesztése elválaszthatatlan a tárgyi ismeretek elsajátításától. Az önismeret és a vitakészség fejlõdésére csak akkor
számíthatunk, ha a tanuló tájékozódni tud az érvek és érvelési
módok sokféleségében. Ez megfordítva is igaz: a tananyag elsajá-
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6. Követelmények és értékelés
A kerettanterv a továbbhaladás feltételeként elsõsorban az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és -feldolgozási képességek fejlõdését jelöli meg, nevezetesen, hogy
· életkorának megfelelõ szinten legyen képes különbözõ forrásokból ismeretek összegyûjtésére, osztályozására, elemzésére,
a köztük lévõ összefüggések keresésére és azokból következtetések levonására
· az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni, mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni
· legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvetõ
állampolgári jogokkal és kötelességekkel
· legyen képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon különbséget
tenni a jó és rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút
között.
A tanulónak is jól kell tudnia, hogy a többdimenziós – és végül is
megfejthetetlen – emberre vonatkozó tudás több vonatkozásban
is különbözik attól a tudástól, ami a másodfokú egyenlet megoldására, savakra, az egyszerû gépekre, a nyitvatermõkre, a magyar nyelvtan mondatrészeire, a present perfect-re, a kamatos
kamatra, a török hódoltság gazdasági életére vagy a verslábakra
vonatkozik. Tudnia kell azt is, hogy a különféle teljesítményekben megtestesülõ különféle tudások nem egyformán mérhetõk.
A végül is megfejthetetlen emberrõl vannak jól leírható ismereteink, és van tudományos kísérletekkel bizonyított tudásunk is,
aztán vannak többé-kevéssé megalapozott feltevéseink, vélekedéseink, kérdéseink. Jó néhány részkérdésben kijelenthetjük,
hogy „ez és ez nem más, mint...”, és aki érvelni is tud e kijelentés
mellett, valamint alkalmazni is tudja, megérdemli a jelest. Az emberre általában csak azt mondhatjuk, hogy „az ember egyéb,
mint...”, s ez után természetesen következhet egy-egy tudományos igényû kijelentés. Ugyanez érvényes az ember lelki-szellemi
mûködésének sok-sok jelenségére.
Ezért nehezebb ennél a tárgynál az osztályozás, mint a hagyományos
tárgyak esetében (de nem nehezebb, mint az irodalom és a mûvészeti
tárgyak esetében). Nemcsak az egymással versengõ tudományos igéIskolavezetés 2001. november
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nyû hipotézisek ismeretére lehet jelest adni, hanem másfajta elgondolásokra, esetleg megsejtésekre és megérzésekre is. Az emberrel
kapcsolatos tudásra különösképpen áll az, hogy amikor a tudomány dadogni kezd (vagy el is hallgat), a mûvészet még javában
„szövegel”: mesél, versel, dalol, ontja a képeket, megjelenít színpadon, filmvásznon.
De nemcsak a mûvészet képes folytatni, amikor a tudománynak
elakad a szava. Olykor a köznapi gondolkodás képviselõi is bátran belevágnak különféle magyarázatokba. Ha magabiztosan
nem is osztályozhatók a megfejthetetlen megfejtésére irányuló
ilyenfajta törekvések, viszont értékelhetõk. Kérdés, kifejezhetõk-e ezek az értékelések osztályzatokkal? Már az is értékelhetõ
teljesítmény, ha a tanuló tudja (sejti, érzi), hogy megközelítése mennyiben tudományos, mennyiben más jellegû.
Megnehezíti a teljesítmények értékelését az is, hogy az emberrel
kapcsolatos episztemikus tudás (mert csak egy részletre, vagy
csak a felszínre vonatkozik) olykor kevesebbet mond („tud”) az
emberrõl, mint a mélyebbre hatoló és átfogóbb, de „csak” doxa
(vélekedés) jellegû tudás, vagy egy találó példa, egy pontos esetleírás, egy megvilágító metafora, esetleg egy emberi gesztusnak
vagy kapcsolatnak erkölcsi érzékenységet vagy éppen etikai reflexiót tükrözõ értékelése.
Nehezíti a teljesítmény értékelését az is, hogy az ember-, társadalom- és erkölcsismerettan tanulása során rendre ötvözõdik
a megélt a reflektálttal, a metafora a magyarázattal, az érzékletes, alapos, pontos „sûrû leírás”1 a tények kategóriákba csoportosításával, az élménygondolkodás (utalás újrateremtõ tömörítéssel2) a tisztán kognitív tevékenységgel.
Csak az embertan egyes tananyagrészeinél alkalmazhatjuk a teljesítményértékelésben a következõ fokozatokat:
·
·
·
·
·

a tényekre ráismerés (azonosításuk)
összekapcsolásuk más tényekkel
elhelyezésük valamiféle fogalmi rendszerben
összekapcsolásuk más fogalmakkal
alkalmazásuk

Bizonyos tényeknek már az elkülönítése is nehéz, hiszen hányszor mondom: „úgy érzem”, amikor gondolom, de nem vagyok
benne egészen biztos, és fordítva, hányszor mondom, hogy „úgy
1
2

Ahogyan ezt a kifejezést a kulturális antropológus, Geertz használja.
Ahogyan ezt a kifejezést Mérei Ferenc használta.
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És melyiket értékeljük többre: az élményekbõl leszûrt fogalmat,
következtetést, vagy a fogalmat megvilágító esetet?
Általános válasz aligha adható. Többre értékeljük azt a képi ábrázolást, pantomimet vagy szerepjátékot, amelyhez a tanuló szakszerû reflexiót képes fûzni, vagy azt, amelyik „önmagában is megáll”? Csak esetenként dönthetõ el, ha egyáltalán eldönthetõ.
Lehet-e értéksorrendbe állítani a lélektani, szociológiai, filozófiai
és etikai reflexiót?
Óvatosan ki lehet jelenteni, hogy az egyszerre többféle megközelítés magasabb teljesítmény, mint az egyféle, ám az elõbbi is
lehet formális, az utóbbi pedig lehet világra szóló felfedezés. Ha
a „biztonsággal eligazodik” a jeles, ne csak az kapjon ötöst a szerelem témakörbõl, aki felmondja a szerelem „képletét”, hanem
esetleg az is, akinek ugyan kevéssé tudományos a tudása, de
a gyakorlatias bölcsességét remekül képes alkalmazni (például jó
tanácsokat tud adni társainak, vagy esetleg õ maga egy szépen
kidolgozott párkapcsolatot mûvel, és ennek tapasztalatait képes
átadni).
Természetesen egy sor nehezen választható kérdés is felmerülhet
e tantárgy értékelésével kapcsolatban. Hogyan értékelhetjük azt
a tanulót, aki jelesre „tudja” eljátszani, elmesélni, ábrázolni az
önbizalom és a gõg közötti különbséget, de csak elégségesre képes definiálni ezeket a fogalmakat?
A tárgy teljesítményeinek megállapítása esetén mindig egyszerre
többfélét kell használni az alább felsorolt szempontok (mércék)
közül:
· egy-két szavas, mondatos kijelentés – folyamatos beszéd
· puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás, fogalmi tisztázás, rendszerbe elhelyezés
· pontatlan leírás – a „sûrû leírás” (ahogyan ezt a kulturális antropológia használja)
· egy mozzanat megragadása – összefüggések (hatások) felismerése
· csak nagyobb vagy kisebb segítséggel – önállóan képes megoldani a feladatot
· differenciálatlan egészben látás – elemzés
· egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás –
szintézis
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· egyféle (embertudományi) megközelítés – többféle megközelítés
· reflektálatlan élménybeszámoló – reflektált élménybeszámoló
· az élményre csak töredékesen utaló – az élményt teljességében
és mélységében megjelenítõ élménygondolkodás1
· minimális – nagymérvû eredetiség, kreativitás
· megfelelõ módon, esetleg többféleképpen – esetleg távolabbi
területeken is képes alkalmazni
A jeles teljesítmény a témakörbe vágó ismeretek biztos tudásán
kívül végül is két kritériummal írható le:
· alkotó jellegû problémafelismerés és -megoldás
· a széles körû és biztonságos alkalmazás képessége
Mindebbõl következik, hogy szinte valamennyi témakörben többféleképpen lehet jelest szerezni. Az összefüggések és a problémák
felismerése történhet fogalmi módon, de érzékletes megjelenítéssel is, a biztonságos alkalmazás lehet elméleti következtetés, önmagunkra vonatkoztatás, meggyõzõ szerepjáték vagy cselekvési
program formájában. Természetesen nincs arra mód, hogy a jeles teljesítmény megfogalmazásakor minden esetben kitérjünk
a különféle megoldásokra, így a „jeles teljesítmény” helyes értelmezése „ez is jeles”, de lehet más is, ami megfelel az ebben a fejezetben felsorolt kritériumoknak.

7. Felkészülés az ember- és erkölcsismeret oktatására
Az Oktatási Minisztérium közleménye alapján2 a kötelezõ kerettantervi modulok (egyelõre ebbe a kategóriába tartozik az Emberés társadalomismeret, etika is) oktatását az adott modul tartalmának megfelelõ, elsõ vagy második, illetve további alapképzésben egyetemi vagy fõiskolai szintû oklevelet szerzett
tanár, illetve tanári szakképzettségre épülõ továbbképzésben oklevelet szerzett pedagógus láthatja el. 2008-ig ezt a tárgyat filozófia szakos tanár vagy bölcsész, politológia szakos tanár
vagy bölcsész, szociológia, kulturális antropológia, magyar nyelv
és irodalom, történelem szakos tanár és bizonyos feltétellel hittanár is3 taníthatja. Számukra a modulhoz kapcsolódóan a PAT ál1
2
3

Ahogyan ezt a kifejezést Mérei Ferenc használta.
Köznevelés 2001. április 6., 4–6. oldal.
Abban az esetben, ha olyan hittudományi felsõoktatási intézményben szerezte szakképzettségét, ahol a Magyar Akkreditációs Bizottság a 111/1997.
(VI. 27.) kormányrendelet alapján akkreditálta a hittanár szakot.
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tal akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott. Más szakos tanár csak a modulhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak
elvégzése esetén taníthatja a tárgyat. 2008-tól kezdve csak az
a pedagógus jogosult a tárgy tanítására, aki felsõoktatási tanulmányok keretében (alapképzés, kiegészítõ szak vagy szakirányú
továbbképzés) sajátította el.
A helyi tantervek felülvizsgálata és kiegészítése kapcsán a szakemberellátás intézményi feltételeit is meg kell vizsgálni az iskoláknak,
s szükség esetén módosítani kell az iskola középtávú pedagógus-továbbképzési programját, elõnyben részesítve a kerettantervi
modulok oktatását vállalókat.
A 16/2001. (V. 25.) OM-rendelettel engedélyezett Emberismeret,
erkölcsismeret és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak
a hetedik és a tizenegyedik évfolyamokon szereplõ ember- és erkölcsismeret jellegû tárgyak oktatására készít föl. E kiadvány
nyomdába adásakor1 még csak a szakirányú továbbképzési szakot alapító Veszprémi Egyetemen folyik ilyen, 4 féléves továbbképzés, Kamarás István vezetésével.
A képzésben való részvétel feltétele: fõiskolai vagy egyetemi
szintû alapképzésben, valamely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szakoktató, pedagógia, nevelõtanár, szociálpedagógus) vagy hittanár, hitoktató, teológia szakon
szerzett szakképzettség. Az oklevélben szereplõ szakképzettség
megnevezése – alapképzésben szerzett szakképzettségtõl függõen – ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú szakos pedagógus, hittanár, hitoktató vagy teológus.
A 2001. szeptemberben, 2002. februárban és 2002. szeptemberben induló képzésre a következõ címen lehet jelentkezni: Veszprémi Egyetem Tanárképzõ Kar Pedagógiai Kutatóintézete, 8501
Pápa, Pf. 68. Tel.: 89/510-290, e-mail: vepi99@matavnet.hu

1

Vagyis 2001 augusztusában
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8. Oktatási segédletek a tárgy tanításához
a 7–10. évfolyamon
Tantervek
Emberismeret
Budapest 1996. ÉKP Központ (A Zsolnai-féle ÉKP-iskolák számára készült, de bármely iskolában jól használható, különösképpen azokban, melyekben a kötelezõnél elõírtnál nagyobb óraszámban tanítják a tárgyat.)1
Hajdú Péter: Emberismeret. Tanterv 7–10.
Budapest, ELTE TFK.
Szabó Ildikó–Lénártné Horváth Ilona: Szinva emberismeret tanterv
Kazincbarcika
Szathmári Botond: Emberismeret tanterv 7–10.
Turcsik György: Emberismeret tanterv 1–8.
Vajda Zsuzsa: Emberismeret tanterv 7–10.
Korona Kiadó
Végh András: Emberismeret (Etika) 3–10.

Tanmenetek, tantárgyi útmutatók
Emberismeret 4–8. osztály. Tanterv és módszertani útmutató
Szolnok, 1994–1997.2
Kamarás István: Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi útmutató 4–6. évfolyam
ÉKP Központ–Tárogató Kiadó, Budapest, 1995.
Kamarás István: Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi útmutató 7–8. évfolyam
Budapest, 1997. ÉKP Központ–Tárogató Kiadó3

1
2
3

Beszerezhetõ: Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet, 8500 Pápa, Jókai u. 37. Tel.: 89/510-290
Beszerezhetõ: Általános Iskola, 5310 Kisújszállás
Beszerezhetõ: Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet, 8500 Pápa, Jókai u. 37. Tel.: 89/510-290
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Etika I–IV.
Flaccus Kiadó, Budapest, 1996–1998.
(A Bokor-mozgalomhoz tartozó katolikus szerzõgárda1 Végh András Gondolkodás és viselkedés címû tanterve alapján készült érdekes mûve, melynek sok elemét állami iskolában is jól lehet használni.)
Kamarás István–Vörös Klára: Embertan I. 10–13 éveseknek
ÉKP Központ, Budapest, 1996.
Kamarás István–Vörös Klára: Embertan II. 13–16 éveseknek
ÉKP Központ, Budapest, 1996.2

Munkáltató tankönyvek
Lelki egészségtan. Kalauz erkölcstanhoz 1–6.3
Az elsõ négy kötetet 1991–92-ben a Honffy Kiadó, az utolsó kettõt
1993-ban és 1994-ben a Magister Kiadó adta ki.
Szabó Pál Tivadar: Erkölcstani vázlatok 5–12. évfolyamok számára
IKVA, Budapest, 1994.
Kiadás elõtt: Kuslits Kata és Vörös Klára kifejezetten a kerettantervben
szereplõ tárgyhoz kapcsolódó tankönyvei a Krónika Nova kiadónál.

Feladatgyûjtemény
Kéri Katalin–Ambrus Attila József: Szárnyaljon a képzeleted!
Calibra, Budapest, 1996.
Szûcs Ferenc: Hittan 12. Feladatgyûjtemény: etika
Református Köznevelési és Közoktatási Intézet, Budapest, 1997.
Középiskolásoknak készült, de kisebbek számára is jól adaptálható.

Szöveggyûjtemények
Kéri Katalin–Ambrus Attila József: A sokoldalú ember
Calibra, Budapest, 1996.

1
2
3

Dõry István, Faragó Ferenc, Faragóné Bircsák Márta, Gyombolai Mártonné,
Kéry Magdolna, Kovács László, Mészáros András
Beszerezhetõ: OKTKER KFT – Nodus Kiadó, 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 30.
Tel.: 88/423-244, fax: 421-080
H. Nagy Valéria, Polinger Márta, Szabó Judit, Zsíros Lajosné
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Szabó Pál Tivadar: Erkölcstani vázlatok 5–12. évfolyamok számára
IKVA, Budapest, 1994.1

Tanári segédkönyvek
Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok
Keraban Kiadó, Budapest, 1993.
Embertan óravázlatok
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közmûvelõdési Intézet,
Miskolc, 1993.
Falus Katalin–Jakab György: Erkölcs és jog
AKG Kiadó, Budapest, 1999.
Középiskolás korosztály tanítását segítendõ, de fiatalabbakra is alkalmazható megállapításokkal, ötletekkel.
Kamarás István: Emberkép – embertan (tanulmányok, esszék)
Szent Gellért Kiadó, Budapest, 1993.
Kamarás István–Sárkány Klára: Embertan középhaladóknak
Keraban Kiadó, Budapest, 1993.
Kamarás István: Bevezetés az embertanba
PSZM, Budapest, 1996.
Egyetemi tankönyv, az Íme, az ember javított és bõvített kiadása.
Kamarás István–Makk Katalin–Varga Csaba: Kagylózene (beszélgetések
az emberrõl)
Szent Gellért Kiadó, Budapest, 1993.
Kuslits Katalin: Tanítható-e az ember? (Tanári segédkönyv)
Dinasztia Kiadó, Budapest, 1993.
Sallai Éva–Szekszárdi Júlia–Jakab György: Ember- és társadalomismeret
AKG Kiadó, Budapest, 1999.
Középiskolás korosztály tanítását segítendõ, de fiatalabbakra is alkalmazható megállapításokkal, ötletekkel.
Szûcs Ferenc: Etika. Tanári segédkönyv
Református Köznevelési és Közoktatási Intézet, Budapest, 1997.
Református pedagógusoknak készült, de mások számára is jól használható.
Támasz és talpkõ: tanulmányok az erkölcstan tanításához
Szerkesztette: Kelemenné Farkas Márta
Kálvin Kiadó, Budapest, 1995.
Keresztény pedagógusoknak készült, de mások számára is jól használható.
1

Beszerezhetõ: Mentor könyvesbolt, 1074 Budapest, Rákóczi út 54. 1/2 em.,
tel.: 342-2121
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Tanári segédkönyvként használhatók a 9–12. évfolyam számára íródott
tankönyvek is:
Lányi András–Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok
AKG Kiadó, Budapest, 1999.
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Megjelenés alatt:
Kamarás István–Vörös Klára: Embertan III. 15–18 éveseknek
OKTKER – Nódus, Veszprém, 2001.
Kamarás István: Erkölcstan
Krónika Nova, Budapest, 2001.

Bibliográfia
Etika. Ajánló bibliográfia
Oktatási Minisztérium, Budapest, 2000.
Minden iskola megkapta. Megtalálhatók benne

·
·
·
·
·
·
·
·
·

a tanári felkészülést segítõ alapozó mûvek,
egyetemi, fõiskolai tankönyvek,
erkölcsfilozófiai és antropológiai alapkérdéseket tárgyaló mûvek,
szaketikák,
tantárgyi programok, útmutatók,
oktatásmódszertani tanulmányok,
tankönyvek, munkafüzetek,
felekezeti erkölcsismereti tankönyvek,
szöveggyûjtemények és olvasókönyvek.
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A NAT és a helyi tanterv között
Az oktatási program
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Gönczöl Enikõ–Vass Vilmos

Az Oktatási Minisztérium új háttérintézménye, a Sulinova Kht. –
a PTMIK jogutóda – a Nemzeti Fejlesztési Terv közoktatást érintõ
programjainak szakmai koordinációját irányítja. A Sulinova Kht.
egyik része a Programfejlesztési Központ, amelynek munkája az
oktatási programok fejlesztésére irányul.
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1. A programfejlesztés helye, szerepe a tartalmi
szabályozás rendszerében
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2003-ban megtörtént az 1995. évi Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. A megújult dokumentum megõrizte alaptantervi, stratégiai jellegét, ugyanakkor megerõsödött fejlesztõ funkciója is.
A kiemelt fejlesztési feladatok megfogalmazása, valamint a mûveltségterületek tartalmának felülvizsgálata révén az összefüggések, a folyamatok tanítása-tanulása is a korábbinál nagyobb szerepet kapott benne. Az új Nemzeti alaptantervet életbe léptetõ
kormányrendelet1, miközben rendelkezett a dokumentum kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról, körvonalazta egyúttal
a tartalmi szabályozás új rendszerét is.
A bevezetés felmenõ rendszerben, 2004. szeptember 1-jével, az
általános iskolák 1. évfolyamán kezdõdik meg.
Ehhez kapcsolódóan elindul egy folyamatos jellegû, új típusú tartalmi fejlesztés, amelynek nyomán fokozatosan
háromszintûvé válik a tartalmi szabályozás rendszere.
A ma még kétszintû rendszer egyik pólusán a NAT, a másikon pedig az egyes iskolák helyi tantervei helyezkednek el. E két, régóta
létezõ szint között közvetítõ elemként alakul majd ki lépésrõl lépésre – választható alternatívákat felvonultatva – a kerettantervek
és a programcsomagok kínálata. Ez a kínálat várhatóan komoly
segítséget nyújt majd az iskoláknak helyi tanterveik kialakításához, s egyúttal jól szolgálja a közoktatás tartalmi modernizációját
és módszertani megújulását.
A meginduló folyamatok orientálhatják a tantervek és taneszközök fejlesztõit, valamint a különféle mérési és értékelési eszközök
megtervezõit is.2

1
2

243/2003. (XII. 17.)
NAT Start. A Nemzeti alaptanterv implementációs terve. Háttéranyag. Oktatási Minisztérium, 2004.

Iskolavezetés 2004. november

Pedagógiai felelõsség

2. Az oktatási program fogalma és elemei
A szakmai közgondolkodásban most kezd letisztulni az új kategória tartalma.
Ennek értelmében az oktatási program egy adott céllal létrejövõ tanulási-tanítási folyamat megvalósítását szolgáló
teljes eszközrendszer, amely a különféle taneszközök mellett magában foglalja a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítõ eszközöket is.
Legfõbb funkciója a tanítási-tanulási folyamatok segítése úgy,
hogy pontosan leírja a célokhoz vezetõ utakat és eljárásokat.
A tartalom körvonalazása mellett tehát mindig válaszol a „hogyan?”, illetve a „miért?” kérdéseire is.
A felhasználási kereteket tekintve az oktatási program lehet
· integrált jellegû, vagyis átfoghat több mûveltségterületet és/vagy
több tantárgyat,
· kapcsolódhat egy mûveltségterülethez (tantárgyhoz), illetve
ezeken belül egy-egy részterülethez,
· lehet kereszttantervi jellegû, vagyis irányulhat valamilyen fejlesztési cél többféle tartalmi területen való párhuzamos megvalósítására,
· és lehet tanórán kívüli keretek között megvalósítható.
Az oktatási program általában az alábbi elemekbõl épül fel:
·
·
·
·
·
·
·

pedagógiai koncepció
programtanterv
modulleírások
eszközrendszer
értékelési eszközök
a pedagógus felkészülését segítõ eszközök
támogatás, szolgáltatás

Pedagógiai koncepció
Ez az elem a program alapvetõ pedagógiai elgondolásait foglalja
össze. Feltárja a fejlesztõk által követett irányzatokat, elméleteket, tanuláselméleti és szaktudományos felfogásokat, pedagógiai
és pszichológiai elveket, valamint nem pedagógiai – például vallási, filozófiai – orientációs pontokat. Azokat az elvi alapokat mutatja tehát be, amelyek az adott programot a célok szintjén más
programoktól megkülönböztetik. A koncepció keretében körvonalazható a program tantárgyi filozófiája, és adhatók meg azok il-
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lesztési pontok, amelyek segítségével a program más tartalmi
rendszerekhez hozzákapcsolható. Ugyancsak itt lehet rögzíteni
az alkalmazás, a differenciálás és a karbantartás mikéntjére vonatkozó gondolatokat. A koncepció tartalmazza a tanulói célcsoport megjelölését, az elvárt pedagóguskompetenciák és attitûdök
leírását, az általános érvényû módszertani ajánlásokat, valamint
a taneszközrendszer bemutatását.
Programtanterv
Ez az elem írja le
·
·
·
·
·
·

a program tantervi szintû céljait,
a tananyagot,
a követelményeket,
a megvalósításhoz szükséges idõkeretet,
a javasolt módszereket, valamint
az alkalmazandó értékelési eljárásokat.

A programcsomagba akkreditált és nem akkreditált tantervek
egyaránt beemelhetõk. Fontos szempont azonban, hogy mindkét
esetben megjelenjenek benne a Nemzeti alaptanterv stratégiai
célkitûzései.
Modulleírások
Az oktatási modul tartalmilag viszonylag jól körülhatárolható oktatási egység, amely általában valamilyen nagyobb terjedelmû
tanítási-tanulási program önállóan is felhasználható része. Jellemzõ szerkezete a következõ:
· A modul címe
Körülíró vagy figyelemfelkeltõ jellegû.
· A modul rövid leírása
Egy-két mondatos, alcímszerû összefoglaló.
· Azoknak a részcéloknak a leírása, amelyek megvalósításához hozzá kíván járulni
A programtantervben már megfogalmazott célokra és követelményekre utal. Fontos, hogy kifejtése konkrét: mindig megjelenik bennük valamilyen elvárt tanulói teljesítmény. A programcsomagban szereplõ eszközökkel elért célok értékelhetõsége is fontos elem. Mindezek kifejtése során nem szabad elfeledkezni arról, hogy a rövidebb, 1-2 tanórás modulok esetében a
kitûzött célok szinte mindig csak hosszabb, sokszor tanéveken
áthúzódó folyamatok során érhetõk el.
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· A feldolgozáshoz szükséges idõ
A legtöbb modul többféle tantárgyi órakeretben is feldolgozható. Ennek az adatnak ezért inkább csak tájékoztató jellege van.
· Felhasználási terület
Egy modul kapcsolódhat valamely hagyományos tantárgyhoz,
de gyakran több mûveltségterületen vagy integrált keretek között is feldolgozható. Felhasználási keret lehet a tanórán kívüli
tevékenység is (például egy akció vagy valamilyen különleges
iskolai rendezvény). E részben kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok arról is, hogy mely oktatási-nevelési folyamatban,
annak melyik szakaszában alkalmazhatják eredményesen a
modult. Itt határozható meg az a rész funkció is, amit a modul
tanítása egy átfogóbb szakaszon belül betölt.
· Eszközrendszer
A leírás utal azokra a különféle eszközökre, amelyek a programcsomag fejlesztése során, annak részeként jöttek létre.
Felsorolja ugyanakkor azokat az eszközöket és anyagokat is,
amelyek nem kötõdnek sajátosan az adott programcsomaghoz
(például szöveggyûjtemények, kémcsövek, rajzeszközök, papír,
olló), de a megvalósítás folyamatában szükség lehet rájuk.
· Háttér
Szakmai háttér: azok a tudományos, mûvészeti, gyakorlati ismeretek, amelyekre az alkalmazóknak szükségük van ahhoz,
hogy eredményesen használják fel tanításukban a modult.
Pedagógiai háttér: azoknak a pedagógiai készségeknek és módszertani eljárásoknak a leírása, amelyek birtoklására szükség
van ahhoz, hogy a modul tanítása során elérhetõk legyenek a
kitûzött célok.
· Változatok
Az ajánlott feldolgozási mód alternatíváinak leírása – pontokba
szedve, sorszámmal ellátva –, amelyek segítségével a felhasználók saját helyi igényeikhez igazíthatják a programot. A változatok pontjai között szerepelhetnek például érdekes ötletek,
más eszközigénnyel alkalmazható, illetve módszertani kidolgozásuk tekintetében eltérõ megoldások.
· Ajánlott feldolgozási mód
Ez a szempont különösen hangsúlyos, alapvetõ eleme a modulleírásnak. Itt szerepel a tanítási-tanulási folyamat részletes
bemutatása, a tennivalók sorszámmal ellátott pontokba szedett rendszere. Fontos, hogy ez a leírás reális, részletes, közvetlenül alkalmazható megoldásokat kínáljon. A leírás tartalmazhat alternatívákat, elágazásokat. Itt van lehetõség arra,
hogy a fejlesztõk intenzívebb tanítási módszerekre, érdemi differenciálásra, kooperatív tanulási technikákra, projektmunkák szervezésére ösztönözzék a felhasználókat.
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· Kiegészítések
Sorszámmal ellátott, röviden leírt javaslatok, amelyek arra
szolgálnak, hogy segítségükkel a modul tanításához kapcsolódó kiegészítõ tevékenységeket szervezhessen meg a pedagógus. (Például az érdeklõdõ, a témával elmélyültebben foglalkozó tanulók számára fogalmazhatnak meg a felsoroltak olyan
feladatokat, amelyek akár tanórán kívüli tevékenység keretében is végezhetõk.)
· Értékelés
Az oktatási programcsomag egyik összetevõje az értékelés átfogó rendszerének bemutatása. Egy-egy modul leírásában ezért
csak azok a speciális megfontolások szerepelnek, amelyek a
modul tartalmával összefüggõ konkrétumokhoz kapcsolódónak. Itt lehet felhívni a pedagógusok figyelmét a kvalitatív, szöveges értékelés szempontjaira, valamint a folyamat közbeni tanulói önértékelést segítõ lehetõségekre.
· Források
Ebben a pontban papír alapú vagy elektronikus formában rendelkezésre álló olvasnivalók, multimédiás anyagok ajánlhatók
a modul tartalmához kapcsolódóan: külön a pedagógusoknak
és külön a tanulóknak.
Eszközrendszer
A programcsomag általában a tanulást/tanítást segítõ eszközrendszert is tartalmazza. Ennek elemei jellemzõen az alábbiak lehetnek:
· Tankönyv
Az oktatási programcsomag készülhet egy létezõ, bevált, továbbfejleszthetõ tankönyvhöz. Lehetséges azonban az is, hogy
a programcsomaghoz egyáltalán nem szükséges tankönyv.
Elõfordulhat, hogy a programcsomaghoz a fejlesztés folyamatában, egy késõbbi idõpontban készül el a tankönyv típusú ismerethordozó. A fejlesztõk egy új, az oktatási programcsomag
rendszerébe illeszkedõ, annak céljait szolgáló, modulokból álló
kapcsos könyvet is készíthetnek.
· Munkalapok
A tanulók csoportos vagy egyéni munkáját segítik, felhasználásuk helyi sokszorosítással megoldható.
· Hagyományos eszközök
Kártyák, táblák, képek, szemléltetõ grafikonok, kazetták, mérõeszközök…
· Elektronikus eszközök
Szoftverek, oktató- és szemléltetõprogramok, interaktív eszközök, videofilmek, DVD-k, animációk, klipek, hanganyagok…
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· A pedagógusok számára készült szemléltetõeszközök
Fóliák, számítógépes bemutatók, szemléltetõ ábrák, transzparensek.
Értékelési eszközök
A programcsomag alkotórészeként kialakított értékelési rendszer
leírásában az általános, a programcsomag egészére vonatkozó
értékelésifeladat-kijelölések szerepelnek.
A rendszer két funkcionális egységbõl áll:
· Az egyik a tanulói teljesítmények értékelését szolgálja.
· A másik értékelési elem funkciója magának a programcsomagnak a minõsítése.
A tanulói teljesítmények értékelése során fontos szempont, hogy abban háttérbe szoruljon az értékelés hagyományosan létezõ fegyelmezõ, illetve szelekciós funkciója, s váltsa fel ezt egy objektívebb, kritériumorientált értékelési rendszer. Ezek szakmailag korrekt módon
kifejlesztett, megfelelõ szinten érvényes és megbízható mérési eszközök lehetnek. A pedagógiai cél elsõsorban a bemért, standardizált
tesztek használatával biztosítható.
Ebben az eszköztárban helyet kaphatnak a következõ mérõeszközök:
· A tanulók elõzetes tudásának, tanulási problémáinak, képességeik fejlettségi színvonalának elemzésére alkalmas diagnosztikus jellegû tesztek, feladatlapok, valamint a javításukhoz, kvalitatív értékelésükhöz szükséges útmutatók.
· A normatív jellegû, a tanulási folyamat közben alkalmazható
feladatlapok, tesztek, továbbá a kvalitatív értékeléshez szükséges útmutatók.
· Átfogóbb tanulási folyamatok eredményeinek globális értékelésére alkalmas, országosan standardizált feladatlapok, tesztek az értékelési, az osztályzat kialakítását segítõ útmutatókkal
együtt.
· Azoknak az eljárásoknak a leírásai, amelyek a tanulók önértékelési folyamatát segítik.
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A pedagógus felkészülését segítõ eszközök
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A programcsomagnak részét képezi az az eszközrendszer is,
amely segítséget ad a pedagógusnak ahhoz, hogy felkészüljön az
adott program megvalósítására. Ennek lehetséges elemei között
jellemzõ módon a következõk kaphatnak helyet:
· önálló tanulással elsajátítható ismeretanyag
— szakirodalmi ajánlás
— hagyományos tanári segédkönyv
— e-learning tananyag
· akkreditált továbbképzési program
— önálló módon vagy szakvizsgás képzésbe illeszkedõ modulként
— hagyományos tanfolyami vagy távoktatási formában
· a programhoz kapcsolódó szakmai tanácskozások, amelyek az
egymástól való tanulást segíthetik
· alkotómûhely keretében folyó, tevékenységközpontú felkészülés
Támogatás, szolgáltatás
Az oktatási program élõ, idõrõl idõre módosuló dokumentum,
amelynek használatát és folyamatos javítását támogató-szolgáltató rendszer segíti. Ennek elemei:
· Internetes fórum
— Az alkalmazással kapcsolatos napi, gyors választ igénylõ
kérdések felvetéséhez és megválaszolásához.
— A gyakorlatban kiderülõ hibák jelzéséhez és sürgõs javításához.
· Információszolgáltatás
— Folyamatos, a témához kapcsolódó információk (elméleti
publikációk, módszertani anyagok, taneszközök, használható webcímek) biztosítása.
— A gyakorlatban felmerült jó ötletek, új megoldások gyûjtése és közkinccsé tétele az alkalmazók körében.
— A programcsomag alkalmazása során kapott értékelési
eredmények – az adatkezelési szabályoknak megfelelõ –
publikálása legalább a felhasználók körében.
— Hírek a programcsomag alkalmazásáról és továbbfejlesztésérõl.
— Információk az adott programcsomag és más programcsomagok kapcsolatáról, viszonyáról.
— A programcsomag alkalmazásával összefüggésben megjelenõ, fontosnak tekinthetõ oktatási, oktatáspolitikai információk.
Iskolavezetés 2004. november
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· Közvetlen segítségnyújtás a felhasználóknak
— A programcsomagot alkalmazó pedagógusok tanítási terveinek (tanmenetek, tématervek, óravázlatok) véleményezése.
— Óralátogatások, megbeszélések, értékelések.
— Közvetlen, személyes konzultációk.
A tapasztalatok és az értékelési folyamatok eredményei alapján –
amennyiben indokolt – elemzés készítése adott térségben, iskolában vagy egy pedagógus munkájával kapcsolatban.1

3. A fejlesztés irányai, szakaszai
A programfejlesztés keretében elinduló elsõ nagyszabású projektsorozat a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) részeként megfogalmazott Humán Erõforrás Operatív Program (HEF OP) oktatási
céljainak megvalósítását szolgálja.
A jelenleg folyamatban lévõ elõkészítõ-fejlesztõ szakasz után 2005.
szeptember 1-jén megkezdõdik a tesztelõ szakasz, majd a folyamatos visszacsatolás és fejlesztés nyomán 2006 végéig – hat kiemelt
fontosságú kompetenciaterülethez kapcsolódva – 39 olyan programcsomag jön létre, amelyek egyszerre illeszkednek majd az NFT
és a NAT célkitûzéseihez.
Ezek a programcsomagok a közoktatás teljes idõtartamát átfogva
segítik majd az élethosszig tartó tanulás képességének megalapozását (NFT 3.1. program), a hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítását (NFT 2.1. program), valamint ezzel
egyidejûleg hatékonyan támogatják a NAT bevezetésének sikerét, a kiemelt fejlesztési célok megvalósulását.
E munka szervezeti keretéül jött létre 2004 tavaszán a SuliNova
Kht.-n belül a Programfejlesztési Központ, amelynek fõ feladata a
meginduló programfejlesztõ tevékenység ösztönzése, szakmai irányítása és koordinálása.

3.1 Az elõkészítõ szakasz
A 2004 nyaráig tartó elõkészítõ szakaszban a Programfejlesztési
Központ munkatársai áttekintették a NAT mûveltségterületein,

1

Nahalka István: Az oktatási programcsomag (szerk. Korányi Margit). Szakmai háttéranyag, 2004.
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illetve az élethosszig tartó tanulási képesség kialakítása szempontjából legfontosabb kompetencia-területeken belül megfogalmazódó normatív, elméleti jellegû és tapasztalati bázison nyugvó
társadalmi-szakmai elvárásokat.
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A szakterületi elvárásokat tovább elemezték abból a szempontból, hogy azok milyen mértékben teljesülnek a jelenlegi gyakorlatban.
A nem teljesülõ elvárások esetében a vizsgálat középpontjába kerültek azok a problémák, amelyek akadályozzák a megfogalmazott
célok megvalósulását. A feltáruló problémák osztályozásában alapvetõ szempont lett, hogy azok kezelhetõk-e a programfejlesztõ tevékenység keretében, vagy másfajta beavatkozást kívánnak.
Az azonosított feladatok rangsorolása minden mûveltségterületen megtörtént a következõ szempontok szerint:
·
·
·
·

szakmai fontosság,
költségigény
idõigény
várható hatás

A különbözõ dimenziókban megállapított rangsorok jó támpontot nyújthatnak a késõbbiekben a fejlesztési tervek realisztikus
kialakításához.
Az NFT-hez kapcsolódóan a kiemelt kompetenciaterületek mindegyikének meg kellett keresni azokat a képességfejlesztõ lehetõségeket, amelyek a tantárgyi kereteken belül megvalósíthatóak.
Ugyanígy minden mûveltségterület kapcsolódási pontjait is feltérképezve körvonalazódtak azok a lehetõségek, amelyek jó alapot kínálnak az NFT-ben megfogalmazott kompetenciák kereszttantervi fejlesztéséhez.
Mindez egy olyan hálóterv kidolgozását jelentette, amely megjelenítette, hogy az NFT-ben kiemelten kezelt területek milyen módon kapcsolhatók össze a különféle iskolai tantárgyak tartalmi
anyagával és képességfejlesztési feladataival. Külön figyelmet
érdemelt a Nemzeti alaptanterv felmenõ rendszerû implementációjával összhangban a kiemelt fejlesztési feladatokhoz és a kezdõszakaszhoz kapcsolódó elvárások azonosítása.
Ezek azok az elvárások, amelyeket a NAT 2003, az Oktatási Minisztérium középtávú fejlesztési stratégiája, a különféle tanulmányok, mérési eredmények és egyéb szakmai háttéranyagok,
valamint a személyes gyakorlat során szerzett tapasztalatok támasztanak az egyes mûveltségterületeken folyó oktató-nevelõ
munkával kapcsolatosan.
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3.2 Az NFT keretében meginduló programfejlesztés
tartalmi területei
A program hat kiemelt kompetenciaterületen támogatja oktatási
programcsomagok létrehozását.
Az eszközjellegû kompetenciák közül a
·
·
·
·

szövegértési-szövegalkotási,
matematikai-logikai,
idegen nyelvi (angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv),
IKT (informatikai és médiahasználati) területen.

Az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenõ, a leghátrányosabb helyzetben lévõk felzárkóztatása szempontjából
szintén kulcsfontosságú
· szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, illetve
· az életpálya-építési kompetenciák területén.
E kompetenciaterületekkel összefüggésben az alábbi érvelõ jellegû, tömör helyzetértékelések olvashatók a fejlesztést megindító
intézkedési terv dokumentációjában:
Szövegértési és szövegalkotási képességek
A szövegértési és szövegalkotási képesség mindenfajta tanulás és társadalmi szerepvállalás elemi feltétele. Az e képességcsoportot megalapozó ismereteket ma már valamennyi iskolaköteles korú gyermek elsajátítja Magyarországon. A funkcionális
írás-olvasás, illetve önkifejezés képességszintjére azonban
nem jut el a tanulók teljes köre.
Ennek az az oka, hogy ma csupán az iskolázás alapozó szakaszára
(1–4. évfolyam) korlátozódik a szövegértési-szövegalkotási képességek tervszerû fejlesztése, ám itt is szükség van a legújabb olvasáspedagógiai és olvasásszociológiai kutatások eredményeinek
gyakorlatba való átültetésére. Fontos lenne, hogy ne csupán olvasókönyvek készüljenek a kisiskolások számára, hanem a korszerû oktatási metodikák alkalmazását támogató programok is.
Ugyanilyen lényeges, hogy e kompetenciaterület tervszerû fejlesztése folytatódjon a felsõbb évfolyamokon. Az évek során
a gyerekek egyre növekvõ terjedelmû és bonyolultságú szövegekkel találkoznak, azonban ezek elemzõ feldolgozásához, befogadásához segítségre van szükségük. Hasonló segítségre van szükségük a szóbeli és írásbeli szövegalkotás terén is, hiszen ha a számonkérés során dominánssá válik az ismeretek írásbeli tesztelése, nem kap elég figyelmet a különféle céloknak, érzelmi állapo-
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toknak, kommunikációs helyzeteknek alárendelt szóbeli és írásbeli
szövegalkotási képesség fejlesztése.
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Mindezek alapján a program keretében elinduló fejlesztés ezen
a részterületen belül azt tekinti legfõbb feladatának, hogy a pedagógusok kezébe adja azt az eszköztárat, amelynek birtokában
valamennyi szöveg alapú információval dolgozó tantárgyi területen hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók szövegértési és szövegalkotási képességét.
Matematikai kompetenciák
A matematikai gondolkodásmód a világ leképezésének, értelmezésének sajátos módszere, amely különösen cselekvési stratégiák alkotása, folyamatok tervezése, állítások érvényességének és
jelenségek valószínûségének mérlegelése során igen hasznos
eszközökkel tudja segíteni a hétköznapi gondolkodást.
A hazai oktatási gyakorlatban azonban a matematikai képességek fejlesztése – az intézmények széles körét tekintve – nem kapcsolódik eléggé össze a mindennapi élet problémáival, illetve az
egyén szükségleteivel.
A fejlesztések során azt tekintjük a legfontosabb feladatunknak,
hogy olyan eszközöket adjunk a pedagógusok kezébe, amelyek
felhasználásával
· életközelbe tudják hozni az elvont matematikai ismereteket,
· a matematikai logika más tartalmi területeken való felhasználásával eredményesen tudják fejleszteni a tanulók problémaazonosító és -megoldó képességeit, valamint
· fel tudják használni a matematika eszköztárát a legkülönfélébb hétköznapi jelenségek modellezésére.
Szociális és életviteli kompetenciák, környezeti nevelés
A szociális és életviteli kompetenciák körébe olyan attitûdök,
készségek és képességek tartoznak, amelyek egyaránt alapját
képezik az egyén belsõ, személyes harmóniájának és társadalmi
beilleszkedésének.
E terület lényeges attitûdelemei
·
·
·
·
·
·

az önbizalom,
az öntudatos és a környezetért is felelõs magatartás,
a világgal szembeni pozitív beállítódás,
a tolerancia,
az õszinte kommunikáció,
az értelmes kockázat vállalásának bátorsága.
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A kapcsolódó képességcsoport legfontosabb összetevõi az egyén
szintjén
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a reális énkép kialakításának képessége,
a frusztráció elviselése,
a reális egyéni célok kitûzésének és követésének képessége,
a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége,
a cselekvési alternatívák meglátásának képessége,
a döntési képesség,
a kezdeményezõkészség,
az akaraterõ és
a kitartás.

A társas viselkedés terén pedig
·
·
·
·
·

az empátia,
a kommunikációs és kooperációs készség,
a vitázó- és érvelõképesség,
a konfliktustûrõ, -kezelõ és -megoldó képesség, valamint
a vezetõ- és szervezõképesség

kap kitüntetett szerepet.
Mindezek olyan képességek, amelyek nagyon hosszú idõn át és
nagyobbrészt közvetett hatások alatt formálódnak. Bár fontosságuk talán mindenki számára nyilvánvaló, e képességek rendszerszerû fejlesztését eddig még nem célozta meg a hazai közoktatás.
A program ezért egyrészt segítséget kíván adni a pedagógusoknak abban, hogy saját személyiségüket és a tanulási környezetet
olyanná tudják formálni, amely alkalmas a szociális kompetenciát növelõ közvetett hatások kifejtésére, másrészt olyan – tanulói
részvételen alapuló – eszköztárral kívánja ellátni õket, amelynek
révén közvetlenül is tudják fejleszteni a szociális kompetenciát
megalapozó fenti részképességeket és attitûdöket.
Idegen nyelvi kompetenciák
Idegen nyelvi kompetenciák alatt az alábbiakat értjük:
· szövegértés és szövegalkotás idegen nyelven szóban és írásban
· kommunikációs szándékok megértése és érthetõ kifejezése
· ezzel szoros összefüggésben az adott idegen nyelvhez kapcsolódó, az eredményes nyelvhasználathoz/kommunikációhoz szükséges szociokulturális ismeretek és azok alkalmazása
A most meginduló fejlesztés olyan oktatási programcsomagok létrehozását tûzi ki célul maga elé, amelyek a hagyományos nyelvta-
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nítási gyakorlat (olvasás, fordítás, nyelvtani gyakorlatok) helyébe
lépõ cselekvésközpontú kommunikatív stratégiákhoz illeszkedve eredményesen járulnak hozzá a használható nyelvtudás kialakulásához, és igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, érdeklõdéséhez, világismeretéhez. Három idegen nyelv, az angol,
a német és a francia nyelv oktatói számára kívánjuk kifejleszteni
a körvonalazott eszköztárat, amely azonban a késõbbiekben valószínûleg könnyen adaptálható lesz más nyelvi területekre is.
A fejlesztési folyamat keretében a nyelvi elõkészítõ évfolyamon alkalmazható program kifejlesztése is lezajlik.
Jelen program keretében kerül sor a migráns fiatalok beilleszkedését segítõ magyar nyelvi oktatási csomag kidolgozására a Közös Európai Referenciakeret A1, A2 és B1 szintjén.
Az idegen nyelvi kompetenciák elsajátításának egyik leghatékonyabb eszköze a 7–12. évfolyamon bizonyos egyéb kompetenciaterületek (matematikai-logikai, IKT, életpálya-építési)
egészének vagy részleteinek idegen nyelven történõ tanítása. Ennek gyakorlati megvalósítása ugyanakkor a pedagógusok
részérõl egy sor ismeret megszerzését és készség kialakítását
igényli.
Az IKT kompetenciák
Az IKT (értsd: informatikai és kommunikációs technológiák) ismerete és használata a munkaerõpiac egyes területein alapvetõ
követelmény, más területein esélynövelõ tényezõ.
Az IKT kompetenciák jelentik
· egyrészt az eszközjellegû informatikai alkalmazások ismeretét,
· másrészt azok kreatív használatát a munkavégzés során és
a hétköznapi életben egyaránt.
Számos tanár kerül szembe azzal a problémával, hogy a tananyag megtanítása, a gyakorlás nagyon idõigényes, igénybe veszi
a teljes óraszámot, így a tradicionális módszerek mellett nem jut
idõ a számítógép használatára a tanulásban-tanításban.
Az IKT módszerek megjelenése lehetõséget teremt egy átfogó módszertani megújulásra. Alkalmazásuk során elkerülhetetlen, hogy
· átgondoljuk a tananyagot,
· a fejleszteni kívánt készségeket,
· átszervezzük a megtanítandó információkat.
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Az IKT-kompetenciák fejlesztését szolgáló programcsomagok ehhez is segítséget nyújtanak. A többi kompetencia fejlesztését célzó oktatási programcsomaghoz is készülnek digitális, interaktív
internetes taneszközök.
Életpálya-építési kompetenciák
Az életpálya-építési kompetenciák nemcsak a pályaorientációt
jelentik, hanem az egyén képességét arra, hogy
· reális önismerete alapján tisztában legyen szellemi és fizikai
erõsségeivel és gyengeségeivel,
· különbözõ távú célokat tudjon maga elé tûzni, és a célhoz vezetõ utat képes legyen operatív szakaszokra bontani,
· közvetlen tetteit képes legyen céljainak alárendelni, illetve a céljainak és érdeklõdésének megfelelõ egyéni tanulási utakat kijelölni,
· az egész életen át tartó tanulás egyéni folyamatában tudja saját tetteit és teljesítményét reflektív módon értékelni,
· képes legyen a megkezdett utak szükség szerinti korrekciójára,
· tudjon jó döntéseket hozni.
A fejlesztés a nemzetközi tapasztalatokat felhasználva a jelenlegi munkaerõ-piaci tanácsadásban és az egyes intézményi mûhelyekben már
jól bevált tapasztalatokra támaszkodik. Kiemelt célja, hogy az egyének kezdettõl fogva (óvoda, iskola) megkapják az egész életen át
tartó segítõ tanácsadás lehetõségét. Ennek jegyében egyrészt eszközöket, módszereket ad a pedagógusok kezébe, másrészt a diákok
sok-sok modellértékû helyzetben való részvétel során szerezhetik meg
azokat a képességeket, praktikus munkaerõ-piaci ismereteket, amelyek nélkül nem tudják hatékonyan tervezni saját életpályájukat.
A fenti kompetenciaterületeken három-három programtípus fejlesztésére és tesztelésére, illetve korrekciójára kerül sor a 2004–2008 közötti idõszakban.
· „A” típus:
Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló mûveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében fedõ (A1) programcsomag, vagy az adott kompetenciaterülethez tartalmilag kapcsolódó, több mûveltségterületet részben fedõ (A2) programcsomag.
· „B” típus:
Kereszttantervi programcsomag, amely az adott kompetenciát
más mûveltségterületek tananyagába ágyazott módon fejlesztõ modulok rendszerét kínálja.
· „C” típus:
A tanórán kívüli keretek között felhasználható modulokat kínáló programcsomag.
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Ezeknek a fejlesztéseknek a megalapozását biztosítja az óvodai
programcsomag, amelynek tervezett jellemzõi a következõk:
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Olyan készség-, kompetencia- és gondolkodásfejlesztõ egységeket fog tartalmazni, amelyek az óvodáskorúak életkori sajátosságainak megfelelnek. Óvodáskorban a cél a játékos formában történõ komplex készségfejlesztés. A fejlesztõ programok a mozgás,
a közvetlen cselekvés, a közvetlen tapasztalatszerzés készségeinek fejlesztését célozzák.
Mivel az óvodáskorú gyermek mindezeket a készségeket természetes
módon, a játék közvetítõ közegén keresztül sajátítja el, a fejlesztõ
programok is a játékra épülnek. A játék a legfõbb személyiségfejlesztõ lehetõség, megjelenik benne az ismeret, a jártasság, a készség.
A játék során a gyermek maga tevékenykedik, vagyis õ maga csinál,
próbál ki valamit, saját tapasztalatot szerez, mindennek során fejlõdnek képességei és a közös játékos tevékenységben szociális kompetenciái.
Az óvodáskorú gyermekek számára különösen fontos az élmény
és az öröm hozzákapcsolása a tágabb értelemben vett tanulás folyamatához a folyamatban való aktív részvétel lehetõségének biztosításával, valamint az eltérõ fejlõdési ütem figyelembevételével.
A központi program keretében zajló fejlesztés ehhez biztosít az
egész életen át tartó tanulást megalapozó
· motivációs,
· játékos készségfejlesztõ és
· az iskolába való átmenetet segítõ tevékenységekkel kapcsolatos programokat.1

4. A fejlesztés távlatai
E stratégiai célkitûzés megvalósításának útján az elsõ lépéseket a
NAT 2003 felmenõ rendszerben történõ bevezetésének támogatása, valamint az NFT keretében meginduló, a kulcskompetenciák
kibontakoztatását középpontba állító oktatási programcsomagok
létrehozása jelenti majd. Mindezzel összefüggésben kiemelt feladat a modernizációs törekvésekkel összhangban álló, korszerû
eszközök és módszerek felkutatása, illetve jó gyakorlatként való
beemelése az iskola világát megújító innovációs folyamatba.2
1
2

Pála Károly: Az oktatási programokról. Szakmai háttéranyag, 2004.
A szerzõk köszönetet mondanak a Programfejlesztõi Szakértõi Bizottság tagjainak
(Arató L., Báthory Z., Knausz I., Nahalka I., Mihály O., Pála K., Trencsényi L., Zsolnai
J.), hogy munkájukkal koncipiálták és elõkészítették a fejlesztési folyamatokat.
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Mindenki másképp csinálja...
Négy vizsgarendszermodell

K
8.1
1

Mátrai Zsuzsa

Ebben a cikkben négy olyan ország vizsgarendszerét mutatjuk
be, amelyeket modellértékűnek tekintünk. E négy ország: Németország (ezen belül a volt Német Szövetségi Köztársaság), Nagy-Britannia (ezen belül Anglia), Japán és Svédország.
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1. Előzetes összegzés
A modellérték fogalmának meghatározásában a következő szempontokat követjük:

K
8.1
2

• Van-e záróvizsga (érettségi típusú vizsga) az általános képzés
befejeződésekor?
• Ha van, akkor ez belső vagy külső vizsga? (Az iskolában, belső
vizsgabizottság előtt vagy iskolán kívül, külső vizsgáztató testület előtt folyik a vizsga?)
• Ha külső vizsga van, akkor az regionális vizsgáztató testületekhez kötődik vagy központi, országos szervezésű?
• Lépcsőzetes-e a vizsgarendszer, azaz több vizsgafokozatot tartalmaz-e?
• Tantárgyi vagy tantárgycsoportos-e a vizsga (vizsgák)?
• Ha nincs záróvizsga, a folyamatos értékelés standardizált-e? Az
országos átlag az értékelés viszonyítási alapja?
• A továbbtanulás szempontjából vízumot vagy csak útlevelet
jelent a záróvizsga, illetve a folyamatos értékelés útján történő
minősítés? Elfogadják a felsőoktatási intézmények felvételi
vizsga helyett, vagy az általuk szervezett felvételi vizsgák alapján szelektálnak?
E hét szempont együttes figyelembevételével a négy ország négy
vizsgarendszermodellt képvisel. A német modell a belső, az angol
és a japán a külső záróvizsgára példa. A svéd pedig arra, amikor
a standardizált folyamatos értékelés veszi át a záróvizsga szerepét.
A külső vizsgatípusok esetében az angol és a japán modell abban
különbözik, hogy
• az angol regionális, a japán központi szerveződésű,
• az angol kétlépcsős, a japán nem lépcsőzetes,
• az angol tantárgyi, a japán tantárgycsoportos vizsgarendszert
épített ki.
A középiskolai minősítés a német és a svéd modellben vízumot,
az angol és a japán modellben csak útlevelet jelent a felsőoktatási
intézményekbe való bejutás szempontjából.
A négy vizsgarendszermodell jobb áttekintése érdekében a következő táblázatban összefoglaljuk a fenti szempontok szerinti megkülönböztető jegyeket.
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Belső vizsga
német

Külső vizsga
angol

japán

regionális
kétlépcsős
tantárgyi

központi

Nincs vizsga
svéd

tantárgycsoportos
standardizált
folyamatos
értékelés

vízum

útlevél

útlevél

vízum

E megelőlegezett összegezés, amely csak az elkülönítő jegyeket
veszi figyelembe, nem ad árnyalt képet az egyes vizsgarendszermodellekről. Ehhez arra is szükség van, hogy azokat a saját
rendszerükben láthassuk. Az összegezés mindössze arra szolgál,
hogy a részletesebb elemzéshez követendő szempontokat nyújtson.

2. A német modell
A német érettségi (Abitur) belső, iskolában szervezett vizsga. A
vizsgafeladatokat a tanárok állítják össze, az értékelést is ők
végzik. Ebben részint a tartományonként kiadott központi útmutató segíti őket, részint az a muníció, amit az egyetemi kiképzés
során erre speciálisan kaptak. Az iskola tanáraiból álló vizsgabizottságban a külső kontroll szerepét az elnök játssza.
Az egyes tartományok között az érettségi vizsga tekintetében is
vannak bizonyos különbségek, de ezek a rendszer szabályszerűségeit nem érintik. Ezért a szabályokat — némi egyszerűsítéssel
— egy bajor érettségi bizonyítvány leírásával mutatjuk be, a
tartományok mindegyikét jellemző közös vonásokra koncentrálva. A három részből álló érettségi bizonyítványhoz részenként
fűzök magyarázatot.
A bizonyítvány első része az alapkurzusként, vagyis a heti három
órában tanult tárgyakat tartalmazza. Az érettségi bizonyítványba csak az Abitur-osztályokban tanult tárgyak számítanak
bele. Ezek a gimnázium 12. és 13. osztályai, melyeket szemeszterekre, azaz két félévre osztanak (lásd 12/1, 12/2, 13/1, 13/2).
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Az alapkurzus (heti 3 óra) táblázata
Tárgy

K
8.1

I.

4

Német

Szemeszter

Pontok

Összesen

12/1

12/2

13/1

13/2

2

—

—

12

12

24

Angol

3

12

12

9

—

33

Zene

2

11

12

—

—

23

Történelem

2

—

—

13

13

26

Társadalomtudomány

2

12

12

—

—

24

Közgazdaságtan

3

12

12

8

—

32

Kémia

2

12

13

—

—

25

Egyéb
kötelező

—

—

—

—

—

—

Vallás

2

14

13

—

—

27

Sport

2

10

—

—

13

23

II.

III.

20

névértékben

237
(100300)

Az alapkurzusként tanult tárgyakat a tanulók maguk választják, bizonyos szabályok figyelembevételével. Az egyik szabály az,
hogy a kötelező tárgyakon kívül (Bajorországban ez a vallás és a
sport) mindhárom tantárgyblokkból választaniuk kell.
• Az első tantárgyblokk a nyelvi, az irodalmi és a művészeti. A
tanuló, akinek a bizonyítványát most bemutatjuk, ebből a
blokkból az anyanyelvet (itt német), egy idegen nyelvet (itt
angol) és a zenét választotta.
• A második tantárgyblokk a társadalomtudományi, melyből történelmet, integrált társadalomtudományt és közgazdaságtant
tanult.
• A harmadik tantárgyblokk a matematikát és a természettudományt tartalmazza. Ebből a bizonyítványban a kémia szerepel.
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A másik szabály az, hogy összesen 20 szemesztert kell a
választott tantárgyakból az Abitur-osztályokban tanulni, se
többet, se kevesebbet. A vizsgált tanuló tantárgyanként általában
két szemesztert végzett, kivéve az angolt és a közgazdaságtant,
melyekből hármat.
Az Abitur-osztályokban tanult tárgyakban elért teljesítményt nem
osztályzatokkal, hanem pontskálán értékelik. Ehhez a következő
átváltási táblázat áll rendelkezésre:
Átváltási táblázat
1

2

3

4

5

6

15-14-13

12-11-10

9-8-7

6-5-4

3-2-1

0

Ebben az 1-től 6-ig tartó osztályzatokat, amelyekkel a tanulókat
az alsóbb osztályokban értékelték, 0-tól 15 pontig terjedő értékskálára számították át. A 6-os osztályzat, ami a legrosszabb, nem
kap pontértéket. A többinek van egy középértéke, és plusz-mínusz pontok járulhatnak hozzá. Az alapkurzusok esetében ez
az átváltás névértékben történik, amint azt a bizonyítvány első
részében is láthatjuk.
Az összesítésben a maximális pontszám 300 lehet, mivel egy
tárgyból maximum 15 pontot lehet kapni szemeszterenként, és
összesen 20 szemeszteren át kell ezeket a tantárgyakat az Abiturosztályokban tanulni. De az érvényes bizonyítványhoz el kell
érni a minimumot, amely 100 pont. Az összesítésbe itt nem
számítanak be azoknak az alapkurzusként tanult tárgyaknak a
pontszámai, amelyeket a tanulók a 13. osztály második felében
vizsgatantárgyként is választottak. Ez összesen kettő lehet az
alapkurzusok vonatkozásában. A példában szereplő tanuló nyilván az angolt és a közgazdaságtant választotta, mivel ebből nem
két, hanem három szemesztert végzett.
A bizonyítvány második része a következő táblázatban látható —
intenzív kurzusként tanult — tantárgyakat tartalmazza, melyek
heti 5-6 órás stúdiumokat jelentenek.
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Az intenzív kurzus (heti 5-6 óra) táblázata
Tárgy

K
8.1
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Szemeszter

Pontok

Összesen

12/1

12/2

13/1

Fizika

3

44

43

45

132

Matematika

3

43

41

43

127

6

háromszoros (+ vagy -)

259

Project:
fizika

30
289
(100300)

Itt nem szabály a mindhárom tantárgyblokkból történő választás,
már csak azért sem, mert intenzív kurzusként összesen két
tantárgyat kell tanulni. A vizsgált fiatal természettudományos
érdeklődésű, a fizikát és a matematikát választotta. Az viszont
szabály, hogy három szemeszteren át kell mindegyiket tanulni,
vagyis összesen 6 szemeszternek kell szerepelni. Ezen kívül az
egyikből, ez esetben a fizikából, egy szemeszteren át önálló projectmunkát kell végezni. Az értékelés az említett pontozás útján
történik. A különbség csak az, hogy a pontokat nem névértékben számolják, hanem háromszoros értékükön, hozzáadva a
kapható plusz és mínusz pontokat.
Ennek a résznek a pontjaiba számít be a project is, amely maximum 30 pontot érhet. A minimális pontszám itt is 100, a
maximális 300. Egy tárgyból egy szemeszterben maximum 45
pontot lehet elérni, amely 6 szemeszter esetében 270 pont, ehhez
járul a maximum 30 pontos projectmunka.
A bizonyítvány harmadik része az érettségi vizsga eredményeit
tartalmazza.
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A érettségi vizsga táblázata
Tárgy
Intenzív
kurzus

Pontok

Írásbeli

Szóbeli

Összesen

(13/2)

Fizika

15

15

—

75

Matematika

15

13

—

67

Alapkurzus

—

—

—

—

Angol

11

10

—

51

Közgazdaságtan

13

—

14

69

névértékben

négyszeres

262
(100-300)

Az érettségi vizsgán két intenzív és két alapkurzusban tanult
tárgyat kell választani. (Ezek esetünkben a fizika és matematika,
illetve az angol és a közgazdaságtan.) Ide számítanak be a vizsgatárgyakból a 13. osztály második félévében elért eredmények, a
pontskálának megfelelően és névértékben.
Az intenzív kurzusban tanult tárgyakból írásbeli vizsgát
kell tenni, mely 5 órás időtartamú. Az írásbeli teszteket is
a tanárok készítik, de azok felépítését a tartományi központi útmutató szabályozza.
A tesztek három nehézségi fokon mérik az ismereteket és a
képességeket:
• a reprodukció,
• az alkalmazás és
• a problémamegoldás
szintjén.
Az alapkurzusként tanult tárgyak közül választás alapján az
egyikből írásbeli, a másikból szóbeli vizsga tehető. Itt az
írásbeli ideje 3 óra, a szóbelié 20-30 perc. Az elért pontokat a
vizsgákon négyszeres értékben veszik figyelembe.
A minimális pont ebben a részben is 100, a maximális pedig 300.
A záróosztály második felében a négy vizsgatárgyból négyszer 15,
azaz 60 pontot lehet szerezni, az írásbeli és a szóbeli vizsgákon
ugyanennyit, de négyszeres értékben, tehát 240 pontot.

Iskolavezetés 1996. november

K
8.1
7

Pedagógiai felelősség

Az érettségi vizsga eredménye a három rész pontértékeinek öszszeadásából adódik úgy, hogy a minimumot minden részben el
kell érni. A pontszám így 300-tól 900-ig terjedhet.
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A német modellben az érettségi vizsga vízumértékű, vagyis elvileg
felvételi vizsga nélkül juthatnak be a tanulók a felsőoktatási
intézményekbe. De ez nem jelent minden esetben azonnali
bejutást, függ a férőhelyek számától is. Ilyenkor várakozási idő
van. A felvételnél általában két szempontot vesznek figyelembe:
az érettségi vizsga eredményét és azt, hogy milyen régóta várakozik a jelentkező.
A felvételi vizsga nélküli bejutás lehetősége azonban nem érinti a
numerus clausus szakokat: az orvosi és a gyógyszerészeti karokat.
Itt a felvétel korlátozott és mindig felvételi vizsgához kötött. (Az
utóbbi időben azonban növekedőben van azoknak a nem numerus clausushoz kötött felsőfokú intézményeknek a száma is,
amelyek a gyakorlatban élnek a felvételiztetés lehetőségével.)
Ezek alapján megállapítható, hogy a német modellben az érettségi vizsgának igen magas a presztízsértéke, mert egyszerre
teljesíti azt a két feltételt, amely elvárható tőle:
• a felsőoktatási intézmények megbízhatónak tartják
• a szülők, illetve a tanulók a legtöbb esetben biztosak lehetnek
abban, hogy jó eredmény esetén — de legalábbis előbb vagy
utóbb — automatikusan megnyílik az út a továbbtanuláshoz.

3. Az angol modell
Az angol vizsgarendszer az elmúlt négy évtizedben sokat változott,
lényegi szabályszerűségeit azonban mindvégig megőrizte.
Ezek a következők:
•
•
•
•

iskolától független, külső vizsgarendszer
regionális szerveződés
kétlépcsős egymásra épülés
tantárgyi keretekben történő vizsgák

A következőkben ismertetett törvényi módosítások ezeket nem
érintették, inkább arra a problémára próbáltak megoldást nyújtani, amely a tömegoktatás kiterjedése és a minőségmegőrzés
követelménye között feszült.
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Az 1951-es törvény hozta létre a kétlépcsős általános érettségi
vizsga rendszerét.1
• Az első lépcsőt az alapszint2 jelentette, amelyet 16 éves kortól
kezdődően lehetett letenni.
• A második lépcső a haladó szint3 volt, amellyel 18 éves kortól
lehetett próbálkozni.
A második szintre csak azok jelentkezhettek, akik az alapszinten
már sikeres vizsgát tettek. Így a vizsgarendszer nemcsak kétlépcsőssé, hanem hierarchikussá is vált. Elsősorban azoknak a
vizsgáztatását szolgálta, akik azért jártak középiskolákba, mert
tovább akartak tanulni.
A tömegoktatás terjedése azt a problémát vetette fel, hogy mi
legyen azokkal a tanulókkal, akik nem akarnak továbbtanulni,
de a középiskolát befejezik, és érettségi bizonyítványt kívánnak
szerezni. Számukra túlságosan magas követelményeket támasztottak az „O” és „A” szintű vizsgák. Ezt a problémát az 1965-ös
szabályozás oldotta meg, amely az általános érettségi (GCE)
mellett elismerte a középiskolai érettségit.4 Ez a vizsga alacsonyabb szintű volt. Míg az általános érettségi ugyanis a prospektív
funkciókat helyezte előtérbe, azaz a továbbtanulásra való alkalmasságot mérte, addig a középiskolai érettségi elsősorban retrospektív funkciókat teljesített. Az volt a feladata, hogy bizonyítsa
az alapműveltség elsajátítását. Ennek megfelelően az általános
érettségi követelményeit meghatározó regionális vizsgabizottságokban egyetemi emberek ültek, a középiskolai érettségivel foglalkozó bizottságokban pedig középiskolaiak.
Így alakult ki az érettségi vizsgarendszernek az a duális szerkezete, amely már elég korán leválasztotta az adott korosztályról a
továbbtanulókat, és igen megnehezítette azoknak a továbbtanulását, akik később döntöttek így.
Az egyetemek ugyanis csak a kétlépcsős általános érettségit
fogadták el a jelentkezés feltételeként.
A tömegoktatás további terjedése és az egyre nagyobb erővel
jelentkező pályakorrekciós igények kielégítése szükségessé tette
a kétfajta vizsgatípus átválthatóságának megoldását. A szülőknek és a tanulóknak ugyanis nagy dilemmát okozott, hogy melyi1
2
3
4

General Certificate of Education, röviden GCE.
Ordinary Level, röviden „O” level.
Advanced Level, röviden „A” level.
Certificate of Secondary Education, röviden CSE.
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ket válasszák. A nagyobb kockázatot jelentő, de továbbtanulásra
jogosító általános érettségit, vagy a reményteljesebb, de esetleg
azzal a zsákutcával járó középiskolai érettségit, hogy újonnan
felmerülő továbbtanulási szándék esetén még egyszer végig kell
járniuk a vizsgázás teljes proceduráját.
Az 1984-es szabályozás, amely 1988-tól lépett életbe, a fenti
problémát volt hivatva megoldani. Megszüntette az általános
érettségi „O” szintjét és a középiskolai érettségit, és létrehozta helyettük a 16 éves életkortól letehető középiskolai általános érettségit.1 Ez lett a vizsgarendszer első lépcsője. A retrospektív és a prospektív funkciókat oly módon választották el
egymástól, hogy az A, B és C minősítést elérők továbbmehettek a
vizsgarendszer második lépcsőjére, az „A” szintű vizsgákra (vagyis
a felsőoktatási intézmények irányába), a D, E, F és G minősítésű
vizsgázók viszont nem. 16 éves kortól kezdődően megkaphatták
azonban az első szintű érettségi bizonyítványt, és a jobb eredmény
érdekében megismételhették ezt a vizsgaszintet, ha a továbbtanulás reményében a második lépcsőfokra is el akartak jutni.
Egy angol középiskolai tanulónak tehát, ha tovább akar
tanulni, először is középiskolai általános érettségi vizsgákat kell tennie a három legfelső minősítési fokozat valamelyikén, leghamarabb 16 éves korában.
A vizsgákra való jelentkezés zömmel az egyetemek köré tömörülő
regionális vizsgabizottságok egyikénél történik. A vizsga egyéni és
önkéntes, egy évben többször is van meghirdetett időpontja. A
vizsgák nem összevontak, választott tantárgyanként, egyenként,
és így különböző időpontokban is letehetők. A vizsgakövetelmények nyilvánosak, a vizsgaközpontok évente kiadják, hogy mely
tantárgyakból, milyen időpontokban, milyen feltételekkel szerveznek vizsgákat.
Leghamarabb 18 éves korban kerülhet sor az „A” szintű vizsgák
letételére. A szabályok és a lehetőségek itt is ugyanazok.
A tanulók mindkét lépcsőben olyan tárgyakból vizsgáznak és
olyan minősítéseket igyekeznek elérni, melyeket az általuk választott felsőoktatási intézmény megkövetel. Ennek ellenére a
kétlépcsős vizsgarendszer többnyire nem váltja ki a felvételi
vizsgákat. Általában útlevelet, és nem vízumot ad. A felsőoktatás
intézményei zömmel ragaszkodnak a felvételiztetés jogához. Ez —

1

General Certificate of Secondary Education, röviden GCSE.
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a német érettségihez képest — mindenképpen alacsonyabban
tartja mind az egyetemek, mind a szülők és a tanulók vonatkozásában az angol vizsgarendszer presztízsértékét.
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4. A japán modell
A japán modell jellemzőit korábban a következőképpen foglaltuk
össze:
• külső, központilag szervezett vizsgarendszer
• nem lépcsőzetes felépítés
• tantárgycsoportos vizsgalebonyolítás
A jelenlegi rendszerben, amely 1979-től működik, a középiskolai
tanulmányok végén letehető záróvizsga szerepét az egységes első
fokozatú teljesítményteszt1 játssza. A vizsga azonos időpontban
történik az országnak mind a 280 vizsgáztató helyén.
A kizárólag írásos, zárt kérdésekből álló, főként feleletválasztásos
tesztek 5 tantárgycsoport anyagát tartalmazzák:
•
•
•
•
•

japán
társadalomtudomány
matematika
természettudomány
idegen nyelvek

A japán és az idegen nyelvek közül egy kötelező, a másik három
tantárgyblokkon belül vannak bizonyos választási lehetőségek.
A vizsga tartalmáért, lebonyolításáért, a tesztek értékeléséért, a
tesztbank karbantartásáért, valamint fejlesztéséért az Országos
Egyetemi Felvételi Vizsgaközpont a felelős. Ez a 88 állandó
munkatársat és számos bizottságot és szakértői testületet foglalkoztató intézet 80%-ban a vizsgadíjakból tartja fenn magát, a
többi költséget az állam fedezi.
Egy japán középiskolás, legalábbis, ha állami egyetemen akar
továbbtanulni, ezt a vizsgát teszi le. A vizsgaeredmények eleve
befolyásolják az adott felsőoktatási intézmény kiválasztását, mert
előre lehet tudni, hogy melyik milyen teljesítményszintet követel
meg ezen a vizsgán. A kívánt eredménnyel letett vizsga azonban elvileg csak útlevél, mert az egyetemek a saját elgondolásaik
1

Joint First Stage Achievement Test, röviden JFSAT.

Iskolavezetés 1996. november

11

Pedagógiai felelősség

szerinti felvételi vizsga letételét is megkívánhatják. Ezt nevezik
második fokozatú vizsgának.
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Ennek ellenére nem tekintjük lépcsőzetesnek a japán vizsgarendszert, mert a felvételi vizsga nem a közoktatás, hanem a
felsőoktatás kompetenciájába esik. Az angol modellben mindkét lépcső a közoktatáshoz tartozik.
Az egyetemi felvételi vizsgák szóbeliek és írásbeliek egyaránt
lehetnek, de az utóbbiak jellemzően már nem zártvégű, hanem
esszékérdésekből állnak.
Sok olyan felsőoktatási intézmény van, amely nem tart felvételi
vizsgát. Az egységes teszt eredménye alapján, vagy egyszerűen
középiskolai ajánlásra felveszik a jelentkezőket. De általában az
egységes teszten és a felvételi vizsgán elért teljesítmény
együttesen dönti el a jelentkező sorsát. Hogy milyen arányban,
ez a felsőoktatási intézmények jogkörébe tartozik.
A középiskolai záróvizsgának megfelelő egységes teljesítményteszt presztízsértékét az határozza meg leginkább, hogy mennyire
veszik figyelembe a felsőoktatási intézmények. E tekintetben azt
lehet mondani, hogy az állami felsőoktatási intézmények többsége
súllyal vagy nagy súllyal épít rá. Korábban a magánegyetemek
függetlenek voltak ettől a vizsgarendszertől. Az utóbbi időben
azonban egyre többen csatlakoznak hozzá, és ez a tény nagyban
növeli ennek a vizsgának a presztízsértékét.

5. A svéd modell
A svéd modellnek az előzetes összegezésben a legfőbb differencia
specifikája az volt, hogy a középiskolázás végén nincs záróvizsga, ennek szerepét a standardizált folyamatos értékelés tölti
be. Ezért most ezt fogjuk részletesebben megvizsgálni.
A svéd tanulók folyamatos pedagógiai értékelése alap- és középfokú oktatásuk során többféle módon történik. Ezen belül is
vannak egységesen kialakított formák, melyek a következők:
Szöveges értékelés
Az elemi iskola hat osztályában és az alsó középiskola kezdő
évfolyamán (7. osztály) csak szövegesen értékelik a gyerekek
teljesítményét. Számjegyekkel történő osztályozás nincs.
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Osztályozás
Az osztályozás — ötfokú skála alkalmazásával — csak a 8.
osztályban kezdődik. A tanulók egy évben kétszer kapnak jegyeket, melyekben a szóbeli és az írásbeli teljesítményeket együttesen veszik figyelembe.
Diagnosztikai teszt
A központilag készített diagnosztikai teszteket az elemi iskola
második szakaszának első évfolyamán (4. osztályban) és az alsó
középiskola kezdő évében (7. osztályban) alkalmazhatják a tanárok. Ezek nem kötelezően előírt tesztek. Arra szolgálnak, hogy
segítsenek objektív képet adni a tanároknak arról, hol tartanak
tanítványaik. Csak két tárgyból diagnosztizálják mindkét évfolyamon a gyerekek tudását: anyanyelvből és matematikából. Ezek a
tesztek standardizáltak. A teljesítményeket nem a tanulók önfejlődéséhez, az osztály szintjéhez, vagy a tanár egyéni követelményeihez viszonyítják, hanem az országos átlaghoz. A diagnosztikai
teszteket nem osztályozzák (minthogy az érintett évfolyamokon
még nincs osztályzat), hanem szövegesen értékelik.
Teljesítményteszt
A központilag kidolgozott és bemért teljesítménytesztet a tanár
köteles megíratni az alsó középiskola 8. és 9. osztályában, valamint a felső középiskola 11. és 12. osztályában. (A két középiskolai szakasz kezdő évfolyamain, 7. és 10. osztályban tehát még
nem használják ezeket.) A teljesítménytesztek is standardizáltak,
csakúgy, mint a korábban említett diagnosztikai tesztek. Értékelésük az országos átlaghoz viszonyítva, osztályzatokkal történik.
A teljesítménytesztek nem ölelik fel az összes tantárgyat, és
évfolyamonként is különböző tárgyakra terjednek ki.
A 8. osztályban csak angolból, 9. osztályban anyanyelvből és matematikából, 11. osztályban — a választott tanulmányi sáv időtartamától
függően — angolból, második idegen nyelvből és kémiából a három és
négy évfolyamos sávokban, illetve anyanyelvből és angolból a két évfolyamos sávokban. A 12. osztályban anyanyelvből, matematikából és
fizikából van kötelező teljesítményteszt.

Írásbeli teszt
Ez a tesztfajta nem központi és nem standardizált, megíratása
azonban kötelező. Azt célozza, hogy a teljesítménytesztekben nem
szereplő tárgyakból, valamint a közös törzsanyagon kívüli, helyi
tantervekhez kötött anyagokból is legyen írásbeli számonkérés.
Elkészítése az iskolák joga, de munkájuk segítésére központi
ajánlások is rendelkezésre állnak. Ezeket a teszteket a felső
középiskola 10., 11. és 12. osztályában íratják meg a tanulókkal.
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Az év végi osztályzatok (vagy szöveges értékelések) az értékelési
formák együttes számbavételén alapulnak. Minthogy e formák
között vannak standardizált, tehát országos átlaghoz viszonyított
és nem standardizált, helyi viszonyokhoz kötött elemek, ezek
ellentétbe is kerülhetnek egymással.
Ha jelentős az eltérés a tanár által javasolt szubjektív jegy
és a standardizált tesztek eredményeit tükröző objektív
jegy között, a tanári konferencia dönt — az utóbbi preferenciájának a figyelembevételével.
Az a tanuló, aki elvégezte a felső középiskolát, automatikusan
jogosult a továbbtanulásra. Tehát sem középiskolai záróvizsgát,
sem felvételi vizsgát nem kell tennie. A folyamatos értékelés
eredménye jelenti a vízumot a felsőoktatási intézményekbe. Ennek persze az az oka, hogy az értékelésbe nagyon erősen beszámítanak a standardizált és központi tesztekben elért teljesítmények.
A férőhelyek korlátozottsága miatt azonban a német modellhez
hasonlóan itt is van várakozási idő, de ezt — a némettől eltérően
— központi felvételi keretszámok befolyásolják. A keretszámokat
öt csoportban állapítják meg.
• Az első két csoport keretszámai a felső középiskolát végzettek
számára vannak fenntartva, attól függően, hogy 3—4, vagy 2
éves középiskolát végeztek-e.
• A harmadik csoportba azok tartoznak, akik egyéb iskolát végeztek. (Mindhárom csoportban a tanulmányi eredménytől függ
a várakozási idő.)
• A negyedik csoport azoké, akik nem végeztek középfokú iskolát.
A sikeres felvételhez azonban legalább négy évi munkaviszonyt
kell igazolni, és meg kell felelni az alkalmassági teszten.
• Az ötödik csoport, amely maximum 10%-ot tehet ki, a külföldieké. Itt is számít a munkatapasztalat, emellett angolból tesztvizsgát kell tenni.
A csoportok nem állnak hierarchiában egymással, mindenki a
saját csoportján belül értékelődik.
A svéd modellben a vizsga szerepét betöltő folyamatos értékelés
presztízsértékét egy szakmai és egy politikai tényező együttesen
adja. A standardizáció hitelesíti szakmailag, és a tanulási lehetőségek erőteljes állami redisztribúciója fogadtatja el a szülőkkel,
tanulókkal és a felsőoktatási intézményekkel politikailag.
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6. Három kulcskérdés
A négy modell tanulmányozása rávilágít arra a három kulcskérdésre, amelyet minden vizsgarendszerben valamilyen módon tekintetbe kell venni.
Ezek
• az összemérhetőség,
• az eredmények számításba vétele a továbbtanulásnál, és
• a retrospektív és a prospektív funkciók viszonya.
6.1 Összemérhetőség
Itt az a kérdés merül fel, miként lehet megbízhatóvá tenni a
vizsgaeredményeket abból a szempontból, hogy azok ne az iskolák, hanem az egyéni teljesítmények közti különbségeket tükrözzék. A vizsgaeredmények ilyen értelemben vett összemérhetősége,
vagyis egy országos teljesítményszinthez való viszonyítása, a
szülőknek és a tanulóknak, valamint a felsőoktatási intézményeknek és munkahelyeknek egyaránt igénye. És hosszú távon
az iskoláknak is érdeke, hiszen azáltal, hogy versenyhelyzetbe
kerülnek, erős motívumot kapnak szolgáltatási színvonaluk emelésére.
A négy modell mindegyike törekszik figyelembe venni az összemérhetőség szempontját. Ez belső vizsga esetén a legnehezebb,
hiszen itt a különböző színvonalú iskolák kezében van a vizsgakövetelmények meghatározása és a teljesítmények értékelése is.
A német modellben azonban kétfajta eszköz is beépül az összemérhetőség valamilyen szintű biztosítására. Az egyik a tartományonként szabályozó részletes központi útmutató, melyet országos
szinten is egyeztetnek. A másik a tanárok egyetemi szintű értékelési és mérésmetodikai felkészítése, mely elengedhetetlen feltétele
annak, hogy valaki érettségiztethessen.
Könnyebb és eredményesebb az összemérhetőség szempontjának
eleget tenni külső vizsga esetén. A regionális szerveződésű angol
modellben a vizsgaközpontok eleve versenyhelyzetben vannak a
vizsgázni szándékozók megnyerésében, ugyanakkor ezt nem tehetik úgy, hogy leszállítják a követelményeket, mert a vizsgaközpontok egyetemek köré tömörültek, és tevékenységüket azok
kontrollja alatt végzik. Az egyetemeknek pedig az az igényük, hogy
az egyéni teljesítmények országos viszonylatban is megbízhatóak
legyenek.
A központi szerveződésű japán modellben még erősebben jelen
van az összemérhetőség szempontja, mivel az állami felsőoktatási
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intézményekben továbbtanulni szándékozó minden tanulónak
ugyanazon a követelményszinten kell megméretnie magát.
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Az összemérhetőség szempontja azonban a svéd modellben uralkodik leginkább. Minthogy a folyamatos értékelés kiváltotta a
vizsgát, ezt szakmailag is elfogadhatóvá kellett tenni. Erre pedig
a standardizáció adott lehetőséget, az értékelésnek az a technikája, amikor az egyéni eredmények egy bemért, országos teljesítményskálán is megfeleltethetők.

6.2 Az eredmények számításba vétele a továbbtanulásnál
A középiskola elvégzéséhez vagy a záróvizsga letételéhez továbbtanulás esetén akkor fűződik valódi érdek, ha az eredményeket a
felsőoktatási intézmények is tekintetbe veszik a felvételnél. Ez
akár természetes is lehetne, ha a hazai tapasztalat nem mutatná
az ellenkezőjét.
A négy modell mindegyike — más módon ugyan, de — reflektál
erre a kérdésre.
• A német modellben az elért eredmények növelik vagy csökkentik a várakozási időt, ha a férőhelyek korlátozottak.
• Az angol modellben a felsőoktatási intézmények eleve meghatározzák, hogy milyen tárgyból, milyen fokozatú és milyen
minősítésű vizsgát követelnek a jelentkezéshez.
• A japán modellben hasonló a helyzet, az állami felsőoktatási
intézmények nyilvánosan előre meghirdetik azt az értékszintet,
amelyet a tanulóknak el kell érniük a vizsgán, hogy reménnyel
pályázhassanak. Nem kevés felsőoktatási intézmény pedig csak
a záróvizsga eredménye alapján dönt a felvételről anélkül, hogy
azt a felvételi vizsga kontrollja alá helyezné.
• És végül a svéd modellben, a némethez hasonlóan, a várakozási
idő hossza függ a középiskolában elért eredményektől.
6.3 A retrospektív és a prospektív funkciók viszonya
Itt az a probléma vetődik fel, hogy a vizsga- vagy középiskolai
eredményeknek mit kell tükrözniük:
• az általános műveltség elért színvonalát (retrospektív funkció)
• a továbbtanulásra való alkalmasságot (prospektív funkció)
• mindkettőt
Erre a problémára a négy modellben különböző megoldásokat
láthattunk.
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A német modellben nem válik szét a retrospektív és a prospektív funkció. A középiskolai záróvizsga, minthogy jellemzően
vízumértékű, kiváltja a felvételi vizsgát. Így mindkét funkciót
betölti: egyszerre tanúskodik az általános műveltség megfelelő
színvonaláról és a továbbtanulásra való alkalmasságról. De úgy
is fogalmazhatunk, hogy e szerint a modell szerint, ha valakinek
megvan az általános műveltsége, az alkalmas a továbbtanulásra.
Az angol modellben e két funkció a két vizsgalépcső mentén
válik ketté. Az első lépcsőben, a 16 éves kortól letehető vizsga az
általános műveltséget méri. A második lépcsőben újabban ismét
megjelenik a retrospektív funkció, de azért ez főleg a továbbtanulásra való alkalmasságot vizsgálja. Ez azonban nem mindig elég
garancia a felsőoktatási intézmények számára, mert a legtöbb
helyen alkalmazzák a kifejezetten prospektív funkciót betöltő felvételi vizsgát.
A japán modellben a retrospektív és a prospektív funkciók a
középiskolai záróvizsga és a felvételi vizsga mentén válnak
ketté. A záróvizsga az általános műveltséget, a felvételi vizsga a
továbbtanulásra való alkalmasságot méri. Bizonyos felsőoktatási
intézmények azonban, melyek nem élnek a felvételi vizsga jogával,
azt az álláspontot képviselik, amelyet a német modellben láttunk.
Az általános műveltség bizonyítása elegendő a továbbtanulásra
való alkalmassághoz.
A svéd modellben — a némethez hasonlóan — szintén nem
válik szét a két funkció. Az általános műveltség itt is elegendő
a továbbtanuláshoz.
Mint az eddigi teljes elemzésből látható, a két funkció együtt
tartása, illetve szétválasztása szoros kapcsolatban van a záróvizsga vagy a középiskolai eredmények vízum-, illetve útlevélértékével.
A vízum nem jelent mást, mint annak a deklarálását, hogy
a továbbtanulásra való alkalmasságot az általános műveltség szintjével mérik.
Bár Angliában és Japánban a záróvizsgának elvben csak útlevélértéke van, a nem kifejezetten frekventált felsőoktatási intézmények közül egyre többen tekintik vízumértékűnek a záróvizsgát.
Emögött egy gyakorlati és egy elvi probléma húzódik meg. A
gyakorlati probléma az, hogy a tömegoktatás egyre jobban
kiterjed a felsőfokú intézményekre is, ugyanakkor a befogadás mértéke nem korlátlan. Ezért nem minden felsőoktatási
intézmény mondhat le a szelekció jogáról. Az elvi probléma viszont
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az, hogy az egyetemek és főiskolák tömegessé válása nem vezethet
nagyarányú színvonalcsökkenéshez. Még akkor sem, ha befogadóképességük elegendő az igények kielégítéséhez. A trend ezért
az, hogy mindenütt megpróbálják a záróvizsgák vízumértékét
növelni, hogy az eredmények országos viszonylatban is az általános műveltség megszerzésének megbízhatóságáról tanúskodjanak.
A hazai fejlesztés számára tehát az jelenti a legfőbb tanulságot,
hogy olyan vizsgarendszert kell létrehozni, amely — a fejlett
országokban tapasztalható tendenciákkal összhangban — biztosítja az általános műveltségben elért egyéni teljesítmények
országos összemérhetőségét.
Így a felsőoktatási intézmények
• az eredményeket reálisan számításba vehetik a felvételnél, és
• korlátozott befogadóképesség esetén a felvételi vizsgákat a
továbbtanulásra való alkalmasság mérésére tudják összpontosítani.
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Mit? Mikor? Hogyan?
A közoktatási szakértő munkája
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dr. Benedek István

1

A közoktatási törvény hatálybalépése után szakmai körökben
érezhető az érdeklődés az új intézményellenőrzési rendszer iránt.
A potenciális felhasználók, a szakértői munkát megrendelő vezetők, pedagógusok, intézményfenntartók szeretnék tudni, mikortól és hogyan fog működni a szakértői hálózat. A szakértők
számára is izgalomteljes a várakozás az első megbízatás megérkezéséig. Addig van egy kis idő felkészülni a szakmai ellenőrzéssel
kapcsolatos tudnivalókra.
Ez az írás ebben az új helyzetben ad segítséget szakértőknek és
potenciális megrendelőknek egyaránt.
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Bevezetés
A mindennapi kommunikációban ismertek az olyan közlések,
mint: „az eset kivizsgálását szakértők bevonásával megkezdték”.

K
10.1
2

Példák hosszas sorolása helyett mindennapi tapasztalataink alapján vonjunk le néhány következtetést a szakértéssel kapcsolatban:
•
•
•
•

a szakértői tevékenység nem nélkülözhető
a szakértői tevékenység jogi és személyi biztonságot ad
a szakértői tevékenység társadalmilag hasznos
a szakértői tevékenység speciális tudástöbbletet jelent egy-egy
szakterületen

A professzionális szakértői munkára való felkészüléshez szemléletváltozásra is szükség van. Az intézményvezetői munkában
ugyanis a belső ellenőrzés a nem szeretett vezetői funkciók körébe
tartozik.
A szakértői tevékenység pedig külső ellenőrzési funkció
megvalósítása egy közoktatási intézmény belső folyamatairól.

1. Szakértő a közoktatási intézményben
1985 óta tanácsadói rendszer működött a közoktatásban, megyénként eltérő ideig. A szakértői névjegyzék kihirdetésével ajánlatos fogalmi körülhatárolással különbséget tennünk a szakértő
és a tanácsadó között.
Az intézményben az elsőszámú tanácsadó maga az igazgató. Ő
bátorítja a bizonytalankodó kollégát, tapasztalataival ő segíti a
megoldás felé a problémás ügyeket. Az igazgatónak a segítés és
tanácsadás közben jogi többlete is van, hiszen felelőse is az
intézményi történéseknek.
A vezető tanácsadói szerepe:
• Maga végzi az okok elemzését és elkészíti a megoldási alternatívákat.
• A közvetlen vezetőtársak végzik az okok feltárását és a javaslattételt, a vezető csak ellenőrzést végez.
• A fenti két tevékenységet egyesítik és közösen végzik el a
feladatot.
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A tanácsadás tágabb értelmezésben olyan tevékenység, amikor
• szakmai vagy közcélú problémákra tanácsot, útmutatást, tájékoztatást ad vagy
• valamilyen feladat megoldásához betanítást, felkészítést, tréninget tart a tanácsadó.
Szűkebb értelmezésben: a hivatásszerűen végzett tanácsadás
a szakértői tevékenység.
Az igazgató felelőssége miatt nem biztosíthat semlegességet, függetlenséget belső tanácsadása során, ezért van szükség esetenként külső szakértő igénybevételére.
A tapasztalatok alapján a tanácsadói típusokat a következők
szerint csoportosíthatjuk:
• generalista (több szakterületen kisebb mélységben hozzáértő)
• specialista (egy-egy részproblémakörben teljes mélységében
képes elmélyült hozzáértéssel közelíteni)
• diagnoszta (helyzetfeltárással, helyzetelemzéssel előkészítést
végez a probléma megoldásához)
• javaslattevő (a javaslatok megfogalmazásával a döntés felé
segíti az ügyeket)
Ezek ismeretében feltehető a kérdés: kit nevezhetünk szakértőnek?
Szakértő az, aki szerepel egy-egy adott szakma névjegyzékében, mert megfelel különböző — törvény által előírt — feltételeknek. Felkérték vagy pályázott, regisztrálták és a névjegyzék kihirdetéséért felelős (általában az ágazati miniszter) kihirdette. A
nyilvántartásba vétel következményeképpen jogi többlettel rendelkezik, mert bizonyos törvény által előírt feladatokat csak ő
végezhet el, illetve véleménye nélkül nem lehet döntést hozni.
A szakértő tehát egyesíti a tanácsadói típusokat, s ehhez jogi
többlete van.
Egy-egy szakmának számos köztiszteletben álló ismert személyisége van, akik rendelkeznek az átlaghoz képest speciális tudástöbblettel. Ők miért nem szakértők?

Ők a specialistái egy-egy szakterületnek.
A szakértői munka során nem tudunk merev határokat húzni,
hogy tudástöbbletünket mikor alkalmazzuk generalistaként, diagnosztaként vagy specialistaként. A tevékenység dominanciáját
mindig a feladat komplexitása határozza meg.
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A szakértőség vállalás kérdése is. Annak vállalásáé, hogy a
szakértő a meglévő tudástöbbletét formális (szervezett) körülmények között — élve jogi többletével — bármikor átengedi a köz
javára, s aláveti magát jogi, szakmai, erkölcsi, etikai normáknak,
procedúráknak, vállalja a nyilvánosságot, az állandó készenlétet.
A szakértői munka megkövetel, feltételez tehát egy sajátos attitűdöt is.
1.1 A szakértői tevékenység idősíkjai
A szakértői tevékenység lényege három egymástól jól elkülöníthető idősíkban írható le.
• Múltba tekint, amikor történelmi, történeti összefüggéseket
keres, s feltárja a történést, jelenséget, kiváltó okokat. Válaszol
a „miért történhetett meg?” kérdésre.
• A jelenben vizsgálódik, amikor választ keres a
— „mit kell tenni?” kérdésre és
— cselekvési rangsort állít fel a szükséges azonnali teendőkről.
• A jelen idejű idősík középtávú metszete a „hogyan kellene?”,
„lehetne-e másképpen csinálni?” kérdésekre történő válaszadás. Ez a meglévő folyamatokba, technológiákba való beavatkozás valamilyen nóvum segítségével a jobb eredmények, a
gazdaságosság, a hatékonyság érdekében.
• A jövőt orientálja a szakértő, amikor ötleteivel, terveivel az
összes általa ismert és jónak tartott változó figyelembevételével
befolyásolja a döntéshozót.
Az idősíkok és a mozgástér bemutatása után szükséges a szakértői tevékenység legfőbb sajátosságait, specifikumait is áttekinteni.
1.2 A szakértői tevékenység jellemzői
szubjektív
A speciális tudástöbblet megjelenik az értékítéletben, a gondolkodásmódban. Ugyanazon szakterületen dolgozó szakértők egymástól függetlenül is más-más prioritás szerint működnek. Attitűdjük befolyásolt azáltal is, hogy mely szakmai iskolához tartoznak,
milyen életkorúak, neműek, hol szerezték a szakmai és tudományos tapasztalatukat, mennyire sikeres a szakfelügyelői-tanácsadói múltjuk, elismertségük. (A döntéshozók szakértői teameket, bizottságokat foglalkoztatnak majd éppen a szubjektív
elemek kiküszöbölésére, mérséklésére).
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preventív
Az események, jelenségek, történések vizsgálata során feltárja a
további hibahalmozódás elkerülésének, ismétlődésének lehetőségeit. A szakértő a manifesztált célok felé segíti az aktuális programot. Többlettudásával csökkenti a rendszerben megjelenő diszfunkciót.
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szummatív
A hatás- és eredményvizsgálatok elvégzésével megfelelő adatbázishoz jut az összegzés, a jelentés elkészítéséhez, bizonyításához.
Ismeri az adatbázis-kezelés szabályait, biztonsággal használja a
kutatás metodológiai ismereteit.
orientatív
A speciális tudástöbbletét felhasználva bemutatja, ismeri és befolyásolja az adott szakma naprakész fogalmi és eszközapparátusát, szakirodalmát, fejlődési irányait, a nemzetközi tudományos
közélet és a szakmai viták aktuális irányultságát, a szakterület
interdiszciplináris kapcsolódó pontjait.
alternatív
A szakértő személyének, tudásának kiválasztása más-más megoldási módokat is jelent a meglévőhöz képest. Tehát a viszonyítási
alap mindig a meglévő folyamat, módszer, technológia, amit meg
akarunk haladni. Bemutatja a racionális döntési mechanizmus
lépéseit, elemzi a várható hatásokat, a kiválasztott alternatíva
pozitívumait.
kommunikatív és konzultatív
A munka sajátja az eredmények nyilvánosságra hozatala. Ez lehet
•
•
•
•
•
•
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írásos jelentés,
dokumentum elemzése,
szóbeli nyilatkozat,
előadás,
ankét,
szakmai publikáció.

Az eredmény, a javaslat, a végkövetkeztetés konzultációk során
születik meg, amely egyeztetések, tárgyalások, érvelések sorozatát igényli a szakértőtől.
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A szakértővel szembeni elvárás, hogy írásban és szóban
kifejezően, tömören kommunikáljon, aktív információkibocsájtó legyen. Előadásaiban, hozzászólásai alkalmával
törekedjen konstruktív és hasznos információcserére.
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innovatív
• Rendelkezik az innovációra jellemző összes követelménnyel,
melyek nélkül nem is lehetne szakértésről beszélni.
• Ismeri az előzményeket.
• Változtatni akar a jelen állapoton.
• Koncepciókban gondolkodik és cselekszik.
• Érzékeny a mikro- és makrokörnyezeti változásokra, igényekre.
• Tudása, ismeretanyaga naprakész.
• Szakmai tudása elismert, személye körül innovációs légkör
alakul ki.

2. A szakértői munka törvényi alapja
Az 1993. évi LXXIX. törvény1 101.§-a ismerteti az Országos
szakértői és vizsgáztatási névjegyzékbe kerülés követelményeit.
(1) Az Országos szakértői névjegyzék tartalmazza azok nevét,
szakterületét, lakcímét és munkahelyét, akik a nevelési-oktatási intézmények szakmai ellenőrzésében részt vehetnek.
(2) Az Országos vizsgáztatási névjegyzék az (1) bekezdésben szabályozottak szerint tartalmazza azok adatait, akik alapvizsgaelnöki, vagy érettségi vizsgaelnöki megbízást kaphatnak.
(3) Az Országos szakértői névjegyzékbe az vehető fel, aki
• büntetlen előéletű és
• a vezető tanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói) megbízáshoz szükséges pedagógus képesítéssel és pedagógus, illetve
oktatói munkakörben szerzett tíz év gyakorlattal rendelkezik vagy a szakterületén kiemelkedő kutatómunkát végez,
illetve
• szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett
tíz éves gyakorlattal rendelkezik, és szakterületének elismert képviselője.

1

A továbbiakban: Kt.
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(4) Az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe az vehető fel, aki
megfelel a (3) bekezdés első fordulatában meghatározott követelményeknek.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben említett névjegyzékbe való felvétel az
első alkalommal öt évre szól, amely ismételten meghosszabbítható. A meghosszabbítást külön jogszabály továbbképzéshez, szakvizsga letételéhez kötheti.
A Kt 107.§ a közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályait
fogalmazza meg.
(1) A nevelési-oktatási intézmény szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel az Országos szakértői névjegyzékben.
(2) Ha a szakmai ellenőrzés nemzeti vagy etnikai kisebbség
nyelvén, illetve nemzeti vagy etnikai kisebbségi és magyar
nyelven nevelő és oktató intézményben folyik, az ellenőrzést
a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvét beszélő szakértő
vezetheti.1
(3) A szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az
ellenőrzés vezetőjének egyeztetnie kell — a közoktatási intézmény vezetőjével és azzal, aki az ellenőrzést kezdeményezte —
a szakmai ellenőrzés
•
•
•
•
•

időtartamát,
formáját,
módszereit,
az ellenőrzés időpontját, továbbá
az érdekeltek véleménynyilvánításának módját az ellenőrzés megállapításairól.

(4) A szakmai ellenőrzés megállapításait az kapja meg,
• akit az ellenőrzés érintett, továbbá
• akinek kezdeményezésére az ellenőrzés indult.
A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával lehet nyilvánosságra hozni.
(5) Az, aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik
szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát.

1

Ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén
beszélő pedagógus bevonásával kell végezni.
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(6) Az értékelés eredményeképpen a fenntartó — ha intézkedésre
nem jogosult — megfelelő határidő biztosítása mellett felhívja
a közoktatási intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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(7) A pedagógiai értékelő tevékenység eredményeit nyilvánosságra kell hozni.
(8) A közoktatási intézményben folyó törvényességi ellenőrzésnél
a (2)-(6) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell azzal az
eltéréssel, hogy az előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti.
(9) A közoktatási intézményben szakmai ellenőrzést végző személynek, illetve a törvényességi ellenőrzést végző személynek,
szervezetnek nincs döntési, intézkedési jogköre.
Az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket a törvényességi és a
szakmai ellenőrzés során meg kell tartani. Az ellenőrzés nem
fonódik össze az irányítási jogosítványok gyakorlásával, mivel
az ellenőrzés végzője és az ellenőrzött intézmény nem kerül
egymással alá-fölérendeltségi kapcsolatba. Az ellenőrzés végzője
nem rendelkezik ugyanis intézkedési vagy döntési jogkörrel. Feladata feltárni az intézmény működésében rejlő hibákat, azok
okait, és javaslatot készíteni a hiányosságok orvoslására, megszüntetésére.
A közoktatási intézmény ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések
megtartása kötelező, függetlenül attól, hogy az intézmény fenntartója állami szerv, helyi önkormányzat vagy más jogi személy,
illetőleg természetes személy. A rendelkezések kötelezőségén az
sem változtat, hogy kinek a felkérésére, megrendelésére indul az
ellenőrzés.
A nevelési-oktatási intézményben folyó szakmai ellenőrzésben a minisztérium, a fenntartó vagy alkalmazottai
csak akkor vehetnek részt, ha szerepelnek az Országos
szakértői névjegyzékben. A hivatali beosztás nem pótolja
a névjegyzékbe való felvételt!
A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban a közoktatási törvény
nem tartalmaz hasonló követelményeket, tehát annak elvégzésére
a fenntartó alkalmazottai, illetőleg megbízottai is jogosultak. A
gazdasági, pénzügyi ellenőrzésre pedig a közoktatási törvény
rendelkezései nem terjednek ki.
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Különbséget kell tehát tennünk a szakmai és a törvényességi
ellenőrzés között, ezért rendkívül fontos a Kt. 107.§-ának tanulmányozása.
Összefoglalóan azt is mondhatjuk, hogy ez paragrafus fogalmazza
meg a közoktatási intézmények szakmai ellenőrzésének lényegét,
módszereit.
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Figyelem!
Mire kell különösen ügyelnünk a szakértői vizsgálat során?
➟ a bejelentkezési szabályokra
➟ a megállapítások közzétételének szabályaira
➟ a személyiségi jogokra vonatkozó kötelmek betartására

A Kt. 80.§ arról rendelkezik, hogy a nem önkormányzati
fenntartású intézmények hatósági törvényességi ellenőrzését
a működést engedélyező jegyző végzi. Ő bármely időpontban
vizsgálhatja az intézményt abból a szempontból, hogy megfelel-e
a működése a törvényes követelményeknek.
Önkormányzati fenntartás esetén is a jegyző jogosult törvényességi, hatósági ellenőrzést végezni, ami kiterjed a gazdálkodásra
(az önkormányzat által biztosított vagyon, pénz felhasználására)
és a működés törvényes feltételeire.
Ez utóbbi a jogszabályban előírt dokumentumokat, szabályzatokat és az intézmény tanügyigazgatási jogkörében hozott döntéseit
jelenti.
Szakmai ellenőrzés megtartására a művelődési és közoktatási
miniszter elrendelése, vagy a fenntartó — a közoktatási törvény 104. §-a (4) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében történő — felkérése alapján kerülhet sor. Az ellenőrzés
során be kell tartani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a
közoktatási törvény előír, ellenkező esetben a nevelési-oktatási
intézmény vezetője jogosan tagadja meg az ellenőrzésben való
közreműködést.
A miniszteri elrendelés, illetőleg a fenntartói felkérés alapján
azonban az intézmény vezetője köteles biztosítani a szakmai
ellenőrzés eredményes lefolytatásához szükséges feltételeket, amennyiben azt a közoktatási törvényben meghatározott
eljárási szabályok megtartásával szervezik, illetőleg folytatják le.
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A szakmai ellenőrzés megállapításánál meg kell tartani az adatvédelmi törvény 3.§-ában meghatározottakat.
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Eszerint minden olyan adat, amely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható, illetőleg amelyből
az érdekeltre vonatkozóan következtetés vonható le, csak
az érintett hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
A közoktatási intézményben tartott szakmai vagy törvényességi
ellenőrzés alapján a szükséges intézkedések megtételére a munkáltatói jog gyakorlója jogosult. Bárkinek a kezdeményezésére
történt is az ellenőrzés, a közoktatási intézmény vezetőjével szemben a fenntartó, az alkalmazottal szemben pedig a közoktatási
intézmény vezetője jogosult eljárni.
Hivatalos szakértői névjegyzéknek a Művelődési Közlönyben kihirdetett listát kell tekinteni.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szakértők helyüket, szerepüket
keresik az új helyzetben. Várják a továbbképzéseket, a koordinációt, a szakirodalmat, az útmutatást munkájukhoz.
Az előzőekben láthattuk, hogy a közoktatási köztudatba a Kt.
emeli be a szakértő fogalmát.
Ez jelentős formai és tartalmi lépés a magyar közoktatás szakmai
ellenőrzési rendszerében. A jogalkotó szándéka nyilvánvalóan az volt,
hogy akkumulálja, beemelje a nevelési és oktatási rendszerbe a szakértői
tevékenység előnyeit, jellemzőit. Tarthatatlan volt az az állapot, hogy a
közoktatási intézményrendszer 1985-től gyakorlatilag szakmai ellenőrzés nélkül végezte nevelő-oktató munkáját.
Az intézményeket fenntartó önkormányzatoknak sem segített ez az
állapot — gondoljunk például a vezetői jutalmazásra —, mert soha nem
voltak hiteles információ birtokában az intézmények valós teljesítményéről.
Mind a költségvetési tervezésnél és döntésnél, mind az elismeréseknél
állandó konfliktushelyzet alakult ki. Az érdekvédelmi szervezetek állandó támadásának volt kitéve a fenntartó, mert soha nem tudta valós
információs bázisra alapozni döntéseinek érvanyagát.

Azonban az oktatási-nevelési intézményeknek is szükségük van
szakértői támogatást és sokszínű választékot nyújtó intézményrendszerre. Az elterjedő pedagógiai szolgáltató hálózatok már
piaci hatásokat is tükröznek, de az ellenőrzési tevékenységet még
nem lehet privát cégekre bízni. Minden bizonnyal az az idő is eljön
majd, amikor egy-egy intézmény átvilágítása, válságkezelő programjának elkészítése, tematikus fejlesztési projektek megrendelése érdekében a privát szférához fordul az önkormányzati fenntartó. Nem elképzelhetetlen az sem, hogy a formális szakmai
szférából — tehát a névjegyzékben szereplők közül — szerveződő
szakértői teamek fogják a megbízatásokat teljesíteni, privát vállalkozói módon.
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3. Követelményrendszer
A szakértői hálózat funkcionális működtetése óriási minőségi
változást hozhat a közoktatási rendszerben. A szakmai ellenőrzések a gazdasági és törvényességi felügyelettel együtt hatással
lesznek a közoktatási rendszer fejlődésére. A szakértői munka és
szolgáltatás igénybevétele után a fenntartónak is könnyebb lesz
átgondoltabb döntéseket hozni, mert információk birtokában
állíthat egy intézményt magasabb ívű fejlődési pályára.
Ez egy fenntartói önkormányzatnak létkérdés, mert illetékességi
körében a színvonalas működtetés négyévenként politikai szavazatokat eredményezhet az adófizető polgároktól, akik mint szülők,
egyben megrendelői is az intézményi szolgáltatásoknak. Az adófizető polgár pénzéről van tehát szó, vagyis a közpénzek felhasználásáról. Ilyen összefüggésben és ilyen szemléletmóddal kell
megértenünk a szakértői rendszer életre hívását.
Az oktatási finanszírozás állandó forráshiánya miatt bőven lesz
hely a legjobbaknak a minőség javítása érdekében tevékenykedni.
A szakértő nem az egyes pedagógus, hanem az egész iskola
szakmai tevékenységét vizsgálja, de utasítási joga természetesen
nincs.
3.1 A szakértővel szemben támasztott követelmények
A közoktatásban nincs irodalmi forrása a klasszikus szakértői
tevékenységnek, ezért a szakértő ismeretlen úton indul el. Befolyásolják a korábbi szakfelügyelői reflexek, élmények, minták is.
A NAT hatálybalépése után várhatóan felgyorsulnak az események. Az intézmények megkezdik a pedagógiai program elkészítését, amelynek elfogadása előtt a fenntartó köteles szakértői
véleményt kérni.
A feladat a szakfelügyeleti, szaktanácsadói előzmények miatt
rutinnak is tűnhet, pedig teljesen másról van szó a szakértés
esetében. Új szemlélettel, átértékelt ismeretanyaggal kell készülnie a szakértőnek a sikeres munkára, amelyhez fontos a pozitív
beállítódás.
Rendszerezzük a lehetséges követelményeket!
Az önmenedzselés
A szakértőnek tudatosan meg kell terveznie szakértői imázsát. Legelőször készítessen névjegykártyát pontos elérhetőségi
adataival.
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Törekednie kell arra, hogy környezetében a szóba jöhető fenntartók és közoktatási intézmények tudjanak arról, hogy ő rajta van
a kihirdetett szakértői névjegyzéken. Ne gondolja, hogy a majdnem háromezer nevet, címet tartalmazó közlönyt bármelyik megrendelő teljes részletességgel és figyelemmel áttanulmányozza,
keresve benne az ő nevét.
Itt — mint a piacgazdaságban mindenütt — önmenedzselésre is
szükség van. Küldjön bemutatkozó levelet, tájékoztassa a lehetséges megrendelői kört hozzáértéséről és elérhetőségéről. A bemutatkozó levele legyen menedzserszemléletű. Sorolja fel szakmai
kvalifikációit, publikációit, eddigi munkájának kiemelkedő
referenciáit. Ügyelni kell a stílusra is! Nem lehet hivalkodó, de
nem előnyös a túlzásba vitt szerénység sem.
Annak ellenére, hogy a szakértői névjegyzék országos hatályú,
reálisan csak a saját működési régiójából számíthat felkérésre,
megrendelésre. Ezért a bemutatkozó levelet, logót vagy az esetleges helyi lapban, médiában való hirdetést is ennek figyelembevételével ajánlatos megválasztani.
Törekedjen arra, hogy főmunkahelyi elfoglaltsága, időbeosztása
lehetővé tegye a hét azonos napján, azonos időben történő elérhetőségét. Akit nehéz elérni, annak csökkennek az esélyei a
megbízatás elnyerésére. A különböző menedzseri szakirodalmakból
érdemes az időmenedzseléssel kapcsolatos ismereteket elsajátítani és alkalmazni. (Ehhez a könyv irodalomjegyzéke is segítségére lehet.)
Kapcsolatteremtés
A szakértő stílusa, hangneme, érzelmi eszköztára, megjelenése
sugalljon kiegyensúlyozottságot. Ez tekintélyforrás a szakmai
kvalitásain felül. Ez a plusz a kapcsolatfelvétel pillanatában
látszik, érződik, míg szakmaiságát csak a későbbi együttműködés keretében tudja kamatoztatni.
A kapcsolatteremtés azonban nem elegendő. Szánjon kellő figyelmet a kapcsolatok megtartására is. Ebben széles a skála. Az
udvariassági gesztusokon túl a leghatásosabb a potenciális
megbízók állandó szakmai informálása. A szakértő tudástöbblettel rendelkezik, s ezt állandóan bizonyíthatja is a birtokában
levő szakmai információk önzetlen átadásával.
Ez lehet egy új pályázati lehetőségre vagy kiadványra történő figyelemfelhívás éppúgy, mint továbbképzési lehetőség vagy jelentős szakmai
fórum ajánlása.

Az ilyen jellegű felkészülés a szakértő marketingmunkája.
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Konfliktus- és problémakezelő stratégia
A külső ellenőrzés nem lesz mindenki számára egyöntetűen
üdvözölt öröm. Az ellenőrzéshez a mai napig hozzárendelődik
egy-egy rosszemlékű szakfelügyeleti metódus, bizalmatlanság, a
lelepleződés félelme. Ezeket tudva a szakértőnek alkotó, együttműködő légkört kell teremtenie. Biztosítsa partnereit valós szándékairól, objektivitásra törekvéséről. Tegye lehetővé, hogy megismerjék a vizsgálat célját, módszereit. Ezekkel a feltételekkel
megelőzheti a felesleges konfliktusokat is. Nem bonyolódhat bele
az intézmény napi működésének részleteibe, vizsgálat közben
mindvégig meg kell őriznie függetlenségét. Konfliktuskerülő
magatartása nem megalkuvás, hanem az objektív ellenőrzés egyik
alapvető feltétele.
A munka hatékonysága
Természetes elvárás, hogy a munkavégzés hatékony legyen. Nem
könnyű azonban a szakértői munka hatékonyságát megragadni.
A szakértő munkája akkor hatékony, ha a vizsgálatban érintettek
körével képes elfogadtatni saját álláspontját. Ez nyilvánvalóan
feltételezi az iskola igazgatójának, a munkaközösségek vezetőinek, az iskolaszéknek az álláspontjáról való széleskörű tájékozódást. A konfliktuskerülő magatartást konszenzussal éri el a
szakértő, ez azonban nem jelentheti függetlenségének feladását.
Az a legnagyobb elismerés, ha ajánlását, megállapításait magukévá teszik, s e szerint is cselekszenek az érintettek. Ez azért nagy
érték, mert a szakértőnek, mint tudjuk, nincs utasítási joga.
Hasonló szemlélettel kell közelíteni a megbízói megítélés szempontjából is. A szakértő állásfoglalást készít a megrendelő számára
a vizsgált témakörben. A szakértői hatékonyság legfontosabb
ismérve a fejlesztőképesség, ehhez pedig javaslatok szükségesek. A döntéseket, a korrekciós lépéseket közvetlenül nincs mód
befolyásolni. Amennyiben a megbízó elfogadja a szakértő álláspontját, döntéseinél figyelembe veszi javaslatait, akkor az utóbbi
nyugodt lehet: hatékonyan dolgozott.
Naprakészség
A szakértőnek számítania kell arra, hogy egy intézménybe belépve
ezernyi kérdést, kérést zúdítanak rá. A kollégák természetes
igénye, hogy informálódni akarnak. Mindenhol jelen vannak
kisebb-nagyobb konfliktusok. Sokan a kívülről jött szakértőnél
fogják keresni az igazukat vélt vagy valós sérelmeikre. Ez az
emberek természetes reflexe is, hiszen egy évtizede nincs az
intézményekben szakmai kontroll. Kollégáink az elismerést, a
megerősítést is óhajtják.
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Nem mindenki van tisztában azzal, hogy a szakértőnek nincs
felhatalmazása igazságosztó szerepre. Szakértői jogosítványai nem
tesznek lehetővé belső folyamatokba való beavatkozást, tehát
kellő türelemmel és tapintattal ellen kell állnia az ilyen irányú
megkereséseknek. Ezt legkönnyebben a vizsgálati eljárás nyilvánosságával, a módszerek és az ütemterv intézményszintű ismertetésével teheti meg.
Felkészülésének utolsó fázisa a naprakészség állandósítása. Mindig készen kell lennie a szakmai válaszadásra. Az állandó kérdezést, megkeresést a felé irányuló tiszteletnek kell tekintenie.
Adatbank készítése
A szakértő listázza az általa ismert szakmai lapokat, folyóiratokat.
Csoportosítja őket szakmai szempontok alapján. Előfizetéssel,
megrendeléssel bővíti információs bázisát. A szakterülete szempontjából legérdekesebbnek ítélt cikkekről, tanulmányokról mindig van nála egy kivonat vagy másolat.

Önkontroll!
Milyen kiadványokat érdemes figyelni?
❏

Új Pedagógiai Szemle

❏

Educatio

❏

Köznevelés

❏

Szakoktatás

❏

Gyógypedagógiai Szemle

❏

Óvodai Nevelés

❏

Óvodai Élet

❏

Tanító

❏

Kollégium

❏

Új Katedra

❏

OKSZI Hírek

❏

Pályázati Figyelő

❏

SANSZ pályázati újság

❏

Alapítványi Hírlevél

❏

helyi regionális lapok, kiadványok

❏

a pedagógiai intézetek hírlevelei

❏

különböző tantárgy-pedagógiai, módszertani kiadványok
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Adatbankját naprakész címlistával is el kell látnia. Számba kell
vennie a munkájával kapcsolatos személyeket, intézményeket.
Számos szakmai szervezet, szövetség, civil szervezet és kezdeményezés, kamara bír befolyással az intézmények életére. (A szülői
kamara például jelentős háttérbázisa az iskolaszékeknek.) Jól
megszerkesztett és mágneslemezen rögzített címlistával a szakértő állandóan segítőkész állapotban van. A kollégák egy idő után
hiteles információforrásnak fogják őt tekinteni, és ezt informális
úton közzé is teszik a szakmában. Tapasztalni fogja, hogy az
állandó forrásszűkösség miatt mennyire nagy az érdeklődés a
forrásbővítési lehetőségek iránt.
Érdemes listát készítenie
• a Közoktatás Fejlesztési Alap,
• a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda,
• a Közoktatás Megújításáért Alapítvány
pályázatán sikeresen szereplő intézményekről, témakörökről.
Az adatok birtokában mindig képes lesz tájékoztatást adni a
legújabb szakmai innovációkról, a legsikeresebb szakmai műhelyekről.
A szakmai felkészülés állandó fontosságára talán felesleges is
felhívni a figyelmet. A tudástöbblet csakis rendszeres és speciális képzésekkel tartható fenn. A szakértőnek meg kell őriznie
starthelyzeti előnyét, ezért válasszon megfelelő tanfolyami, posztgraduális képzési formákat. Feltehetően lesznek speciális szakértői tanfolyamok, stúdiumok a szakértői munka segítése érdekében.
Mérlegelnie kell azonban időgazdálkodását, a várható hatékonyság mértékét.
Munkájában nagy segítségére lesz naprakész jogalkalmazási,
törvényi ismerete. A felgyorsult jogalkotás időszakát éljük, ezért
rendkívül nagy az igény az intézményekben az aktuális, érvényes
jogi információkra. Elmondhatjuk, hogy a szakértő tehát tanügyigazgatási, tanügyirányítási fórum is a közoktatási intézményrendszerben.
Készüljön fel az óvoda, az iskola és a kollégium működésével
kapcsolatos alapdokumentumok törvényi előírásaiból. Az SZMSZ,
az alapító okirat, a vezetői program, a pedagógiai program, a
kollektív szerződés, a közalkalmazotti szabályzat elkészítése rendkívül sok bizonytalanságot okozott az igazgatóknak. A módosításokra is állandóan szükség van.
Kellő részletességgel megismertük a szakértővel szemben támasztható követelményeket. Látható, hogy nem kevés. Akár teljes
munkaidőre is elegendőek ezek a követelmények.
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3.2 A megrendelő lehetséges követelményrendszere
A fenntartó számára a közoktatási törvény előírja, hogy mely
esetekben kötelező szakértő igénybevétele.
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Ilyenek a különböző dokumentumok szakmai értékelései (SZMSZ,
Pedagógiai Program) vagy az intézmény egészét érintő strukturális
átalakítás (tagozatbővítés, -szűkítés, a képzési profil megváltoztatása).
A fenntartó szakértőt kérhet fel döntés-előkészítő munkájának
segítésére is. Ilyen esetekben mélyebb, alaposabb tájékozottsággal kíván eljárni, mert esetleg hosszú évekre előre befolyásol
pedagógiai folyamatokat a döntésével.
Ilyenek lehetnek
• a vezetői pályázatok véleményezésének kérése,
• az alternatív szakmai programok véleményezése,
• a helyi tantervek áttekintése.
Az elfogadott pedagógiai program alapján a fenntartó a költségvetésen keresztül finanszírozza az intézményt. Jogosan igényelnek tehát információkat arról, hogy a biztosított erőforrásokat
milyen hatékonysággal használják fel. Lehetőség van arra is, hogy
a fenntartó az állami normatíván felül is biztosítson forrásokat,
tehát feladatfinanszírozást is végezzen. Ezekben az esetekben
különösen fontos a gyakori megerősítő információ, mert nagy a
fenntartói kockázat is.
A demográfiai realitásoknak is vannak döntést igénylő következményei egy-egy településen. Az iskolabezárás, az intézményösszevonás nem lehet csak gazdasági döntés. Várhatóan számos
helyen kell majd a szakértőknek hatékonyságvizsgálatot, hatástanulmányokat végezni fenntartói megrendelésre. A független
szakértő akkor jár el helyesen, ha felmutatja a társadalmilag
szükséges és helyileg lehetséges szakmai alternatívákat.
Az iskolai, kollégiumi közélet nem mentes a konfliktusoktól sem.
Az oktatási ügyosztályoknak, kabineteknek a különböző bejelentéseket is kezelni kell. A szakmai vizsgálatot, feltárást a szakértőkre fogja bízni a fenntartó.
A káros, romboló esetekben a beavatkozás elkerülhetetlen.
Konfliktuszóna
•
•
•
•

fenntartó és igazgató,
igazgató és tantestület,
iskolaszék és tantestület, valamint
iskola és szülők között lehet.
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Az ilyen esetekben bármelyik érintett fél felkérhet független
szakértőt a konfliktushelyzet vizsgálatára. Akár mindegyik fél
más-más szakértőt kérhet fel. Ekkor a véleménykülönbségeket
ajánlatos külső szakértői testületi vitában tisztázni.
Az időbeliség
A felkéréskor arra kell számítani, hogy nagyon szűk időkeretben
kell vizsgálatát elvégeznie. A fenntartónál rendszeresen összecsúsznak, halmozódnak a napirendek. Egy-egy bizottsági, közgyűlési előterjesztés a testületi vitákban állandóan változhat.
Ekkor újabb vizsgálati szempontokat fogalmaznak meg a szakértői megrendelés számára. A jelenlegi döntéshozói mechanizmus
tehát a szakértő idejét szűkíti.
Ezt a problémát csak szigorú időtervezéssel tudja áthidalni.1
A szakmaiság
A szakértőnek minden helyzetben bizonyítania kell hozzáértését,
tudástöbbletét, mert javaslataival befolyásolhat döntéshozói szándékokat. Egy intézmény új szakmai pályára állítása például
tantestületek, több száz fős diákközösségek, családok életére van
hatással. Állásfoglalásaiban, vizsgálati módszereiben, az alkalmazott méréstechnikákban mindig a szükséges és elégséges
mérték elvét kell követnie. Ez tulajdonképpen módszertani döntés, amely iránytű a helyes energia-befektetés mértékéhez. A
vizsgálati időszakban fő munkahelyén is meg kell felelnie —
mégpedig példamutatóan — az elvárásoknak. Környezetében napi munkavégzésének hatékonysága is hitelesíti a szakértőt. Nem
kerülhet szerepkonfliktusba!
A stabil zóna, a családi háttér sem szenvedheti meg a többletvállalást. Felelősségteljes, egész embert kívánó munkát kell professzionális szinten elvégezni.
Az írásbeliség
A szakértői állásfoglalást írásos jelentésben kell elkészíteni. Ajánlatos, hogy a vizsgálatban érintettek számára is bemutassa megállapításait, ezzel is jelezve, hogy nincs más véleménye a megrendelő
felé sem. Szakmai autonómiáját konszenzuskereséssel, véleményének nyílt vállalásával is erősítheti.

1

Az X 4.2 fejezetben több művet is talál, amelyek az időmenedzselés problematikájával foglakoznak.
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A diszkréció
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Számos rosszemlékű szakfelügyeleti vizsgálati eredmény és konfliktus keletkezett a szakmai közéletben, mert a felügyelő gyakran
célozgatott (rendszerint név nélkül) egyik-másik vizsgálatára. A
szakértői vélemény kialakításában a jópofaság nem megengedett.
Az ellenőrzés tanulságai a megbízóra és az érintettek körére
tartoznak.1

18
A távlatosság
Az egyik legszebb emberi tevékenység a távlatadás képessége.
Szülőként, tanárként, vezetőként távlatot adni a ránk bízottaknak felelősség és felemelő érzés. A szakértő a szakértői vélemény,
álláspont kialakításával hozzájárulhat akut ellentétek tompulásához, konfliktusok oldásához.
Véleményének mindig fejlesztő irányúnak, innovatívnak kell lennie. A szakértő akkor cselekszik helyesen a szakma számára, ha
vizsgálata után fejlesztő hatást tud generálni. Ehhez kell az
állandó szakmai készenlét, az állandó tanulás, jelenlét a szakmai
közéletben.

3.3 A nyilvánosság
Önmenedzselése nyomán a szakértő rendszeresen kap nyilvánosságot működési területén. Jól kell élni ezzel a lehetőséggel. Sikereit felerősítik a különböző rendezvényeken, ankétokon, tapasztalatcseréken való szereplései. Tudatosan készül a szakmai közeg
előtti megnyilvánulásra. Szakmai tekintélyével ebben a körben
tudja leghatékonyabban befolyásolni a szakmai fejlődés irányait.
Az innovációs lehetőségek bemutatása, a lehetséges kitörési pontok felvázolása szakmai központtá teszik. Tudástöbbletét, szakmai téziseit érvényre juttathatja.

3.4 A szakmai közélet
A független szakértő nincs alárendelve semmilyen fenntartónak,
hivatali akaratnak. Ez azonban nem zárja ki a szakmai-közéleti
aktivitás lehetőségét. Sőt kívánatos is, hogy minél több szakértő
vállaljon szerepet a szakmai közvélemény formálásában, alakításában. A fórumokon, előadásokon túl fejlesztő terep a szakmai
sajtóban való megjelenés is. Az is megengedhető, hogy szűkebb
1

Lásd adatvédelmi törvény.
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szakterületének szervezeteiben aktív tevékenységet vállaljon. Ez
nem sérti a szakértői függetlenség elvét. Ez a tevékenység nem
állásfoglalás, mérés, vizsgálat, hanem fejlődést, szakmai autonómiát generáló folyamat.

4. A pedagógiai programok intézményi sajátosságai
Az eddigiekben a szakértői feladatok jellemzőit, munkaformáit
tekintettük át. Most betekinthetünk a konkrét szakértői munkába. A fenntartóknak kötelező szakértőt igénybe venni az intézmény pedagógiai programjának elfogadása előtt. Várhatóan dömping jellegű feladatról lesz szó, mert a NAT közzétételével a legtöbb
intézmény újrafogalmazza tantervszerkezetét. Attól függően, hogy
a szakértő milyen megbízatást kap, milyen intézménytípus szakértője, ismernie kell az adott intézménytípusra vonatkozó törvényi
követelményeket.1

4.1 A pedagógiai program vizsgálatának szempontjai
A szakértő a programok minősítése előtt fogalmazza meg szempontrendszerét. Ezek segítségével hatékonyabban tud dolgozni.
Az alábbi szempontsor általánosnak tekinthető, mert a törvényi
szabályozásból levezetett, és figyelembe veszi az intézményfenntartó érdekeit is.
Feltételrendszer
Anyagi bázis
A pedagógiai program elfogadása kötelezettséget jelent a fenntartónak. Az elképzelések megfogalmazásához be kell mutatni a
forrásokat is. A szakértőnek ki kell térnie az anyagi források
biztosíthatóságára. Szükség esetén egyeztetést kell kérnie a
fenntartónál. Ugyanakkor nem várható el tőle, hogy számításokat
végezzen, külön hatástanulmányokat készítsen. Arra sincs jogosítványa, hogy vizsgálja a várható források realitását.
Szellemi bázis
A program megvalósíthatóságának egyik feltétele a meglevő közalkalmazotti állomány kor, nem és képzettség szerinti összetétele.
A tervezést ezek figyelembevételével kellett az intézménynek meg-

1

Ezt a Kt. 44.§ tartalmazza.
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oldani. A szakértő a szakos összetétel szerinti teljesíthetőséget
vizsgálja. Egy innovatív intézményben van képzési, továbbképzési terv is. Ezt mindenképpen meg kell erősítenie helyeslésével. Az
is elképzelhető, hogy a felmenő rendszerű program számol az
átszervezés, elbocsátás, nyugdíjazás miatti munkaerőmozgással.
Ez az intézményvezető kompetenciája, a szakértő a kellő tanári
kapacitást vizsgálja az ellátandó feladathoz viszonyítva.

20

Technikai feltételek
A program megvalósításának technikai feltételei:
• az épület és annak környezete
• az infrastruktúra mennyisége, minősége
• az oktatástechnikai eszközpark
A szűkös erőforrások miatt szükséges, hogy az igazgató megfogalmazza eszköz- és technikai fejlesztési tervét. A forrásbővítő vezetői
magatartást azért hangsúlyoztuk többször, mert nem kívánatos,
hogy az iskolai oktatás színvonalkülönbsége az oktatástechnológiai különbségek mentén is elmélyüljön. A szakértőnek a mai
viszonyok realitásait kell értékelni a fenntartói szándékok és
anyagi lehetőségek ismeretében.
A térség közoktatás-politikai prioritásai
A szakértőnek előnyös, ha tájékozott a működése területén meghatározó intézményfenntartók oktatáspolitikai koncepcióiról. A
három vagy több intézményt fenntartó önkormányzatok szakbizottságokat működtetnek. Ezek mellett a szakértőknek jelentős
szerepe lesz. Állandó szakmai készenléttel, a vizsgálati felkérések
színvonalas teljesítésével befolyásoló tényezőkké léphetnek elő. A
szakbizottság érdeke, hogy fejlesztő, előremutató döntéseket hozzon vagy készítsen elő. A szakértő tehát a vizsgált pedagógiai
programot vesse össze a helyi oktatáspolitikai koncepciókkal. Így biztosítható, hogy a szülői megrendelői igény találkozik
a fenntartói törekvésekkel, amely egy-egy szolgáltató intézmény
pedagógiai programjában testesül meg.
A tartalmi szempontok, követelmények érvényesülése
A következő kérdéseket kell megválaszolni:
• Van-e elméletileg is megalapozott intézménykoncepció?
• A pedagógiai célrendszer kidolgozott-e?
• Megfogalmazták-e a tevékenység- és követelményrendszer elemeit?
• Az intézményi funkciók meghatározása megfelelő-e?
• Melyek az intézmény értékrendjének domináns elemei?
• Kidolgozott-e az ellenőrzési és értékelési rendszer?
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Képesítés, vizsgarend, átjárhatóság
A programmal szemben fontos elvárás, hogy a vizsgarendet, az
iskola által kiadott képesítést pontosan határozza meg. A speciális tagozatokat, fakultációkat is szervező intézménynek az átjárhatóság biztosításáról is rendelkeznie kell. Itt a naprakész törvényi ismeretek segítik a szakértőt a program minősítésében.
Szervezeti-szerkezeti struktúra
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A pedagógiai programoknál meg kell vizsgálni, hogyan illeszkedik
a program az iskolaszerkezeti változásokhoz.
További vizsgálati szempontok:
• Az SZMSZ-szel összhangban megfelelő-e az intézményi munkamegosztás?
• Milyen az intézmény szakmai fórumrendszere?
• Biztosított-e a pedagógiai program és az intézmény alapdokumentumai közötti szinkron?
• A program megvalósítása során mennyire van szerepe, befolyása más külső tényezőknek?
• A külső, belső kapcsolatrendszer biztosítja-e a programba való
betekinthetőséget a szülő, a fenntartó, a szakmai érdeklődő
számára?
A tanulók fejlesztése
A szakértő csak olyan programot támogasson, amely figyelembe
veszi az adott korosztály fejlődéslélektani sajátosságait, biztosítja
a differenciált tanulói érdeklődés és igények kielégítését.

Önkontroll!
Mire kell figyelemmel lennie a szakértőnek?
❏

a Gyermekjogi Chartára

❏

a diákjogok, a gyermekjogok, az ENSZ gyermekjogi alapokmányában lefektetett demokratikus elvek intézményi érvényesülésének feltételeire

❏

a diákönkormányzat működésének garanciáira
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5. A szakértői tevékenység módszerei
A szakértői vizsgálat szemléletmódjához szükséges néhány fontos
feltétel ismerete:
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• A szakértő nem hatóságként jár el munkája során.
• Munkája során nem élvez privilégiumot.
• Munkáját gyakorlati szakemberként végzi, megbízatása a feladat elvégzéséig tart.
• Megbízatása eseti és alkalomszerű.
• A munkavégzés módszereit a megbízatás jellege szerint szabadon határozza meg.
5.1 A szakértői vizsgálat munkafázisai
A felkérés megérkezése után a szakértő bejelentkezik az adott
intézmény igazgatójánál és tájékoztatja megbízatásáról. Megkérdezi, kiket javasol még az igazgató bevonni a vizsgálatba, valamint
elkéri az intézmény alapdokumentumait.
A felkészülés szakasza
Az írásos anyagok tanulmányozásával a szakértő betekintést
nyerhet az intézmény működési rendszerébe. Csak a vizsgálat
szempontjából legfontosabb anyagokat tanulmányozza. Mivel racionális időgazdálkodással kell feladatát megoldania, nem vállalja
túl magát a vizsgálat szempontjából mellékes dokumentációkkal
való foglalkozással.
Dokumentumelemzés
Az intézmény alapdokumentumai:
•
•
•
•

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Alapító Okirat
Pedagógiai Program
Házi- és Napirend

A Kt. a dokumentumokhoz számos kiegészítő mellékletet is rendel. Ezekről tudni kell, hogy melyek tartoznak a szakmai és
melyek a törvényességi ellenőrzés kompetenciájába. A szakértő
a vizsgálat során csak szakmai ellenőrzést végezhet! A szükséges dokumentumelemzést meghatározza a megbízatás célja is.
A felkérés a fenntartó szándéka szerint kiterjedhet
• az intézmény pedagógiai-szakmai hatékonyságának vizsgálatára,
• az SZMSZ véleményezésére,
• az igazgatói pályázat értékelésére,
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• az alapító okirat módosításának értékelésére közgyűlési előterjesztés céljából,
• iskolai szerkezetváltással kapcsolatos vizsgálatokra,
• ellátandó feladatok szűkítésekor vagy bővítésekor döntési rangsor kidolgozására,
• közoktatási feladatátadás vagy -átvétel esetén, illetőleg közoktatási megállapodás kötésekor alternatívák, hatásvizsgálat készítésére,
• tantárgy-pedagógiai méréses hatékonyságvizsgálatokra,
• egyéb, a fenntartó érdekszférájába tartozó, az intézmények
szakmai működésével, eredményességével kapcsolatos ellenőrzések, mérések, állásfoglalások elkészítésére.
A sokirányú megbízatási lehetőség és kombinációk miatt nem
lehet egységes követendő sémát ajánlani vizsgálati technikaként
vagy módszerként. A szakértő mindig a vizsgálati célokhoz
választja meg a cél eléréséhez vezető legjobb módszereket.
Az ellenőrzés eredményességéhez a fenntartó is hozzájárulhat a
rendelkezésére álló dokumentumok, információk átadásával. Ha
a megbízó elmulasztaná az anyagok átadását, a szakértőnek
feltétlenül el kell kérnie azokat. Nem eshet azonban a befolyásoltság hibájába. A szakértő független, számára a korábbi (felügyeleti) dokumentumok, vizsgálati jegyzőkönyvek csak tájékoztató erejűek lehetnek.
A hatékony dokumentumelemzésnek számos jól alkalmazható
módszere van:
• Kvantitatív szemantika: írásos anyagokból, tartalmi, formai
jegyekből következtetett kvantifikált mutató.
• Contact analízis: a szavak mögött levő tartalom elemzése; a
szinonimákból rendszert dolgoz ki és a szövegben előforduló
fogalomcsoportok előfordulási gyakoriságából, kapcsolataikból
von le következtetéseket.
Konzultációs szakasz
A szükséges mértékű dokumentumelemzés után a szakértő újra
felkeresi az érintett intézményt, sorra felteszi kérdéseit, amelyekre válasz kíván kapni. Hasznos, ha eleve jól strukturált kérdéssorral érkezik. A konzultációra való alapos felkészülését a
partnerek feléjük megnyilvánuló tiszteletnek fogják értékelni. Ez megadja az ellenőrzés alaphangulatát, oldja a feszültségeket, viszonozásra készteti a partnert, tehát segíti a szakértő
tárgyalási pozíciójának kialakítását. Ez a másik fél érdekeinek
átgondolása nélkül nem érhető el.

Iskolavezetés 1996. június

K
10.1
23

Pedagógiai felelősség

K
10.1
24

A konzultáció során lehetőség van a többi lehetséges partner
bevonására: szükség szerint — a vizsgálat jellegétől függően —
lehet kérni a nevelőtestület, az iskolaszék, a szakmai munkaközösségek vagy a fenntartó képviselőjének együttműködését. Törekedni kell arra, hogy felvetéseire, kérdéseire minél több választ,
véleményt kapjon. Ez segíti Önt objektivitása megtartásában.
Ütemezési szakasz
A szakértő választ kapott kérdéseire, megismerhette az érdekeltek
álláspontját. Vizsgálati tervet kell készítenie, pontos ütemezéssel.
Itt ismét az együttműködés fontosságára hívjuk fel a figyelmet.
Nem zavarhatja meg ellenőrző munkája során az intézmény
mindennapi normális életét, működését. Az igazgatónak ismernie
kell a vizsgálati módszereket, hogy a kellő segítséget biztosíthassa
a szakértőnek. Egy kulcseseményterv elkészítésével elegánsan
bemutathatja az eljárás időrendjét. Ezzel tiszteletben tarthatja a
helyi szokásokat és érdekeket.1
Az ütemterv elkészítésével önkorlátozást is végrehajt, mert kötelezi magát a fegyelmezett időtartásra, és csökkenti az ad hoc,
spontán jellegű munkavégzést. Arra is ügyelni kell, hogy kellő
tartalékidőt is beiktasson a bármi okból történő csúszás, előre
nem látható események áthidalására.
Tényfeltáró szakasz
Ebben a periódusban a vizsgálati módszerek, technikák, eszközök bevetésével rendkívül hatékonyan kell dolgozni. Itt jön meg
az előző három (előkészületi) szakasz tudatosságának kamata.
Ekkor már szükséges a nevelőtestület bevonása (feladatlapok,
tantárgytesztek megíratása), mert számos feladat elvégzésében
kizárólag ők tudnak segítségére lenni. E szakaszban fokozódik az
együttműködési kedv is. A tantestület tagjai is rendkívül kíváncsiak a mérési eredményekre, hiszen közvetetten róluk is szól a
vizsgálat.
A szakértőnek ebben a helyzetben van leginkább lehetősége saját álláspontjának megismertetésére, az innovációs
modellek elfogadtatására, az addigi szakmai felfogás áthangolására.

1

A 6. fejezetben részletesen foglalkozunk a kulcseseményterv elkészítésének
módszerével.
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A tényfeltárás során a szakértő elérheti a legfelemelőbb elismerést
is, hogy egyre többen ismerik fel s vallják magukénak álláspontját. Szigorú etikai normákat is be kell tartania. Nem állhat
semmilyen érdekcsoport, artikuláció mellé, nem ígérkezhet el
partikuláris érdekek mellett. Ezt függetlensége feladása nélkül
egyébként sem tehetné meg. A kötetlen szakmai beszélgetések
keretében, vizsgálati standardok bemutatásával innovatív fejlesztő irányba orientálhatja az érintetteket. Lehetősége van felkészíteni őket a következő kritikus vizsgálati szakaszra.
Egyeztetési szakasz
A szakértő a tényfeltárás során jegyzetelt, rendelkezésére állnak
a vizsgálati anyagok, megkezdte az adatbázis feldolgozását, rendszerezését. Van kialakult álláspontja. Ezt az ütemtervben rögzített munkamódszerrel (például megbeszélés keretében) hozza az
érintettek tudomására. Nyíltan, meggyőződése szerint válaszol az
esetleg felmerülő kérdésekre.
Számítania kell arra, hogy véleménye, álláspontja nem
kedvező mindenkinek. Még mindig jobb ezt a nyíltságot
vállalni, mint találgatásoknak kitennie magát.
El kell érnie, hogy senkiben ne alakuljon ki olyan érzés, amely
szerint a fenntartó felé mást fog képviselni. Magatartásával,
szakmai tekintélyével, többlettudásával igyekezzen elhitetni, motiválni a fejlesztés, a változtatások szükségességét, a vizsgálati
megállapítások megalapozottságát.
Rögzítési szakasz
A vizsgálati anyagok, adatok, információk rendszerezése, az egyeztető megbeszélések után a tapasztalati rögzítés következik. A
rendelkezésre álló információkat a vizsgálati cél és hipotézis
szerint kell rendszerezni.
A szakértő nem köteles írásos jelentését közvitára bocsátani,
bárkinek is előzetesen bemutatni. A különböző fórumokon
csak téziseit, álláspontjának fő ismérveit prezentálja.
Bizonyára egy ideig találkozni fogunk a szakfelügyeleti záróértekezletre emlékeztető megbeszélési (felolvasási) igénnyel. A szakértő az ilyen próbálkozásnak kellő diplomatikussággal álljon ellent. A legegyszerűbb, ha az igazgatót kéri fel, hogy tájékoztassa
tantestületének tagjait a szakértői ellenőrzés lényegéről, megváltozott szerepéről.
Az írásbeli szakértői jelentést a teljes adatbázis birtokában minél
előbb el kell készíteni a 6.2 fejezetben ajánlott módszerek szerint.
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Az ellenőrzési folyamatot, tevékenységeket is rendszerbe kell
foglalnunk. Az ellenőrzési funkció célja a visszacsatolás. Az információáramlás záróaktusa az ellenőrzés, mert ismereteket szerzünk, kapunk a létező és az elvárt célokról, teljesítményről.
A pedagógiai ellenőrzés nem fejeződik be a vizsgálati adatok,
információk kvantitatív vagy kvalitatív regisztrálásával. El kell
végezni a értékelést, kiértékelést is. Az alábbi táblázat az értékelés
cél és funkció viszonyrendszerében ad eligazítást.
Az értékelés

Diagnosztikus

Fejlesztő

Minősítő

célja

Az adott közösség kiindulási
szintjének,
összetételének
megismerése.
Információszerzés a neveltség állapotáról.

A nevelési folyamat szabályozása. Koordináció, korrekció biztosítása.

A nevelési folyamat eredményének globális kifejezése. „A létező
és az elvárt”
teljesítmény,
eredmény meghatározása.

funkciója

A nevelési ciklus kezdetének, az önértékelésnek, önellenőrzésnek a
segítése.

Az egyes tanulók, a közösségek haladásának, fejlődésének elősegítése.

A nevelési folyamat további diagnosztizálását újabb
minőségi jegyekkel elősegíteni.

A tudásszint mérése
Minden méréses vizsgálatnak meg kell tervezni a szigorú algoritmusát.
Ez speciális szakmai ismereteket igényel. Szerencsére a tanárképzés
tananyagában egyre nagyobb teret kapnak a különböző mérésmetodikai ismeretek. A szakmai szolgáltató intézmények elterjedésével bővül az igénybevehető tesztsorok, feladatlapok, mérőlapok
hozzáférhetősége. Az ilyen segédeszközök validizáltak, biztonságosan, könnyen kezelhetőek. A szakértőnek azonban általában
célirányosan kell vizsgálódnia, ezért szüksége lehet saját mérőeszközök készítésére.
Feladatlapok és mérőlapok
A feladatlapok készítése történhet egyszeri vizsgálathoz, egy szűk
anyagrész fogalomértésének visszacsatolásához. Általában az értékelést végző személy készíti el, de lehet közös munka eredménye
is. Az alternatív pedagógiai módszerek elterjedésével számos pe-
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dagógiai műhely közzé is tette a tantárgy struktúrájához tartozó
feladatlapokat.
A mérőlapok nyomtatásban megjelenő, országos reprezentatív mintán standardizált anyagok. A mérőlapok használatával
teljesíthető a „minél gyakrabban mérni, visszacsatolni” didaktikai
követelmény. Sokféleségük, professzionális kidolgozottságuk, könynyű kiértékelhetőségük miatt rendkívül kedvelt a használatuk.
Mérési ütemek:
•
•
•
•
•

témazáró
cikluszáró összefoglaló
iskolafokozatot záró
alapvizsgát záró
fejlődést mérő

A szakértői karnak különösen fontos felkészülni, ismerni a NAT
mérési és vizsgakövetelmény-rendszerét.
A képességek mérése
Intelligenciatesztek
Ez az egyik legelterjedtebb forma. Ma nagyon sokféle teszt van
forgalomban. Az eligazodást az is nehezíti, hogy a különböző
pszichológiai iskolák, irányzatok más-más képességek vizsgálata
alapján próbálnak következtetéseket levonni. Felhívjuk néhány
fontos szempont érvényesülésére a figyelmet:
• Az alkalmazott intelligenciateszt feleljen meg a vizsgált diákcsoport életkorának.
• Olyan tesztet válasszunk, amely több, összetett index alapján
mér.
• A következtetéseket ne ítéletként kezeljük, vegyük figyelembe
a fejlődéslélektani törvényszerűségeket.
Kívánatos, hogy teret nyerjen a pedagógiai értékelésben is az
intelligenciatesztek használata. A mai iskoláztatásban résztvevők
a piacgazdasági környezetben rendszeresen fognak intelligenciaméréssel találkozni munkaerőpiaci kvalifikációjuk alkalmával.
Ekkor a kommunikációs, a kapcsolatteremtő képesség és a sikermotiváltság a fő vizsgálati irány az adott munkahely speciális
munkaerő szükséglete szerint.
Iskolaérettségi tesztek
Ezek a tesztek együtt mérik az értelmi és teljesítményképességeket. A legújabbak már a közösségi képességeket is vizsgálják. Ez
azért fontos, mert ebben az életkorban a szorongásmentes közösségi tevékenység növeli a teljesítőképességet.
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Az iskolaérettségi teszteket sem szabad misztifikálni. Van, aki a
vizsgálati szituációban nem képes eredményt felmutatni. A szakértőknek nagy gonddal kell megtervezni, biztosítani a vizsgálat légkörét. Az tud ebben a korcsoportban mérvadó értékelést
végezni, aki ismeri a fejlődéslélektani sajátosságokat is.
Speciális képességtesztek
A differenciálttá váló iskolaszerkezetben egyre nő a speciális
képességtesztek alkalmazása. Az alternatív iskolák, tagozatok a
felvételi eljárásban széleskörűen alkalmazzák őket. A sport-,
zenei és rajzképességek vizsgálata eddig is gyakorlat volt az ilyen
tagozatokra történő felvételnél. Az idegennyelvi, a kéttannyelvű,
a számítástechnikai, a természettudományos, a drámapedagógiai
speciális programú képzéseknél a kiválasztást speciális képességtesztek alkalmazásával végzik.
Pályaalkalmassági tesztek
A minél hatékonyabb, eredményesebb iskoláztatás érdekében
nagyon fontos szakszolgáltatás a pályaválasztási tanácsadó szolgálat. Vizsgálják a gyermek pályaorientációs affinitását. A vizsgálati sornak van egy orvosi és egy pedagógiai, pszichológiai szakasza. Az orvos fiziológiai képességeket vizsgál.1
A pedagógiai, pszichológiai vizsgálatnál komplex módon mérnek
fejlettségi állapotot. Az érzékelés, a tevékenység, a mozgás, a
figyelem, a gondolkodás szintjének ismerete a szakember számára támpontot ad a tanácsadáshoz.
A munkanélküliségtől való szülői félelem növeli a pályaválasztási
tevékenység szakmai igényességét. A szülő biztos segítséget akar
kapni a szakmai szolgáltatótól, mert gyermeke iskoláztatásától a
felnőttkori egzisztencia megteremtésének lehetőségét is várja.
A neveltségi szint mérése
Ezen a mérési területen van a szakértő legjobban magára utalva.
A szakirodalmi ismereteken túl itt van szükség legjobban a
szakmai gyakorlatra, leleményre. A neveltségi szint meghatározása nehéz, összetett feladat.

1

Színtévesztést, testi kondíciót, látást-hallást, izomzatot, általában egy adott
szakma, feladat elvégzéséhez szükséges szomatikus feltételeket.
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Önkontroll!
Melyek a neveltségi szint méréséhez alkalmazható módszerek?
Feltáró módszerek:
❏

a közvetlen és a közvetett megfigyelés (követelményei:
technikai rögzítés, reprodukció, jegyzőkönyv)

❏

a vizsgálat (az interjú, a beszélgetés, a mélyinterjú, az
ankét módszer, a kérdőíves felmérés, a fogalmazás, a
szociometria)

❏

a kísérlet

Feldolgozó módszerek:
❏

a mennyiségi és

❏

a minőségi elemzés

A megfigyelés
A megfigyelés tervezett célirányos tapasztalatgyűjtés. Ez nem
azt jelenti, hogy lebecsüljük a spontán megfigyelés lehetőségét. A
szakértő vizsgálati helyzetében nem vonhatja ki magát a benyomások, körülmények hatása alól. Ezek nagyon fontosak. Gyakran
egy-egy spontán észlelt jelenség következtében módosulhat akár
a vizsgálati hipotézis is.
A megfigyelés megtervezésekor figyelemmel kell lenni az információfeldolgozás szabályaira is. Amikor okfeltárást végzünk, mindig
a megelőző helyzetből indulunk ki. Ezután tudunk folyamatot
vizsgálni, majd következtetéseket levonni a kapott eredményekből.
A megfigyeléses módszer alkalmazásánál meghatározzuk a megfigyelés tárgyát. Ezek
•
•
•
•
•
•

a vizsgált személyek megnyilatkozásai,
a különböző természetes helyzetek szituációi,
a kommunikációs stílus, hangnem, az érzelmi eszköztár,
a társas interakciók,
az alkalmazott pedagógiai, didaktikai módszer hatása,
a folyamaton kívüli mikro- és makrotényezők, kortárscsoport
hatások

lehetnek.
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A megfigyelés módszerének alkalmazásában a legnehezebb az
adatrögzítés. A vizsgálat megkezdése előtt a rögzítési módokat is
meghatározzuk.
Megfigyelési technikák, eszközök
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a) a jegyzőkönyv
A jegyzőkönyvvezetés lehet teljes vagy szelektív. Előre meghatározott szempontok szerint általában táblázatban jelöljük a megfigyelt jelenséggel kapcsolatos aktus megtörténtét. Törekednünk
kell a minél nagyobb megbízhatóságra a jegyzőkönyvvezetéskor.
A megfigyelés lehet közvetlen és közvetett. Nehéz a megbízhatóságot biztosítani, ha közvetett megfigyelőt (tanár) alkalmazunk.
Ugyanakkor vannak olyan szituációk, amikor a szakértő jelenléte
korlátozóan hatna diákokra. Ekkor a saját pedagógusuk végezheti el legeredményesebben a megfigyelést a szakértő által ütemekre bontott szempontsor szerint. Ez a strukturált megfigyelés
módszere. A vizsgált jelenségeket kategorizáljuk. A megfigyelő az
egyes előfordulásokat rögzíti a jegyzőkönyvben.
b) technikai apparátus
A rögzítésnek számos korszerű formája is ismert. Szokás az
eszközöket nemzedékcsoportok szerint is osztályozni:
• Első nemzedék: kép, térkép, ábra, kézirat, modell.
• Második nemzedék: könyv, nyomtatott tesztlap, mobil modell.
• Harmadik nemzedék: fénykép, színes kép, ábra, diapozitív,
állófólia, hangfelvétel, rádió, televízió, zártláncú televízió.
• Negyedik nemzedék: programcsomag, nyelvi labor, multimédia
tár, videotéka, fonotéka, VHS videófelvétel, CD-ROM, számítógép, Internet hálózat, computervezérelt kivetítő.
Napjainkban rendkívül gyors az oktatástechnikai eszközök fejlődése,
ezzel együtt az erkölcsi avulása. A legmodernebb eszközök felhasználhatóságának gátat szab az intézmények szűk erőforrása. Az eszközök
felhasználása és a kínálat között egyre nagyobb a fáziskésés. Félő, hogy
a iskolák közötti színvonalkülönbség az oktatástechnológia területén is
létrejön. Ezért hangsúlyoztuk a vezetői forrásbővítő magatartás fontosságát.

A technikai eszközök alkalmazásának nagy előnye a reprodukálhatóság.
A videófelvétel a közösségi élet eseményeinek megörökítésére
szívesen használt eszköz. Alkalmazásával maguk a diákok is
megbízhatók. Szívesen is nézik újra a felvételeket. A videó segítségével megsokszorozódik a közösségi élmény. A szakértő a pedagógussal közösen megkomponálhatja a megfigyelési szituációt.
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Legyen ez a beszédstílus. Ezt a megfigyelés transzponáljuk egy kirándulás keretébe. Kontrollként változatlan megfigyelési szempontokkal helyezzük a közösséget iskolai szituációba (például osztályok közötti sportmérkőzés).

A videónál szűkebb területen használható a magnófelvétel.
A megfigyelés tehát elterjedt és jól alkalmazható eszköz. Alkalmas
a fejlődési folyamat változásait követni. Követelmény a naplózási, adatrögzítési szabályok pontos meghatározása.
A pedagógiai szakirodalomban vannak átvehető, kész megfigyelési szempontsorok is a neveltségi szintvizsgálatokhoz. A tervezéskor kell eldönteni, hogy teljes, kész rendszert használunk vagy
adaptációt készítünk.
Vizsgálati módszerek
A feltáró módszerek másik nagy csoportjának közös jellemzője, hogy a vizsgálat alanyait valamilyen módon megnyilatkoztatjuk.
A megnyilatkoztatási módszerek
•
•
•
•
•
•
•

az interjú,
a beszélgetés,
az ankétmódszer,
a kérdőíves felmérés,
a fogalmazás,
a szociometria,
a felmérés.

Az interjú kötött formájú beszélgetés. Időigényes vizsgálati
módszer, ezért használata korlátozott. A kérdező előre meghatározott kérdéssor mentén vezeti a beszélgetést. Interjút készíteni
csak oldott légkörben lehet, ezért a bemelegítő kérdés mindig
valamilyen sztorival, apropóval, közös élményre utalással kezdődjön.
A módszernél kérdéses a válaszok rögzítése. Az előre elkészített,
kódolt jegyzőkönyv válaszadás közbeni kitöltése nehézkessé, modorossá teheti a beszélgetést. A kérdezőnek figyelnie kell a metakommunikációs jelzésrendszerre is, mert ezek sokat elárulnak a
kérdés fogadtatásáról, reagálásáról. Zavaró lehet a kérdezett
számára, ha több személy végzi az interjúkészítést. Ez a helyzet
csökkenti az őszinte válaszadás esélyét.
Az interjú lehet tényfeltáró, informáló, motiváló jellegű. A szakértői munkában elsősorban az igazgatóval és a vezetés tényezőivel készítünk interjút. Ezeket tényfeltárás és információszerzés céljából készítjük. Az interjú tehát olyan szituáció létrehozása,
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ahol feltételezzük, hogy a válaszadó értékelhető és megbízható
feleleteket ad a közvetlen vizsgálati légkörben.
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Önkontroll!
Mire kell ügyelni interjúkészítés közben?
❏

a kérdést nem lehet kommentálni

❏

szükség esetén meg lehet ismételni

❏

a kérdések sorrendjén nem szabad változtatni

❏

a válaszokkal kapcsolatban nem lehet vitát nyitni

Ismeretes a postai úton való kikérdezés is. A szakértő a szülők
véleményét szerkesztett kérdéssorral kérheti ki. A módszer előnye
az anonimitás biztosítása. Hátránya a visszaküldés szándékának
befolyásolhatatlansága.
A csoportos interjú készítésére középiskolás korú diákoknál és
testületeknél van lehetőség. A felállás: egy kérdező és több kérdezett kérdőív nélkül ankétszerű beszélgetést folytat.
A beszélgetés módszer alkalmazása végig jelen van a szakértő
ellenőrzési tevékenységében. Most a beszélgetést mint vizsgálati
módszert, a benne rejlő lehetőségek szerint tekintjük át.
Meg kell határozni a beszélgetés témaköreit. Ezt a megkérdezettel közölni is kell. Időt kell hagyni számára a felkészülésre. Ezzel biztosítható, hogy egyenrangú partnerként
vegyen részt a beszélgetésben.
Az interjú fegyelmezettségéhez képes a beszélgetés kötetlenebb
vizsgálati módszer. A beszélgetés alakulásától függően szűkíthetjük, bővíthetjük az előre megbeszélt témaköröket. Lehetőséget
kell hagyni a kérdezettnek is a spontán megnyilatkozásra. Nem
szükséges teljességre törekedni, zavaró körülmény, indiszponáltság esetén elhalasztható. A kötetlenség viszont nem jelenthet
parttalanságot. A beszélgetés tématartása gyakorlatot és szintetizáló képességet igényel a szakértőtől. A kötetlen beszélgetést
szokás mélyinterjúnak is nevezni.
Az ankétmódszer a pedagógiai folyamatok értékelésében általánosan elterjedt vizsgálati módszer. Más néven kérdőíves kikérdezésnek is nevezzük. Elterjedtségét könnyű kezelhetősége magyarázza. Egyidejűleg nagy létszámú kérdezés végezhető el az előre
elkészített kérdőívek kitöltetésével. Minden válaszadó azonos kér-
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dőívet tölt ki. Az adatfelvételt vezető a csoport számára kitöltési
instrukciókat ad.
A kérdőíves módszerrel olyan mögöttes jelenségek feltárására
vállalkozhatunk, amelyek közvetlenül nem nyilvánulnak meg
a nevelési, pedagógiai folyamatban.
Ilyenek például az érzelmi állapot, a belső motivációs mechanizmus, a
vágyak, az irányultság, a társas viszonyrendszer, a példakép.

A vizsgálat sikere elsősorban a jó kérdőív szerkesztésén múlik.

Önkontroll!
Melyek a kérdőív szerkesztésének szabályai?
❏

A kívánt információ megszerzéséhez szükséges kérdésmennyiséget tartalmazzon.

❏

Váltakozzanak a nyitott és zárt kérdések.

❏

A válaszok mennyiségi kiértékelése biztosítható legyen.

❏

Legyenek benne szelekciós kérdések (aki nem érti a feladatot, annak a lapját ki kell venni az értékelésből).

❏

Ügyelni kell a pozitív és negatív kérdésforma arányára.

❏

A vizsgált problémát több kérdéssorral kell megközelíteni.

❏

A kérdésfeltevés ne sugalljon választ, vagyis kerülni kell a
szuggesztiót.

❏

A kérdések sorában legyenek kontroll kérdések. Ezzel lehet
követni a válaszadó következetességét.

❏

A kérdőív végén legyen néhány levezető kérdés.

❏

A kérdőívet mindig kisebb csoportban kell bemérni. Így
felmérhető, hogy érthető-e a kérdéssor, mennyi az időszükséglet, hol kell a kérdőíven korrekciókat végrehajtani.

A fogalmazás nagyon jól és széleskörűen alkalmazható már felső
tagozatos korcsoporttól. Megadott témáról kifejtő fogalmazást
édemes kérni. Neveltségi szint felmérésénél, mélyebb erkölcsi,
etikai összefüggések, eszménykép, példakép feltárásához ajánlatos a fogalmazás mint speciális ankét módszer.
A szociometria speciális írásos ankét módszer, amely elterjedten
használt a pedagógusok körében a neveltségi szint mérésénél. A
közösségek rejtett hálózatának, dimenzióinak feltérképezésére
használjuk. A mérés módszertana jól kidolgozott, elsősorban
Mérei Ferenc tudományos munkássága nyomán. A szociometria
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a kérdőív bonyolultságától függően alkalmas páros (rokonszenvellenszenv) kapcsolatok és többrétegű kapcsolatok vizsgálatára.
Ezek lehetnek: rokonszenv, ellenszenv, közösségi funkció, bizalom, siker, képességek, bizalmatlanság, szánalom.
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A kapott adatok kiértékelő táblázatban, mátrixon be is mutathatók. A kapcsolatok viszonyrendszerét szemléletesen szociogramon
kapcsolati hálóban ábrázolhatjuk is. Az adatokat standardizált
értékekhez viszonyíthatjuk.
A kísérlet lényege, hogy a megfigyelő laboratóriumi körülményeket hoz létre, így a vizsgált jelenséget csak az általa irányított
hatások érik. Ilyen értelemben a kísérlet a megfigyelés speciális
formája.
Három fázisa különíthető el:
• a megfigyelt jelenség kiinduló állapota
• a hatást kifejtő tényezők (független változók)
• a megfigyelt jelenség megváltozott állapota
A neveltségi szintfelmérésben használhatunk még személyiségi
teszteket.
Hozzáférhetőségük könnyű, azonban kiértékelési technikájuk
bonyolult, általában pályaalkalmassági vizsgálatoknál, mentális
zavarok pszichológiai vizsgálatainál alkalmazzák.
A mérési és vizsgálati módszereket csak érintőlegesen mutathattuk be. Arra azonban elegendő az áttekintés, hogy a szakértő
tájékozódjon, milyen irányba kezdje tudományos, vizsgálati és
kutatásmódszertani felkészülését.
A pedagógiai mérés, értékelés fázisai
A három jól elkülöníthető mérési terület áttekintése után összefoglalhatjuk a pedagógiai méréssel, értékeléssel kapcsolatos követelménysort.
A célok meghatározása
Világosan meg kell fogalmaznunk, hogy
•
•
•
•

mit szándékozunk megtudni,
a mérést milyen, mekkora területre akarjuk kiterjeszteni,
melyik az a célpopuláció, amelyet mérni akarunk,
a vizsgálat lebonyolítását hogyan ütemezzük.

A minta kiválasztása
A fenntartói megbízatásban megfogalmazott elvárás szerint a
minta nagyságával, fajtájával határozzuk meg a vizsgálati kiterjesztés méreteit.
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A minták fajtái:
• teljes körű
• reprezentatív
• rotált
Például a város összes 3. osztálya, az ország minden 3. osztályos
tanulója, az iskola mind a három 3. osztálya, a teljes iskola, osztályonként a névsor első tíz tanulója.

Követelmények, módszerek, eszközök
A vizsgálati fegyelemhez hozzátartozik a lebonyolítási körülmény
meghatározása, a tevékenységi szintek ismertetése, a kikérdezés
módjának közzététele az érintettek körében.
Az adatfelvétel lehet
• írásbeli,
• szóbeli,
• kombinációs.
Ennek alapján történik a feladatlapok szerkesztése, amelyek
lehetnek képesség- és ismeretjellegűek.
A mérés, vizsgálat lebonyolítása
Ez a tevékenységsor előkészületi és technikai jellegű.

Önkontroll!
Milyen feladatok tartoznak ide?
❏

a feladatlapok zsűriztetése, sokszorosítása

❏

a kódolási jegyzőkönyvek véglegesítése

❏

az adattárolás megszervezése

❏

a felvételekben közreműködők kiképzése

Az adatok értékelése, elemzése
•
•
•
•
•
•
•

pedagógiai szempontú értékelés
teljesítmények összehasonlítása
szakirodalmi áttekintés
adatelemzés, tendenciák kiválasztása
hipotézis megfogalmazása
problémás csomópontok meghatározása
adatfeldolgozás összesítése, a vizsgálati eredmények írásos rögzítése
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A pedagógiai hatásrendszer-vizsgálat összetevői

K
10.1
36

A közoktatás-irányítás, -fejlesztés stratégiai koncepciója megkívánja a helyi intézményfenntartói körtől, hogy dolgozza ki saját
hosszú távú intézményfejlesztési elképzeléseit. A szakértőnek
ebben a feladatban is fontos szerepe lesz.
Az ilyen felkérés nem ellenőrző feladat, hanem program-előkészítő. Ekkor tanulmányterveket, hatásvizsgálatokat kell készíteni. A
kutatásmódszertan széleskörű ismeretével meg lehet felelni ennek a felkérésnek is.
A szakértőnek ekkor lehetősége nyílik a helyi, regionális
oktatáspolitika befolyásolására. Elvárható tehát, hogy a
szakértő mindig közoktatás-politikai összefüggésekben, kellő tájékozottsággal gondolkozzon.
A hatásrendszer vizsgálatainál a következő szempontok érvényesítése szükséges:
• történelmi szempont (az intézmény saját múltjához képest
hogyan változott)
• a közoktatás mikro- és makrokörnyezeti szempontjai (intézmények, országos, regionális szervezetek, irányítási hatások érvényesülése a helyi autonómia sérelme nélkül)
• a pedagógiai fejlesztő tevékenység szempontjai (tantárgyi rendszerek, tanítási metodikák, mérő és értékelési technikák, eredmények összehasonlítása nemzetközi kontextusban)

6. A jelentés elkészítése
A szakértő fáradtságos munkával, figyelemmel, legjobb tudása
szerint felkészült az ellenőrzésre vagy már el is végezte az első
vizsgálatot. Tapasztalatait, javaslatait tárgyalható, felhasználható formába kell öntenie.
Hogyan kell jelentést írni?
Mindenekelőtt meg kell határozni
•
•
•
•

a jelentés célját,
hogy mit akar elérni,
kinek (kiknek) szól és
dönteni kell a terjedelméről is.

Így biztosan nem tér el a tárgytól.
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A jelentésírás három fő követelménye:
• a pontosság,
• a tömörség és
• a világosság.
A jelentés megrendelői is szakemberek. Ismerik a szakmai nyelvet
és fogalmakat, ezért alapdolgokat evidenciának kell tekinteni.
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A következő hat lépés betartásával biztosítható a fegyelmezett munka és elérhető a kívánt siker:
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• Meg kell fogalmazni, mit kíván elérni az összefoglaló jelentés,
kinek (kiknek) íródik, kik fogják olvasni, mi legyen a teljes címe.
• El kell dönteni, milyen legyen a jelentés szerkezete.
• A jegyzetek, információk rendszerezése. A jelentés főbb gondolatainak és a leendő következtetéseknek, megállapításoknak a
leírása.
• Egy első piszkozat készítése a gondolatmenetről.
• Az utolsó változat véglegesítése. Annak ellenőrzése, hogy a
tartalom megfelel-e a rendelkezésre álló adatoknak, tényeknek,
és benne van-e minden, amiről a megrendelőt tájékoztatni kell.
• Összefoglalás írása, amely a jelentés elejére kerül.
A nyilvános megjelenítésnek is professzionálisnak kell lennie,
hiszen a vizsgálat megrendelője fel kívánja használni a szakértő
megállapításait, javaslatait. Mindent el kell követni a megfelelésért, amely alapozza a következő megbízás(ok), megrendelés(ek)
megérkezését.

6.1 A szóbeli jelentés
Az eddig leírtak alapján a szakértő pontosan rögzítette benyomásait, tapasztalatait, ez most a forrásanyag, amit formába önt.
Készülnie kell egy rövid, tézisszerű szóbeli értékeléssel, amelyet
a megrendelő különböző testületi értekezleteken, fórumokon elvár, ahol a szakértőt meg kívánják hallgatni.
A szóbeli tájékoztató
• a vizsgálat céljára,
• módszereire,
• és a következtetésekre szorítkozzon.
A legnagyobb ellenfél az időkorlát lesz, ezért nem szabad részletkérdésekbe bonyolódni, csupán a tények közlésére kell szorítkozni.
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A jó előadásmód didaktikai elvei:
• exploráció (a téma bemutatása)
• a főbb specifikumok kiemelése, magyarázata
• összegzés, következtetés, konklúzió
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Itt mindig érdemes megköszönni a kapott segítséget, a munkához
biztosított feltételeket, a segítő együttműködést.
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Teret kell hagyni a kérdéseknek, közölni, hogy mindaz,
ami elhangzott, egyfajta sajátos megközelítés, ami önmagában is vita tárgya lehet.
Érdemes megtartani a jó kontaktust a résztvevőkkel, címeket,
telefonszámokat kérni. A szakértő is adja át névjegyét, ismertesse
elérhetőségét. Az ilyen fáradalmakat tekintse sikeres szakértői
munkája befektetésének.

6.2 Az írásos jelentés
A következőkben formailag és tartalmilag is újszerű, a menedzsertechnikákban is sikerrel alkalmazott jelentést, vázlatot ismertetünk.
Az ismertetett hat lépéssort most tekintsük át valamivel részletesebben.
Most egy gondolati művelet végrehajtása következik:
•
•
•
•
•

Mi a célom a jelentéssel?
Mit tudok és mit akarok elérni?
Mit akar tudni a megrendelő, az olvasó?
Mi az, amit már tudnak az elemzett problémáról?
A megrendelő milyen szakmai, koncepcionális felfogást képvisel, milyen terminológiát használ, mit ért meg?
• A birtokomba került anyagok, adatok, információk közül melyek a leglényegesebbek a jelentés szempontjából és milyen
részletességgel mutassam be ezeket?
6.3 Formai követelmények
Címlap
Középre kerül a téma, vizsgálat, ellenőrzés frappáns, kifejező
címe.
Egy jó cím kiválasztása is már fél siker, ugyanis a címen regisztrálják
jelentését, így kerül a köztudatba (például bizottsági előterjesztésekbe),
a szakirodalomba.
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A bal alsó sarokba kerül a név, telefonszám, a dátum és a
szakértői megbízólevél azonosító száma.
A jobb alsó sarokba pedig a címzet(tek), a megrendelő a telefonszámokkal együtt.
Egy igényes szakértői jelentésből tehát nem nélkülözhetőek a
fenti adatok, amelyeket a címlapon kell közölni.
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6.4 Az írásbeli szakértői jelentés szerkezete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Összefoglalás (külön lapon)
Tartalomjegyzék (külön lapon és oldalszámozással)
Bevezetés (külön lapon)
A probléma hátterének ismertetése
Magának a problémának a leírása és a tények ismertetése
Az ellenőrzés céljának megfogalmazása
Az alkalmazott módszerek bemutatása
A problémák elemzése
Magyarázatok, következtetések
Megoldási javaslatok, alternatívák
Táblázatok, ábrák, függelékek és ezek jegyzéke

Látható, hogy a jelentés 11 jól elkülöníthető részből áll, mégis
biztosítható a logikus szakmai építkezés.
Összefoglalás
Külön lapra kerül néhány mondatban a jelentés szintézise.
Az összefoglalásnak az a funkciója, hogy az olvasó (a megrendelő)
érzékelje, mit várhat az anyagtól. Ez a megoldás koncentrált
figyelmet, fegyelmezett fogalmazást követel.
A jó összefoglalás felerősítheti a szakértő jó megítélését.
Az összefoglalást mindig a teljes anyag elkészítése után kell
elkészíteni, ugyanis írás közben már jönnek olyan gondolatok,
amelyeket külön le lehet írni és jók a hatásos összefoglaláshoz.
(6. lépés)
Példa:
... A Nagybányai Önkormányzat felkérésére örömmel adom át jelentésemet, amelyet az XY iskolájában kialakult vezetői válság elemzéséről
készítettem. Vizsgálódásaim során az Önkormányzat által is ismert és
vélelmezett válságokon túl újabb összefüggéseket is találtam. A felszínen
is megjelenő személyi torzsalkodás mögött a tantestületben az újonnan
bekerültek miatt generációs ellentétek húzódnak, amelyek szakmai
féltékenységgel, eltérő értékrenddel és kifogásolható munkához való
viszonnyal párosulnak.
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Lényegében két nevelésfilozófiai felfogás ütközik markánsan, de a gyengítő hatások miatt egyik sem tud érvényesülni...

A főszabály tehát, hogy az összefoglalásnak fel kell keltenie az
érdeklődést a jelentés iránt!
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Bevezetés
Ennek is érdemes külön, önálló oldalt szentelni!
Itt ismertetendők az ellenőrzés, a vizsgálat főbb módszerei, eszközei. (Itt is bizonyítani kell, hogy a megbízott szakértő profi, mert
nem csak beszélgetésekre korlátozta a vizsgálatot.)
A vizsgálat időrendiségét bemutatva, akár egy kulcseseményterv
bemutatására is lehet vállalkozni.
Kulcseseményterv vázlata
Ebben utalni kell arra, hogy a szakértő mikor, kivel tárgyalt,
egyeztetett, melyek voltak az információszerzés módszerei, fórumai, milyen dokumentumelemzést végzett, milyen más tájékozódási technikákat alkalmazott.
A magyar gyakorlatban szokatlan az összefoglalás, a bevezetés
funkcióját elfogadni, az összefoglalást a jelentés elejére írni. A
módszerrel azonban megtiszteljük az olvasót és a megrendelőt,
ugyanakkor ráhangoljuk a téma fontosságára. El kell érni, hogy
az olvasó minél hamarabb kezébe vegye a jelentést. Az olvasó
részéről ez az „önsürgetés” egyben munkánk elismerése is. Ugyanaz
történik, ami a jó könyv olvasásakor. Hamar szakítunk rá időt,
mert kíváncsiak vagyunk a folytatásra!
A tartalomjegyzék
Az áttekinthetőség miatt nélkülözhetetlen. Az anyag elkészítése
után ne feledkezzünk meg az oldalszámozásról, ez segíti az egyes
részek jobb visszakeresését, az áttekintést.
Fontos az ebben a könyvben is látható decimális számozás alkalmazása is, mert így könnyen tudunk áttekinthető alfejezeteket
képezni, információkat, indoklásokat rendszerezni, nyomatékosítani.

6.5 A probléma háttere
A megrendelő a megbízás (felkérés) átadásakor szóban vagy írásban bizonyára ad információt az ellenőrzés céljáról.
A szakértőnek szorosan a tényekre kell támaszkodnia, a múltbeli
történéseknek már időtávlatuk van. Nehéz kiemelni a probléma
okához vezető fő motívumokat, ugyanakkor ez már tömörítést,
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lényeglátást igénylő feladat. Így tud válaszolni a „mi volt?” kérdésre.

6.6 A probléma leírása, a tények ismertetése
Ez tulajdonképpen helyzetelemzés.
A „mi van?” kérdésre kell válaszokat keresni. A jelen állapot
bemutatása és tényszerű sorolása lehet csak alapja a jó elemzésnek.
A pedagógiai diagnosztika módszerei alkalmazhatóak, így rendkívül következetes lesz a vizsgálat.
A vizsgálati fázisok:
• anamnézis1 (Mi volt a múltban?)
• státus2 (Mi van most?)
• terápia (Mi lehet a megoldás?)
Ez a szemléletmód szigorú önfegyelmet követel a szakértőtől,
ugyanakkor megvéd a nem fontos kilengésektől, nem beszélve a
racionális időgazdálkodásról.
6.7 Az ellenőrzés (vizsgálat) céljainak megfogalmazása
Itt a felkérés jellege, elvárásai szerint kell dönteni! Más a célmeghatározás, ha a feladat innovációs, és más egy akut, több éve
húzódó vezetési válság elemzésekor.
A célmeghatározás követelménye azonban mindig a meglévő jelenlegi helyzet (státus) meghaladása.
Példák:
„Az ellenőrzés célja, hogy a fenntartó információt kapjon az iskola
minőségi munkájáról a vezetői minősítés elkészítéséhez és az új vezetői
pályázat kiírásához.”
„A fenntartó döntési alternatívákat kapjon XY intézmény pedagógiai
programjának elfogadásához.”
„XY iskola matematikai munkaközösségében kialakult szakmai vitákat
helyes irányba terelje, s segítséget adjon a vezetőnek az egyes szaktanárok munkájának értékeléséhez.”
„Választ adjon az iskolaszék indítványára, amelyben kezdeményezi a 12
évfolyamos iskolaszerkezet kialakítását.”

1
2

előzmények
jelen állapot

Iskolavezetés 1996. június

K
10.1
41

Pedagógiai felelősség

„A minisztérium számára bemérési vizsgálatot készítsen a szakmai
alkalmazhatóságról és a helyi tantervkészítés tapasztalatairól.”

Joggal feltételezhetjük, hogy nincs két egyforma eset, felkérés,
mint ahogy a szakfelügyeleti rendszerben sem volt.
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6.8 Az alkalmazott módszerek
A bevezetőben már említésre kerültek a feladat elvégzésének
lényeges elemei. Itt részletesen és időrendi sorrendben kell az
alkalmazást és a választott metódus indoklását ismertetni! Ebben
a témakörben bizonyíthatja a szakértő igazán többlettudását,
szakmai, módszertani biztonságát. A szükséges és elégséges eszköztárat föl kell vonultatnia, nem szabad azonban túlvállalnia
magát. Be kell vetnie olyan eszközöket, technikákat, amelyeket az adott kör még nem ismer, így az újdonság iránti
érdeklődés izgalmával fogják segíteni munkáját.
A módszerek, eszközök megválasztásában mindig kövesse az
elérendő célt, a megrendelő elvárását. Olyan méréstechnikát és
skálatechnikát válasszon, amelyeket biztonsággal tud értékelni, következtetési lehetőségei egyértelműek, vagy amelyeket számítógépes programban fel tud dolgozni.

6.9 A problémák elemzése
A jelentés szerkezetének legnehezebb, legtöbb figyelmet kívánó
eleméhez érkeztünk. Ez a jelentés (dramatikai) csúcspontja.
Itt rögzítjük a kapott adatok, információk, összefüggések, benyomások teljes skáláját.
Az elemzés elvégzésének követelményei
Tárgy- és tényszerűség
Az anyaggyűjtés során a szakértőnek törekednie kell arra, hogy
felesleges anyagokat ne halmozzon és azokat elemzéskor soha ne
vegye figyelembe.
Objektivitásra törekvés
A rendőrnyomozóknak azt tanítják, hogy a nyomozói siker halála
a szubjektivizmus. Az intuíció, a megérzés elviszi a nyomozót az
egyetlen általa helyesnek vélt irányba. A tények, adatok könyörtelen elemzése, értékelése után állíthatók csak fel a megoldási
alternatívák.
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Ha a szakértő nem is nyomozó, azért érdemes e szigorú szakma
szigorú metódusát követni, hogy szakmailag, emberileg esélyt
adjon magának az objektivitásra!
Az ok-okozati összefüggések ábrázolása
El kell készíteni az ok-okozati hálót.1 Ez a módszer a szemléletességen túl biztosítja az elemzett problémák teljes strukturálását.
A következő példa segítséget ad a módszer biztonságos alkalmazásához.

6.10 Magyarázatok, következtetések
Az előző elemzés alapján már levonhatóak a fő következtetések.
Ez megtehető a témától függően csoportosított rendszerben is.
Ennek az az előnye, hogy így előkészíthető a javaslatok strukturálása:
•
•
•
•
•

vezetői szinten,
nevelőtestületi szinten,
tanulóközösség szintjén,
gazdálkodási területen,
külső tényezők területén.

6.11 Megoldási javaslatok, alternatívák
Elérkeztünk az ellenőrzési tevékenység lényegéhez. A megbízó
esetleg ezt „futja” át először, hiszen a jó alternatívákért kért fel
szakértőt.
Úgy kell ezt a fejezetet megírni, hogy a szöveg szinte
ráhangolja az olvasót a teljes anyag tanulmányozására.
A szakértő munkáját hatékonyabbá teheti szövegszerkesztő program alkalmazásával. A szövegszerkesztő alkalmazása időtakarékosságot eredményez. Nem kell például újra és újra gépelni a
szerkezetet. Bármikor képes újabb és újabb módosításokat eszközölni, kivonatokat készíteni. Ismételt ellenőrzéskor a lemezen
tárolt adatbázist továbbfejlesztheti és újabb összehasonlító táblázatokat készíthet.
1

A menedzsertudomány irodalmában Isikava- vagy halszálkadiagram néven
is ismert a módszer.
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Fontos előny, hogy minden jelentés azonos formátumú és minőségű lesz.
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Ezt legegyszerűbben úgy lehet elérni, ha nincsenek a szövegben
ismétlések és a szerkesztési elvek mindig következetesen ugyanazok.
Az előző fejezetben a következtetésekben szintetizáltuk az
elemzett problémákat. Most ugyanabban a sorrendben adjunk
megoldási javaslatokat.
A példa folytatható például így:
Amennyiben lehetséges és szükséges alternatívákat is megfogalmazni, például döntés-előkészítés céljából, akkor egy prioritási
sort is hasznos bemutatni: ebben segítséget nyújthat egy egyszerű
előny-hátrány táblázat.
Így a szakértő objektív maradhat, a döntéshozó pedig mérlegelhet
még számos — az előbbi által talán nem ismert — szempontot.
Az egész jelentésben pontosan különítsük el a problémát, az
elemzést, a következtetést és a javaslatokat.
Nincs annál zavaróbb, mint amikor például ilyen gondolatmenetet találunk:
„... a tanítási órákról a tanárok rendszeresen késnek, ennek egyenes
következménye a munkafegyelem, a teljesítmény és a pedagógiai klíma
romlása, ami megelőzhető lett volna rendszeres ellenőrzéssel, amit a
vezetésnek esetenként szigorúbban kell vennie...”1

6.12 Táblák, ábrák, függelékek és ezek jegyzéke
Munkája során a szakértőnek el kell döntenie, hogy a mondanivaló nyomatékosításához használ-e ábrát, grafikont a szövegkörnyezetben. Nehéz az egyensúlyt, a mértéket megtalálni. Hasznos,
ha csak a feltétlenül szükséges adatok, ábrák kerülnek be a
szövegkörnyezetbe, s az összes többi vizsgálati anyag, apparátus
a függelékben szerepel. Itt kell felsorolni az információforrásokat,
a tanulmányozott és felhasznált dokumentumokat is.
Néhány napos pihentetés következik. Ezután érdemes újra kézbe
venni az anyagot. Így a szakértő kritikus szemmel tudja vizsgálni
saját munkáját.

1

Az idézet egy 1983-ban készült szakfelügyeleti jelentésből származik.
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Önkontroll!
Milyen műveleteket kell elvégezni?
❏

ellenőrizni kell, hogy a következtetések logikusan következnek-e a tényekből, az elemzésből

❏

itt az alkalom leegyszerűsíteni a bonyolult mondatokat,
elhagyni az oda nem illő részleteket

❏

kontrollálja, hogy a szöveg könnyen olvasható-e

❏

vizsgálja meg a szöveget nyelvhelyességi és helyesírási
szempontból

❏

újra tekintse át a használt adatok, dátumok pontosságát

❏

olvassa össze az oldalakat, hogy a tartalomjegyzékben
használt címek és számozás megfelel-e a szövegben szereplő címeknek, számozásnak

❏

még egyszer át kell gondolni, hogy a jelentés tartalma
megfelel-e a céljának és ez tükröződik-e a szerkezetben

❏

ajánlatos kívülállókkal is elolvastatni a jelentést

Itt már bizony fogytán az energia, szorít a határidő. Gondolnia
kell azonban szakértői karrierjére is!
Legyen még kitartása egy kísérőlevél megírására megrendelőjének (megbízójának).
Példa:
Tisztelt (Kedves) Megbízó (név, beosztás)!
19... december 37-én kapott megtisztelő megbízásukat teljesítettem. Örömömre szolgál, hogy átadhatom az ellenőrzésről készült ...............................
című jelentésemet.
Külön ajánlom szíves figyelmébe a jelentésben leírt javaslatokat (7. pont),
mert azok elfogadása és megvalósítása közvetlenül segíti az Ön munkáját.
A közben felmerült részletek tisztázására szívesen állok rendelkezésére.
Megköszönöm megtisztelő felkérését.
Tisztelettel: XY
név, cím, telefonszám

Ez a levél szándékosan kerüli a szokásos, „sablonos” fordulatokat, mint például „mellékelve megküldöm jelentésemet szíves
felhasználás végett”.
Mondhatjuk, hogy a stílus magánügy, de szakértői dokumentumban más a követelmény.
A közoktatási intézményrendszerben és fenntartói körben
megengedett, sőt kívánatos a pedagógiai szakmai fogalomrendszer, a szakmai nyelv használata.
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Így lesz természetes a szakértő kommunikációja. A rövid és
egyszerű mondatok használata, a gondolatok tagolása pezsgővé,
érthetővé teszi mondanivalóját. A szakértői szövegben nincs helye
a szólásoknak, a meditációnak.1 Kerülni kell a zsargont, a
szokatlan szavak, kétértelmű jelentéssel bíró kifejezések használatát.
Minden felhasznált rövidítést gondosan meg kell magyarázni.
Vagy az első előforduláskor megadjuk a teljes jelentést (közoktatási törvény, továbbiakban Kt.), vagy a jelentés elején megadjuk
a rövidítések összefoglalását. Vannak természetesen olyan kifejezések, amelyeket mindenki megért a szakmában és tudja az
utalás tartalmát. Ilyenkor el kell dönteni, lehet-e használni a
kifejezést utalásképpen vagy precízebb fogalommagyarázatot kell
adni.
Az iratban minden bekezdés szerkezetét gondosan meg kell
fontolni, mert minden rész jelentősen hozzájárulhat a megértéshez.
• Minden bekezdés a központi téma más és más nézőpontjával
foglalkozzon.
• A bekezdés minden mondatának ugyanazzal a témával kell
foglalkoznia.
• A mondatokat logikus sorrendbe kell rendezni, ily módon a
gondolatok folyamatosan követhetőek végig a bekezdésben.
Az első mondat minden bekezdésben kritikus: a bevezető néhány
szónak precízen ki kell fejeznie, hogy a központi téma mely
nézőpontjával foglalkozik az adott bekezdés. (Ennek az illusztrálására nézze végig e fejezet minden egyes bekezdésének első
mondatát).
Nem helyénvalóak a hosszú, elkalandozó, bővített mondatok,
amelyeket sok író és esszéista kedvel.
Maximum húsz szó lehet egy mondatban!
Ezt érdemes mindig szem előtt tartani, de a jelentés írójának nem
kell túlságosan szőrszálhasogatónak lennie emiatt. Azonban az a
mondat, amelyik több, mint harminc szóból áll, általában több
gondolatot tartalmaz, vagy ha nem, akkor annyira bonyolult a
kötőszavak használata miatt, hogy követhetetlen az eredeti gondolat. (Ez a mondat is csak 29 szóból áll.) Egy kis odafigyeléssel

1

Lásd: „arra is gondoltam, hogy...”.
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ezek a mondatok vagy két részre oszthatóak vagy egyszerűsíthetőek.
A helyesírás különösen azért fontos, mert a rossz helyesírás
gyakran elijeszti az olvasót. Ráadásul az olvasó ezen keresztül
alakítja ki véleményét az anyagról.
A lábjegyzetek is fontosak. Ezeket gyakran arra használjuk,
hogy megmagyarázzák, kiegészítsék vagy minősítsék a szöveg
egyes részeit. Nagyon hasznosak lehetnek, de takarékosan érdemes használni őket!
Tények és vélemények
Az egyéni véleményt nem szabad tényként tálalni.
A vélemény minden kijelentésének az iratban közölt nyilvánvaló tényeken kell alapulnia, vagy olyan külső forrásra
való hivatkozásra kell támaszkodnia, amelynek hitelessége vitán felül áll.
Ugyanez igaz a következtetésekre is. Ellenkező esetben a vélemények és következtetések csupán puszta állítások maradnak és
emiatt könnyen kétségbevonhatóak.
Bármilyen szakértői jelentés értékét nem annak prózai eleganciája alapján, hanem hatékonyságán és az eredményes intézkedés megkönnyítésén keresztül ítélik meg.
A jelentést feltétlenül be kell köttetni. Ma már számos (spirálzáras) technika létezik, könnyű ezeket elérni. Ez a kis plusz
költség sokszorosan meg fog térülni.

Felhasznált irodalom
A közoktatási törvény végrehajtási rendelete
(OKKER Kiadó, Bp., 1994.)
Ágoston György — Nagy József — Orosz Sándor: Méréses módszerek a
pedagógiában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1971.)
Bakacsiné Gulyás Mária: A nevelés társadalmi alapjai
(JGYTF Kiadó, Szeged, 1995.)
Báthory Zoltán: A tanulási teljesítmények nemzetközi összehasonlítása
(Köznevelés, 1988. szept. 16.)
Báthory Zoltán: Tanulás és hatékonyság
(Pedagógiai Szemle, 1989/1.)
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Benedek István: A pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája
(OKKER Kiadó, Bp., 1995.)
Benedek István — Szalai Lászlóné: Áttekintés a kollégiumok helyzetéről
(OKKER Kiadó Bp., 1994.)
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Benedek István — Kudron Nándor — Simon István: Kollégiumpedagógia
(Bp-Zánka, 1993.)
Tanterv
(EDUCATIO, 1994. ősz)
Falus István: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Fercsik Erzsébet — Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban
(Korona Kiadó, Bp.)
Golnhoffer Erzsébet — M. Nádasi Mária — Szabó Éva: Készüljünk a
vizsgáztatásra
(Korona Kiadó Kft., Bp., 1993.)
Kiss Árpád: Mérés, értékelés, osztályozás
(Tankönyvkiadó, Bp. 1978.)
Benedek István: A siker titka: Ki? Mit? Hogyan? Mikor? (In: Korszerű
iskolavezetés, M 2.2 fejezet)
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)
Benedek István: A távoktatás, tanulás otthon (In: Tanári LÉTkérdések,
F 2.2 fejezet)
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)
Benedek István: A sikeres és nyugodt igazgató (In: Korszerű iskolavezetés, M 3.2 fejezet)
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)
Benedek István: A kollégium belső világa (In: Tanári LÉTkérdések, B 3.1
fejezet)
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)
Benedek István: Hol lakik a diák ha vidéki? — A bentlakásos intézményekről (In: Tanári LÉTkérdések, B 6.1 fejezet)
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)
Horváth Attila: Kooperatív technikák
(OKI Iskolafejlesztési Központ)
Horváth György: Bevezetés a tesztelméletbe
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Kósáné Ormai Vera — Járó Katalin — Kalmár Magda: Fejlődéslélektani
vizsgálatok
(Tankönyvkiadó, Bp., 1977.)
Mezei Gyula: A magyar közoktatás-irányítás (különösen az iskolafelügyelet) fejlődésének történeti áttekintése
(Új Kiadó, Bp., 1979.)
Mezei Gyula: A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerűsítésében
(Tankönyvkiadó, Bp., 1980. 2. kiadás)
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Orosz Sándor: A mérés szerepe, feltételei, lehetőségei és módszerei,
elemző eljárások
(PSZM Projekt tanfolyami segédanyag) (Bp.-Veszprém, 1992.)
Szabó László Tamás: Minőség és minősítés az iskolában
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Schléglné Benedek Angéla: Innovációs törekvések az óvodai nevelésben
— Főiskolai szakdolgozat
(Hajdúböszörmény, 1995.)
Szebenyi Péter: A szaktanácsadói rendszer fokozatos kialakítása
(OPI, Bp., 1985.)
Szekszárdi Ferencné: Pedagógiai értékelés az osztályfőnöki munkában
(Veszprém, 1987.)
Szüdi János dr.: A közoktatási törvény kézikönyve
(OKKER Kiadó, Bp., 1994.)
Zrinszky László: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe
(Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.)

A használt fogalmak, szavak magyarázó jegyzéke
Adaptáció: valamihez való alkalmazkodás, valaminek az átvétele és a
helyi lehetőségekhez való igazítása.
Attitűd: beállítódás, beállítottság, bizonyos cselekvésre való készség.
Dimenzió: egy fogalom vagy társadalmi jelenség összetevője, aspektusa,
lényeges tulajdonsága; a megközelítés, az elemzés síkja (például a
magatartás dimenziói, az aktivitás, a vélemény, a motiváció és a beállítottság).
Diszfunkció: a szervezet szándékolt működését akadályozó funkcionálás,
az ezeket előidéző feltételek és az ebből fakadó következmények.
Hipotézis: tudományos előfeltevés, valamilyen jelenségnek és annak
okainak előzetes feltételezése.
Indikátor: a dimenzió jelzője. Olyan jellemzők összessége, amelyek a
jelenséget más jelenségektől megkülönböztetik, vagy amelyek csak az
adott jelenségre vonatkoznak.
Interakció: emberek egymás közötti kapcsolata, amely a társadalmi
cselekvésben, folyamatokban való közös részvételből fakad.
Kommunikáció: jelek, jelzések cseréje, amely emberek és csoportok
számára információk közlésében nyilvánul meg.
Kvantitatív szemantika: elsősorban nem adatközlő írások szövegének
elemzése, melynek segítségével a szövegben lévő formai vagy tartalmi
jegyekből mennyiségi elemzés segítségével is következtetések vonhatók
le.
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Motiváció: indítóok, a magatartás mozgatóerőinek a tudat közvetítésével
történő tükrözése.
Mutató: egy társadalmi jelenséget több indikátor jelez, amelyeket össze
kell foglalni egyetlen mértékben. Az összefoglalt indikátorok a jelenség
mutatói.
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Partikuláris: sajátságos, különös, részre vonatkozás.
Populáció: a vizsgált alapsokaság.
Változó: változóról akkor beszélünk, ha azt vizsgáljuk, hogy egy jellemző
milyen mértékben van meg a minta egy-egy tagjánál, például mi az
életkora (35 éves), mennyi a jövedelme (2500 Ft). Más értelemben
változóknak nevezzük egy korrekciós tábla kérdéseit is.

Iskolavezetés 1996. június

Pedagógiai felelősség

Most mutasd meg!
Felvételi vizsga
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Vajda Zsuzsanna

A felvételi vizsgák a közelmúltban egyre több korosztály életében
megjelentek, bár nem mondhatjuk, hogy örömet szereztek volna
akár a vizsgázóknak, akár a vizsgáztatóknak. Írásunk első részében megkíséreljük felvázolni az előzményeket, amelyek a jelen
problémáihoz vezettek, illetve jellemezni a mostani helyzetet.
A második részben kitérünk az elit általános iskolába, középiskolába most felvételizők életkori sajátosságaira, annak konkrétumaira, mi is derülhet ki egy felvételi vizsgából, és egyáltalán
milyen módon tájékozódhatunk tulajdonságaikról, teljesítőképességükről, milyen becslést lehet végezni arra nézve, hogyan
fogják bírni a megemelt tananyag miatti megterhelést.
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1. Az előzmények
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Több mint tízéves múltra tekinthetnek vissza a „kisgimnáziumok”, a 6-8 osztályos középiskolák. A keletkezésüket hosszas vita
előzte meg. Voltak olyan jelek, amelyekből arra lehetett következtetni, hogy a 8 osztályos, uniformizált általános iskola nem tölti
be a hivatását. Már évtizedek óta minden iskola – hacsak
tehette – különválasztotta, külön osztályokban oktatta a tehetségesebb és kevésbé tehetséges tanulóit. A tehetségesebb,
jól tanuló, rendezett családi körülmények közül érkező gyerekeket nyelvi, matematikai vagy más tagozatra iskolázták be, a kevésbé tehetségeseket a „sima” osztályokba, néha testnevelés vagy
technika tagozatra. Három párhuzamos osztály közül gyakran
a C osztály volt a cigányosztály.
Úgy látszott, hogy nincs értelme ezeket a csoportokat mindenáron
együtt tartani. A nem tagozatos C osztályok amúgy sem ugyanazt
tanulták, mint az A, B tagozatok. Így vélekedett az az elitréteg,
amelynek a gyerekei eddig is tagozatos osztályba jártak, és amelynek az érdekérvenyesítésre mindig sokkal több lehetősége volt,
mint a szociálisan közepes vagy kedvezőtlen helyzetű családoknak. Az utóbbiak között is voltak – például a roma népesség egyes
képviselői –, akik úgy gondolták, hogy az ő gyerekeiknek túl nehéz
a tananyag és nehezen elviselhető az iskolai fegyelem. A megoldás
kézenfekvő: a jobb tanulókat, a továbbtanulni szándékozókat
más iskolatípusba kell íratni, kár 14 éves korig egy helyen tartani
a gyerekeket. Az uniformizált 8 osztályos iskola felett, amely
valamikor a haladó értelmiség egyik legfontosabb célkitűzése volt,
ilymódon megkondult a vészharang.
Ezekhez a szorosabban az oktatáshoz kapcsolódó körülményekhez további kedvezőtlen feltételek társultak.
A legfontosabb, hogy nagyon felgyorsult a településszerkezet
átrendeződése, a szegény és gazdag régiók elkülönülése.
Ez a folyamat az egész országra jellemző volt, de különösen
látványosan éreztette a hatását Budapesten. A jómódú, fiatal
lakosság elköltözött a belső kerületekből és a külvárosok rosszabb
régióiból.
Az iskolás gyerekek száma abszolút értelemben is kevesebb lett,
és egyre inkább különváltak a jó szociális helyzetű érdeklődő, a
tanulásban motivált, illetve a kedvezőtlen feltételek között nevelkedő, a tanulással szemben közömbös vagy éppenséggel bizalmatlan diákok. Nagy hagyományú, kiváló tanítványaikra büszke iskolák egyszerre tömegével vesztették el motivált, tanulni
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szerető tanítványaikat. Ez a folyamat a világon mindenütt
ugyanúgy zajlik: ha egyszer elindulnak, egyre fokozódó gyorsasággal távoznak el a középosztály utolsó tagjai.
Az általános iskolák egy része úgy védekezett ez ellen, hogy
gimnáziumot, szakközépiskolát igyekezett önmaga fölé építeni. Akinek ez nem sikerült, annak azzal kellett számolnia, hogy
a felsőtagozata tönkremegy, a jó tanulók két hullámban, negyedik
és hatodik után kimennek az iskolából, és nekik marad a „resztli”.
A két utolsó osztályban, rosszabb esetben az egész felsőtagozatban a leggyengébb tanulók maradnak. Világszerte azt támasztják alá a tapasztalatok, hogy különleges pedagógiai bravúr
az, amely az így magukra maradt, otthonról sem biztatott és
a legtöbbször más nehézségekkel is küzdő gyerekeket magával
tudja ragadni. Így azután hamarosan kiábrándulva eltávozik
a mozdulni képes pedagógusok jelentős része is. Ez a folyamat
tovább erősíti az egyes településrészek jövedelem és társadalmi
státusz szerinti elkülönülését: a családok számára szempont,
hogy a környéken jó iskola legyen, ha nem, igyekeznek elköltözni
onnan.
A középiskolák is védekezni próbáltak a demográfiai helyzet
következtében elkerülhetetlennek látszó létszámcsökkenés ellen.
Egyébként az iskolák között is, mint mindenütt, megindult a verseny. Sajnos a magyar iskolarendszer átalakulása az egyik példa
arra, hogy a verseny nem bármely feltételek között és nem minden
összetevőjükben javítja a tartalmi feltételeket. Azelőtt is voltak
kedveltebb és kevésbé népszerű középiskolák.
Megjegyzendő, hogy egyáltalán nem volt abszolút megfelelés az iskola
munkája és a népszerűség között. Bennfentesek tudják, hogy minden
iskolában van jó pedagógus és kevésbé jó, valamint hogy a legjobb
iskolában is lehetett kevésbé jó osztályt kifogni.

Feltehetően azonban a különbség kisebb volt az iskolák között,
mint ma. Igaz, manapság jóval nehezebb megítélni a középiskolák
színvonalát. A kérdést jól ismerők tudják, hogy például a felsőoktatásba való bejutás ma már nem mérce. A megnövelt keretszámok és a tandíjas egyházi és magánintézmények léte sokkal
szélesebb tömeg számára tette lehetővé a felsőfokú képzést. Ma
a felsőoktatásba sokkal gyengébb teljesítménnyel be lehet jutni,
mint akár néhány évvel ezelőtt.
A középiskolák számára az egyik leginkább kézenfekvő eszköz
vonzerejük növelése érdekében kétségkívül a nyolc-, majd hatosztályos gimnáziumi tagozat létrehozása volt. Ily módon növelni tudták a tanulók létszámát, nem kellett pedagógusokat
elbocsátani, és a hat- és nyolcosztályos középiskolának vannak
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pedagógiai előnyei is: sokkal kedvezőbbek a tananyag tervezésének-szervezésének lehetőségei, a nyelvtanítás lehetőségei, elkerülhetők a párhuzamosságok.
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Bizonyos szempontból a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok igen jó helyzetben vannak: válogatott, motivált gyerekek kerülnek be.
• A jó képességű gyerekek számára jobb, ha viszonylag homogén
közegben tanulhatnak.
• Az is kétségtelen, hogy a pedagógus könnyebben tud bánni
a serdülő korosztállyal, ha tíz-tizenkét éves koruk óta foglalkozik a gyerekekkel.
• A diákság szempontjából is kedvező, hogy nem éppen 14 éves
korukban, a legintenzívebb kapcsolatok korában változik meg
gyökeresen barátaik, osztálytársaik köre.
A kezdet kezdetén, amikor még kísérleti céllal jöttek létre a kisgimnáziumok, nem sokan látták előre – legalábbis nyilvánosan
nem jelezték – azokat a társadalmi változásokat, amelyek következtében ez az új oktatási forma alapjaiban rendítette meg az
iskolarendszert. Holott a magyar iskolarendszer – csaknem egy
évtized távlatából és a nyugati országok oktatási rendszereinek
tapasztalatait immár tárgyilagosan értékelve – nagyon sok pozitívummal rendelkezett.
A mai helyzet jellegzetességei közé tartozik, hogy az általános
iskolák – különösen a fővárosokban és a nagyobb városokban –
jelentősen veszítettek presztízsükből és színvonalukból. Az általános iskola vonzereje azonban ott is süllyedni kezdett, ahol
semmilyen kifogás nem volt sem a színvonallal, sem a közönséggel szemben.
Így azután egyre több szülő szeretné a gyerekét minél előbb
középiskolába íratni.
Hiába van elegendő négyosztályos gimnázium is (bár a legelitebb
gimnáziumok – mintegy példát mutatva – megszüntették a négyosztályos tagozatokat), a szülők kétségbeesve harcolnak a hat- és
nyolcosztályos középiskolákba való bejutásért.
Az oktatási kormányzat, látva annak veszélyeit, hogy az általános
iskola színvonala még jobban leromlik, az elmúlt néhány évben
már nem támogatta az újabb „kisgimnáziumok” létrehozását.
Csakhogy így a verseny még szorítóbb lett, minthogy az igénylők
száma nőtt. És minthogy voltaképpen meglehetősen bizonytalan,
mitől ítélünk egy iskolát jónak, az iskolák minősítésének egyik
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szempontja az volt, mekkora a túljelentkezés – ahova sokan
akarnak járni, az minden bizonnyal jó iskola.
Tudomásom szerint nem készült szociológiai felmérés, de valóságos
mítoszok keringenek a szülők körében azzal kapcsolatban, mennyire
nehéz az egyes iskolákba, iskolatípusokba való bejutás.

A sok jelentkező között viszont válogatni kell: a felvételi
vizsga ily módon szervesen beépült a középiskolák életébe.
Ennek következménye, hogy a tanulmányi eredmény a szakemberek évtizedek óta tartó ellenirányú erőfeszítései ellenére már az
alsó tagozatban rendkívüli jelentőségre tesz szert. A gyerekek
szerencsétlenebb esetben három tanévben, tíz, tizenkét és tizennégy éves korukban egy sorozat felvételin vesznek részt, részben
természetesen sikertelenül.
A szülők körében eluralkodott hiedelmekkel ellentétben
a tanév során letett két-három, de sok esetben több felvételi vizsga nem segíti hozzá a gyerekeket, hogy „megtanuljanak vizsgázni”, a stressz nekik legalább annyira nem tesz
jót, mint a felnőtteknek. Ráadásul megakadályozza őket
abban, ami voltaképpen a legfontosabb lenne: hogy nyugodtan és rendszeresen tanuljanak a saját osztályukban.
Ahhoz képest, hány cikk jelenik meg a rossz osztályzatok okozta
frusztrációról, meglepő, mennyire kevés szó esik arról, milyen
károkat okoz a gyerekeknek a felvételiken elszenvedett sikertelenség és csalódás, és az utána következő családi keserűség.
A felvételikhez a szokásos gyorsasággal üzletágak szerveződtek:
az előkészítő tanfolyamok. Igaz, ezek néha a korántsem túlfizetett
pedagógusok bérét egészítik ki némiképp. Sajnos, itt ismét nem
merült fel az a szempont, hogyan hat a diákok egészségére,
testi-lelki állapotára, hogy az iskola mellett (negyedikes, hatodikos kisdiákok is!) előkészítő tanfolyamokon vesznek részt. Nagyon nehéz helyzetben vannak a szülők is: ki tudja, mikor tesz
jót a gyerekének? Mit hagynak ki, ha nem sikerül bejuttatni
időben a gimnáziumba?
A botrányos helyzet végül arra késztette az oktatásügyi kormányzatot, hogy megtiltsa a 14 éven aluliak felvételi vizsgáztatását.
Csakhogy ezzel a helyzet nem oldódott meg. Az iskoláknak ugyanis szelektálniuk kell a gyerekek között, állniuk kell a szülők
rohamát.
Megoldás lenne a meglevő négyosztályos gimnáziumok erősítése, népszerűsítése, hogy csökkenjen a pánik: hiszen voltakép-
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pen van elég középiskola. De az átfogóbb megoldáskísérletekre
feltehetően még várni kell. Ma a gyakorlati feladatok azzal kapcsolatosak, hogyan oldják meg az iskolák a kiválasztás, szelektálás feladatait.
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2. A jelenlegi felvételik hatásfoka
Mindenekelőtt természetesen azt kellene tisztázni, mire is kíváncsiak az iskolák, mit szeretnének megtudni a hozzájuk jelentkező
diákról. Ezután pedig azt kell mérlegelni, hogy a különböző
vizsgák, felvételi beszélgetések mennyire tükrözik a diák ama
tulajdonságát, amelyre az iskola voltaképpen kíváncsi. Sok egyéb
körülmény mellett tudnunk kell, hogy a tulajdonságok a különböző életkorokban másként és másként nyilvánulhatnak meg
a gyerekeknél, ugyanaz a tulajdonság nem biztos, hogy azonos
formában jelenik meg a fiatalabbnál, mint az idősebbnél, ugyanannál a gyereknél fiatalabb és idősebb korában.
Le kell szögezni, hogy pszichológusi szemszögből nézve a felvételik mai rendszere biztosan nem tükrözi híven a diákok
értelmi vagy tanulási képességeit, és ami még nagyobb hátrányuk: gyenge hatásfokkal különítik el a jó, kiváló képességű diákokat a kevésbé tehetségesektől.
Szinte minden iskola, amelyet ismerek, matematikából és magyarból tart felvételit. Ha átlagos teljesítményt várunk el ebből a két
tárgyból, azt az átlagos és jó képességű gyerekek túlnyomó többsége
az előkészítők, gyakorlások után teljesíteni tudja. A pontozást véletlen hibák, apróságok fogják befolyásolni, a jól teljesítők között
nagyon kicsi lesz az eltérés és ez nem tükrözi a valódi különbségeket.
Ha viszont az általános iskolai tudáshoz képest nehezített feladatot
adnak a felvételin ebből a két tárgyból, akkor lesznek olyanok
a legkiválóbb képességű gyerekek közül, akik vagy magyarból, vagy
matematikából nem fognak kiváló teljesítményt nyújtani.
A képességek és a gondolkodásmód különbségei éppen e két
tárgy körül polarizálódnak:
• Ismerünk kiváló matematikust, aki nem volt túl jó helyesíró és
nehezére esik megírni egy fogalmazást.
• A másik típus még gyakrabban előfordul: a kiváló nyelvi képességekkel, jó fogalmazókészséggel rendelkező gyerekek között
igen sokan vannak, akik ugyan megértik, meg tudják tanulni
a matematika tananyagot, de nincs ötletük egy újonnan látott
feladat megoldásához.
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Természetesen vannak kivételek, és a képességek sokfélék, de
szinte biztosra vehető, hogy jó néhány tehetséges gyerek kihullik így a rostán, sok átlagos, kampányszerűen felkészített
pedig bekerül. Nem beszélve azokról, akik kisgyerekkoruk óta
akváriumoznak, interneteznek, tehát elmélyülten érdekli őket
valamilyen tantárgyterület, de más területen nem teljesítenek
kiemelkedő színvonalon.
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3. A teljesítményt befolyásoló tulajdonságok, mérési módszerek
Ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást a diákok kiválogatására, ki kell szélesítenünk a kérdést, vagyis nem azt vizsgáljuk
a következőkben, mit hozhat egy felvételi vizsga, hanem azt, milyen
információk a leghasznosabbak a diákok képességeinek felbecslésére. Írásunkban ismertetünk néhány szokásos módszert e sajátosságok vizsgálatára, kitérve ezek buktatóira. Az természetesen az
iskola dolga, hogy eldöntse: milyen módszert részesít előnyben.
Három tényezőcsoportba sorolhatók azok a sajátosságok, amelyek a diákok képességeire, iskolai pályafutására nézve előrejelzőek lehetnek.
• Az első minden bizonnyal az intelligencia, bizonyos fokig öszszefügg vele a kreativitás.
• A másik tényezőcsoport a tanulékonyság, a tanulási képesség.
• A harmadik pedig a teljesítménymotiváció.

3.1 Az intelligencia
Amióta csak intelligenciamérés létezik – valamivel több mint
100 éve – vitatkoznak azon, mit jelent az intelligencia, mit mérnek
az intelligenciatesztek. A hétköznapi gondolkodásban legalább
háromféle dolgot értenek intelligencia alatt.
Problémamegoldó képesség
Ez alatt általában azt értjük, hogy az egyén jól látja egy adott
probléma minden oldalát, logikusan érvel, jól csoportosítja az
információkat, megtalálja a megfelelő megoldást.
Verbális ügyesség
Általában intelligensnek tartjuk azokat az embertársainkat, akik
nagy szókinccsel rendelkeznek, jól olvasnak, világosan és pontosan beszélnek.
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Szociális kompetencia
Ez azokra jellemző, akik megfelelő döntéseket hoznak, fel tudják
mérni, milyen reakciót váltanak ki embertársaikból, képesek
megnyerni, magukkal ragadni másokat.
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A valóságban az emberi intelligencia rendkívül összetett és az
egyes résztényezők nem függetlenek egymástól. A verbális ügyesség alkalmassá tesz rá, hogy embertársainkkal jól tudjunk kommunikálni, a problémamegoldó képesség érződik a világos beszédben.
Létezik az intelligenciának olyan felfogása is, amely egymástól
akár függetlenül is létező résztényezőkről beszél.
Így megkülönböztetnek
•
•
•
•
•
•
•

nyelvi,
téri,
képzőművészeti,
zenei,
mozgásos,
logikai-matematikai és
társas intelligenciát.

A különböző sajátosságok azonban kiegészíthetik és kompenzálhatják is egymást. Az intelligencia más, mai felfogásai a motivációs tényezőket is tekintetbe veszik az intelligencia megítélésénél: annak belső késztetését, hogy az illető eredményesen
hajtsa végre a feladatot.
Az intelligenciamérést a kezdet kezdete óta széles körű viták
kísérik. Ezekre itt részletesen nem fogunk kitérni, röviden az
alábbi három kérdést vizsgáljuk meg:
• Lehetséges-e reálisan megmérni egy gyerek értelmi fejlődését?
• Stabil-e az intelligenciakvóciens?
• Változik-e az intelligencia az iskolai tanulás hatására?
Az intelligenciamérés (vagy bármely tesztvizsgálat) megbízhatóságát két szempont alapján szoktuk minősíteni:
Reliabilitás
A reliabilitás kérdése arra vonatkozik, hogy tartós, állandó tulajdonság-e, amit az adott teszttel mérünk. Ennek egyik próbája
az intelligenciatesztek esetében, hogy azonos egyének különböző
életkorokban mért IQ-ja mennyire stabil. Longitudinális kutatások eredményeiből tudjuk azt, hogy az első években mért, a mozgásos ügyességet mérő intelligenciának nincs prediktív értéke.
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A 3-6 éves korban mért intelligenciakvóciensek csak kis mértékben függnek össze a 18 éves korival.
Tulajdonképpen 7-8 éves kortól korrelál viszonylag magasan (0,7) a gyerekek intelligenciája a felnőttkorival.
Minden előzetes várakozás ellenére az iskolába járás befolyásolja
a gyerekek intelligenciáját. Egy felmérés azt mutatta, hogy minden
harmadik gyerek több mint 30 ponttal fejlődött a saját korosztályához képest az iskolai évek alatt, de még ennél magasabb növekedés
is előfordulhat. Közismert tény azonban, hogy a magasabb IQ-jú
gyerekeké inkább változik az iskolai oktatás hatására, mint az
alacsony IQ-júaké. Az intellektuális teljesítmény, éppúgy, mint más
tulajdonságok, kumulatív természetű: a kedvező feltételek éppúgy
összegződnek, és felerősíthetik egymás hatását, mint a kedvezőtlenek. A jó képességű szülőknek általában jó képességű gyerekei is
születnek, akik minden támogatást megkapnak értelmi fejlődésük
elősegítésére: könyveket, élményeket, biztatást. A család kedvezőtlen helyzete, anyagi nehézségei pedig gyakran azzal is együtt járnak,
hogy gyakori a feszültség, a konfliktus a családban, a szülők nem
tudnak a gyerekkel törődni és nem is látják értelmét a szellemi
erőfeszítésnek.
Mindez természetesen nem jelenti, hogy nincsenek ellentétes
irányú folyamatok, ne volnának jómódú, jóképességű szülőknek
az iskolát hanyagoló, és nehezebb körülmények között élőknek
kiváló teljesítményű gyerekei.
Validitás
Az intelligenciával kapcsolatban felmerülő másik kérdés a teszt
validitása: mennyire valós tulajdonság az, amit az intelligenciateszttel mérünk. Ennek a próbája éppen az, hogy az intelligenciapontszám hogyan függ össze a szellemi teljesítménnyel (például
éppen azzal, amit a gyerekek az iskolában nyújtanak).
Iskolatípus

Korreláció az IQ és a tanulmányi
eredmény között

Általános iskola

0,6–0,7

Középiskola

0,5–0,6

Főiskola, egyetem első éve

0,4–0,5

Posztgraduális képzés

0,3–0,4
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A táblázat1 azt mutatja, milyen összefüggés van az intelligenciakvóciens és az egyes iskolatípusokban elért tanulmányi eredmény
között.
Meglepő, de mint látható, az összefüggés éppen az ellenkezője annak, amit várnánk: minél magasabb szintű iskolába
jár az egyén, annál kevésbé tükrözik eredményei az intelligenciateszttel mért képességeit.
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Annak, hogy hol kell keresni e különös jelenség okait, most nincs
értelme belemennünk. Csak egy mozzanatra szeretnénk felhívni
a figyelmet, amelynek a felvételinél is jelentősége van: annak is van
tanulható stratégiája, hogy az ember tanári elvárásoknak megfeleljen. Ha sokáig jár iskolába, akkor ez a képessége is javul, és esetleg
kompenzálhatja a hiányos tárgyi tudást. Ugyanilyen alapon kialakul
a tesztekben való jártasság is, minél több intelligencia- és tesztfelmérésben vett részt valaki, annál inkább szert tesz egyfajta, az egyéb
képességeitől viszonylag független ügyességre a kitöltésükben.
Példák az Éltes–Binet intelligenciatesztből
Hatévesek próbái
Egy négyzetet kell lemásolnia úgy, hogy a derékszögek felismerhetők
legyenek
Tárgyak meghatározása (asztal, ló)
A jobb és bal oldal megkülönböztetése
13 tárgy megszámlálása
Rajzokon a hiányzó részek (például ember ruházata, ház részei) megjelölése
Tízévesek próbái
Tárgyak meghatározása – a meghatározandó tárgy összetettebb, mint
a 6 éveseknél
2 rajz emlékezetből – 10 mp-ig mutatjuk, majd elvesszük, és megkérjük
a gyereket, hogy rajzolja le
Értelmetlen mondatok elbírálása (például két testvérem van, Pityu, Laci és én)
3 szót egy mondatba kell foglalni (például Budapest, pénz, folyó)
Tizenkét évesek próbái
Rendezetlen mondatok (összekevert szavakkal) megfejtése
3 szót egy (összetett) mondatba foglalni
3 perc alatt mondjon 60-nál több szót
Elvont fogalmakat határozzon meg (például jótékonyság)

1

Atkinson, 1994, 347. oldal.
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3.2 Kreativitás és intelligencia
Gyakran éri az iskolát az a vád, hogy letöri a gyerekek alkotókedvét, nem ösztönzi a kreativitást. A felvételi szempontjából releváns
kérdés, hogyan függ össze a kreativitás az iskolai teljesítménnyel.
A kreativitást meg szokták különböztetni az intelligenciától,
a kreatív gondolkodást a hagyományos konvergens gondolkodással szemben divergensként szokták jellemezni.
A divergens gondolkodás egyik próbája, hányféle ötlete van az
egyénnek arra nézve, hogyan lehet különleges módon felhasználni
valamilyen használati tárgyat, cipőfűzőt vagy gyufaskatulyát.
A divergens gondolkodás jellemzői közé tartozik a fluencia, vagyis
a gyorsaság egy fajtája (az a sajátosság, hogy az egyénben rajzanak az ötletek), a flexibilitás, vagyis rugalmasság és az originalitás, vagyis eredetiség.
Az utóbbival kapcsolatban meg szokták jegyezni, hogy van negatív és
pozitív fajtája: a valóságban inkább a pozitív megnyilvánulásokat szoktuk eredetiségnek nevezni.

Régi vita tárgya, mennyire függ össze a kreativitás az intelligenciával. Az évtizedes megfigyelések adatai azt mutatják, hogy az
összefüggés bonyolult: az alkotóképesség realizálásához szükség van az intelligencia egy adott szintjére, de a magas IQ nem
jár együtt szükségképpen kreativitással. Az alkotóképességgel
megáldott ember egy-egy szűkebb területen ugyanakkor rendkívüli intellektuális teljesítményt nyújthat. A kreativitás ismérvei
közé tartozik, hogy kevésbé függ a szociális helyzettől, mint az
intelligencia.
A kreativitással mégis gyakran nehézségeink vannak az iskolában. A kreatív gyerekek sajátosságai közé tartozik, hogy olyan
ötleteik vannak például egy jelenség magyarázatában vagy egy
történelmi esemény értékelésében, ami másnak nem jutott eszébe. Néha éppen szokatlanságuk miatt nehéz elfogadni a kreatív
ötleteket, máskor viszont nehéz megítélni, hogy vajon csak szokatlan megoldásról vagy valódi ötletességről van-e szó. A másik
nehézség, hogy az alkotó emberek gyakran különleges tulajdonságokkal rendelkeznek: impulzívak, merészek és fegyelmezetlenek (bár az általuk elérni kívánt cél érdekében nagyon fegyelmezettek is lehetnek). Gyakran nonkonformisták, kevésbé tekintélytisztelőek, gyorsan, rugalmasan reagálnak a helyzetekre, amivel esetleg kínos feszengést okoznak az őket nem ismerő felnőttek
körében.
Kérdés, árt-e vagy használ a kreatív gyereknek az iskolai oktatás.
Bár gyakran éri negatív bírálat az iskolarendszert, a kreatív
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gyerekeket nem könnyű letörni. (És az sem állja meg a helyét,
hogy a tanárok erre törekednének.) A kreatív légkör elősegítése
érdekében általában azt tanácsolják a pedagógusoknak, hogy
alkalmanként igyekezzenek játékos helyzeteket teremteni, amely
kedvez az ötleteknek.
A vizsgáztatásban, felvételi beszélgetésnél is fontos szempont az értékelés késleltetése: a szokatlan válaszokat ne
minősítsük azonnal.
Ahhoz, hogy az ötleteket értékelni tudjuk, a biztonságos szaktudás
mellett gyakran erkölcsi bátorságra is szükség van: nem kellemes
érzés, amikor egy tízéves gyerek rájön valamire, ami kézenfekvő, de
nekem, a tanárnak, mégsem jutott eddig az eszembe.
A tantárgyfelvételik, intelligenciavizsgálatok egyik legnagyobb hátulütője, hogy kiejti a kreatív gyerekek egy részét.
Nekik ugyanis éppen az az egyik legfontosabb jellegzetességük, hogy az egyes tantárgyakban nyújtott teljesítményeik között nagyok a különbségek.
Egy biológiából, rajzból vagy fizikából tehetséges gyerek nem
biztos, hogy kiválóan szerepel az irodalomtesztben vagy – különösen 12 év alatt – az intelligenciatesztben.
A kreatív gyerekek megtalálása nem annyira bonyolult feladat,
mint első látásra tűnik: egy beszélgetés alapján kiderül, hogy
a gyerek elárult-e valamilyen különleges képességet korábbi tanulmányai során, és az adott tárgyat tanító szaktanár meggyőződhet róla, vajon valóban különlegesen tájékozott-e a megjelölt területen. A kreatív gyerekek elérésének kedvez a felvételi
vizsga helyett a tanulmányi verseny (legkorábban 12 éves korban), de ez akkor volna igazán hasznos, ha több tantárgyból is
meghirdetné az iskola, és az egyes tantárgyakban kiemelkedőket
akkor is felvenné, ha a többi tárgyban átlagosak.

3.3 A tanulási képesség, tanulékonyság
Már régóta foglalkoztatja a kutatókat, hogy intelligencia helyett
azt kellene megvizsgálni, milyen a gyerek tanulási képessége,
vagyis hogy mennyire javul a teljesítménye az előzetes tanulás
után.
Az ötlet részben Vigotszkijtól, egy napjainkban újra divatossá vált,
a harmincas években elhunyt szovjet pszichológustól származik.
Vigotszkij meggyőződése szerint nem a gyerek aktuális állapotát
kell felbecsülni, hanem a már érésben lévő funkciókat kell meg-
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vizsgálni (a legközelebbi fejlődési zóna elmélete), amelyeknek
nagyobb hatása van a szellemi fejlődés dinamikájára és az eredményességre nézve, mint a gyermek aktuális színvonalának.
Ennélfogva Vigotszkij javasolta, hogy a tanulók intellektuális
lehetőségeit a tanulás folyamatában határozzuk meg.1
Klein Sándor ki is dolgozta a tanulóképesség vizsgálatához szükséges tesztet egy kísérleti matematikaosztályba járó gyerekek
teljesítményének vizsgálatára.
Ebben az alábbi lépéseket javasolja:
• a vizsgálati személyek tudásszintjének felmérése
• a tudásszintek kiegyenlítése, a tanulók egy szintre hozása
• programozott tananyag elsajátíttatása a diákokkal (szükséges,
hogy tanári segítség nélkül, egyénileg dolgozzanak)
• az információnyereség felmérése
• az elsajátított ismeretek alkotó alkalmazása
A próba tetszetős, de rögtön láthatók a buktatói is, elsősorban az,
hogy ez a fajta felmérés rendkívül munkaigényes, nyilvánvalóan
hosszú időt is vesz igénybe. Nem könnyű a tárgyilagos értékelés
sem: mit értünk alkotó alkalmazás alatt? Az azonban nyilvánvaló,
hogy az intelligenciatesztek és teljesítménytesztek statikus állapotot mérnek, pedig a középiskolai képzés szempontjából nem
kis jelentősége van, milyen a diák tanulóképessége, milyen hatékonysággal sajátítja el és alkalmazza az adott ismereteket. Ha
azonban módunk nyílik rá, hogy a diákokat huzamosabb ideig
figyelemmel kísérjük, a tanulékonyság megismerése a későbbi
teljesítmény fontos előrejelzője lehet.
A tanulékonyság jelentőségével függ össze, hogy mindenképpen
érdemes tekintetbe venni a gyerek korábbi iskolájában tanúsított
teljesítményét. Még akkor is, ha az értékelés az iskolákban nem
tökéletesen igazságos, ott, ahol éveken át figyelték a gyerek
teljesítményét, természetesen hívebb képet alkothattak róla, mint
a másik iskolában egy vizsga alapján.
Miként a teszteknél már kitértünk rá, a felvételi vizsgák legnagyobb hátrányai közé tartozik, hogy a szülők erőfeszítései következtében a felkészítő tanfolyamokon a gyerekek megtanulják
a vizsgázás fogásait, e mögött viszont nem rejlik valódi tudás.
A tesztekre való felkészítés buktatóiról ír Atkinson, a már idézett
könyvének 344. oldalán. De hasonlóképpen begyakorolhatók

1

Klein, 1980.
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a tantárgyfelvételin alkalmazandó készségek anélkül, hogy a gyerek valódi jártasságot szerezne matematikából. Ha tekintetbe
vesszük a testi-lelki megterhelést, amit a felvételi előkészítők
a gyerekekre, és az anyagi terheket, amelyeket a szülőkre rónak,
csak azt tanácsolhatjuk, hogy lehetőleg minden iskolának más
felvételi rendszert kellene kieszelnie, amelyre a sztenderd
tanfolyamok nem tudnak felkészíteni.

14
3.4 Teljesítménymotiváció
Mit is értünk teljesítménymotiváció alatt? Azokat a külső-belső
eredetű késztetésrendszereket, amelyek valamilyen teljesítményre ösztönöznek. Mind a belső, mind a külső késztetések sokfélék
lehetnek. A belső késztetések között lehet kíváncsiság, tudásvágy, de az elvárásoknak való megfelelésre törekvés is. Belső
késztetés az is, amikor a gyerekek azért igyekeznek jobb teljesítményt nyújtani, hogy kiemelkedjenek a többiek közül. A külső
késztetések – bár a kettő általában nem választható külön
mereven – közé tartozik például a szülő, az iskola jutalmazási és
büntetési rendszere, az osztályzat.
A motiváció rendkívül összetett kérdéseit itt nem részletezhetjük,
elsősorban azokat a vonatkozásait emeljük ki, amelyek témánk
szempontjából fontosak.
Talán a teljesítménymotiváció az a tényező, ami a leginkább eltorzítja a felvételi eredményeket.
Mint láthattuk, az intelligencia színvonalában is jelentősek az
életkori ingadozások, abban azonban még nagyobbak, mi és
mennyire motiválja a jó teljesítményre a vizsgán megjelenő gyereket. Valódi teljesítménymotivációval a fiatalabb korosztályok még nem rendelkeznek.
A másik tényező, ami miatt a motivációs különbségek torzítóak
lehetnek, hogy egészen más motivációs helyzetet jelent a felvételi
vizsga és a folyamatos tanulás.
Vannak gyerekek, akiket az egyszeri versenyhelyzet rendkívül magas szintű teljesítményre késztet, de ez nem előrejelző
a tartós erőfeszítésre nézve. Mások rossz versenyzők, de
kitartóak, ők a felvételin rosszabb eredményt nyújtanak.
A közelmúlt gondolkodás-lélektani kísérletei felhívták rá a figyelmet, hogy a motiváció rendkívüli mértékben befolyásolja a gyerekek gondolkodási teljesítményét.
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Az egyik legtanulságosabb megfigyelés Brazíliában született: megfigyelték, hogy a 10-12 éves utcai árus gyerekek, akik legfőképpen az iskola
mellé jártak, villámgyorsan és hibátlanul végzik fejben az alapműveleteket, az összeadást és a kivonást. A kutatók bevitték az iskolába ezeket
a gyerekeket, és arra kérték, oldjanak meg szöveges feladatokat, amelyek
ugyanolyan feladatokat tartalmaztak, mint az utcai összeadás-kivonás.
A gyerekek azonban csődöt mondtak vagy nagyon gyengén teljesítettek
csakúgy, mint azok az iskolások, akiket a kutatók próbaképpen kiültettek, hogy helyettesítsék az árusításban társaikat.

Alapvető kérdés tehát, milyen érzelmi-motivációs állapotban kezd
hozzá egy gyerek az adott feladat megoldásához. Mivel a teljesítménymotiváció életkori változatai széles skálán mozognak, az
életkori sajátosságok kapcsán beszélek róla részletesebben.

4. Az egyes iskolai szinteken belépők életkori sajátosságai
4.1 Hatévesek
Nézzük meg most részleteiben, milyen problémákat vet fel a felvételi vizsga az egyes korosztályoknál. Egyelőre nem túl gyakori
eset, de előfordul, hogy már az első általános osztályba is felvételivel veszik fel a gyerekeket.
A 6-7 éves kor a világon mindenütt az iskolába lépés kora. Ebben
az időszakban a gyerekek gondolkodása, szociális világa jelentős
változásokon megy át. Lassan véget ér az óvodáskori mágikus
gondolkodás korszaka, a gyerekek érdeklődése a realitás felé
fordul. Átalakulóban vannak metakognitív funkcióik: fokozatosan – de inkább csak a 2-3. osztályban – képessé válnak figyelmük, gondolkodásuk, emlékezetük tudatos irányítására.
A legtöbb gyerek – hacsak a felnőttek nem veszik el a kedvét –
szívesen megy iskolába, szeretne iskolatáskát, ceruzákat, szeretne olvasni és írni. Az elsős gyerekek még nem tudják, hogy
képességeik nem egyformák: év elején valamennyien úgy gondolják, hogy ők jó tanulók lesznek majd az iskolában. Csak az év
vége felé válik világossá a számukra, hogy a teljesítményekben
eltérések vannak, és évek múltán értik meg, hogy ez részben a
képességeken, részben az erőfeszítésen múlik.
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Teljes meggyőződéssel kijelenthetjük, hogy az elsős gyerekek felvételi vizsgáztatása értelmetlen dolog. Mivel ismereteket nem tudunk számon kérni, intelligenciateszt jellegű dologhoz kell folyamodni, amelyről tudjuk, hogy csak
alacsony szinten korrelál a későbbivel.
Még nagyobb problémát jelent a teljesítménymotiváció. Az elsőbe
jelentkező gyerek szeretne eleget tenni a felnőttek elvárásainak,
de valódi teljesítménymotivációval még nem rendelkezik. Ha a szülők veszik is a fáradságot, hogy elmagyarázzák neki, miről is van
szó, akkor sem ért abból semmit, mit jelent a jó vagy rossz iskola.
Még soha nem volt olyan helyzetben, hogy teljesítményét mérték
volna, a helyzet ismeretlen a számára. Vagyis a tesztekben
nyújtott teljesítménye esetleges. Az, amit ennek alapján megállapítunk, semmivel sem igazít el jobban, mint ha sorsoláson
döntenénk arról, kit veszünk fel.
A felvételi beszélgetésen talán a gyakorlott tanító tud valamilyen
képet alkotni róla, mi várható a kis elsőstől. A próbákon nyújtott
teljesítményénél sokkal fontosabb, hogyan látja a saját teljesítményét, felismeri-e az esetleges hibát. (Az is lehet, hogy egyáltalán
nincs tisztában vele, mit is jelent.)
A család és a helyzet feszültsége azonban megviseli a hatéves
gyereket. Ugyancsak rendkívül ártalmas érzelmi helyzetet teremt
a család csalódottsága, kiábrándultsága, ha a felvételi nem sikerül. A szülők, akik nem sokat tudnak gyerekük fejlődéslélektani
sajátosságairól, azt gondolhatják, hogy a gyerekük nem elég
értelmes, nem olyan tehetséges, mint ahogyan elképzelték. A gyerek ugyanakkor nem is érti, mi a probléma.

4.2 Tízévesek
Ez az életkor a mi kultúránkban már a prepubertás kezdete.
Fél-egy évvel a tizedik életév betöltése után általában komoly
változások indulnak meg a testi fejlődés területén. Az esetek
többségében 11-13 év között – lányoknál körülbelül 1 évvel
hamarabb, mint a fiúknál – következik be a serdülőkor előtti gyors
növekedés periódusa. A gyerekek évente húsz-huszonöt cm-t is
nőhetnek, létrejönnek a felnőtti testarányok és a ciklus vége felé
látványosan fejlődésnek indulnak a másodlagos nemi szervek. A
korai tizenéves korban a gyorsabban fejlődő lányok gyakran
magasabbak és nehezebbek, mint a fiúk (az 5-7. általános osztálynak megfelelő korosztályban csaknem mindig fiú az osztály
legkisebb tagja), ám ennek ellenére fizikai erő és állóképesség
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tekintetében a fiúké az elsőség, futásban, ugrásban, nagy erőkifejtést igénylő sportokban már legyőzik a lányokat.
A tizedik születésnap és a serdülőkor közötti szakaszt az értelmi
fejlődésben Piaget – a fejlődéslélektan sokat vitatott, de mindmáig legnagyobb hatású alkotója – a konkrét műveletek korszakának
nevezi. A konkrét műveletek szintjén levő gyerekek már tudatában vannak bizonyos műveleti szabályoknak, az óvodáskor után
gondolkodásukból eltűnnek a fantázia-, illetve percepcióvezérelt,
mágikus elemek. Képesek több szempont egyidejű figyelembe
vételére.
Piaget egyik jól ismert kísérletében arra kért magyarázatot különböző
életkorú gyerekektől, miért úsznak egyes tárgyak, mások miért nem. Az
óvodások esetleges módon felelnek, 8-10 éves kortól kezdve azonban a
gyerekek már sejtik, hogy azok a tárgyak úsznak a vízen, amelyek
könnyűek és nagyok, de még nem értik meg a fajsúly fogalmát.

Elsősorban a reális, megfogalmazott problémából tudnak kiindulni, és hajlanak rá, hogy vakpróbálkozással keressék az eredményt. Az olyan jellegű logikai feladatoknál, mint „ha a piros
házakban kék emberek laknak, akkor igaz-e az állítás, mely
szerint minden kék ember piros házban lakik?” a konkrét műveletek korszakában lévő gyerek nehézségekkel küszködik, mert
zavarja, hogy nem léteznek kék emberek.
Szintén Piaget eredményei közé tartozik annak demonstrálása,
hogy valójában csak a serdülőkor értelmi színvonalán tudunk
világos különbséget tenni a véletlen, a valószínű és a biztosan
várható között.
A kisiskoláskor viszonylag könnyű időszak a taníthatóság szempontjából. A gyermeki gondolkodás egyre inkább a realitás felé
irányul. Az intellektuális érés tökéletesedésével párhuzamosan
a tízévest a dolgok valódi oka, a szerkezetek működése, a világ
rendje kezdi érdekelni, egyre inkább megpróbál önálló ítéletet alkotni dolgokról. Ugyanakkor kisiskoláskorban a gyerekek könynyebben és szívesebben elfogadják a felnőtti instrukciót.
Tíz éves korban már megvannak a teljesítménymotiváció
alapelemei, de jóval kevésbé, mint 14 éves korban. A korábban
négy osztályos gimnáziumban idősebb gyerekeket tanítók nehézségei ezzel a korosztállyal gyakran abból adódnak, hogy ebben az
életkorban még nincs meg a diákokban az érettségire készülő,
jóval kialakultabb érdeklődésű, céltudatos serdülők önálló késztetésrendszere. Ebből fakadnak a fiatalabb korú osztályok fegyelmi problémái is. Természetesen sok múlik azon, mennyire sikerül
a tanárnak felkelteni a diákok érdeklődését, életközelivé tenni a
megtanulandó anyagot, de ez nem minden tárgyból és nem
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minden órán lehetséges egyformán, amellett eltérő a diákok
érdeklődése is.
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Az értelmi fejlődés és működés kutatásának viszonylag új területe
a metakogníció, azaz a saját értelmi működésünkre vonatkozó
tudásunk fejlődése. Nyilvánvaló, hogy a taníthatóság egyik alapvető kérdése, hogyan tudják a gyerekek szabályozni mentális
funkcióikat: figyelmüket, emlékezetüket. A metakogníció az énfejlődés többi vonatkozásához képest később alakul ki: saját mozgásáról, testsémájáról már viszonylag pontos tudással rendelkezik a gyermek az óvodáskor végén, ám zavarba jön, ha arra kérik,
jegyezzen meg egy számot, emlékezetének még „nem tud parancsolni”. Hasonlóképpen reménytelen vállalkozás 9-10 éves kor
előtt arra kérni egy kettős anyanyelvű gyereket, hogy fordítson
egyik nyelvről a másikra. Úgy látszik, nem tudja kivitelezni még
a szándékát, hogy gondolkodásában váltogassa a nyelveket.
Bár ebben az életkorban a gyerekek már viszonylag jól eligazodnak a térben (például eltalálnak megszokott helyekre), képtelenek
elmagyarázni vagy lerajzolni a fejükben lévő scriptet.1
Az alsó tagozatról éppen kikerült gyerekek még nem tudnak jegyzetelni, mert nem tudják megfelelően strukturálni
a hallottakat. Azt sem tudják mindig pontosan megítélni,
megtanulták-e az anyagot – emiatt ez még mindig nem
optimális időszak a vizsgáztatásra.
Bár a metakogníció fejlődése egy határig spontán folyamat, és
természetesen jelentős egyéni különbségek is vannak a gyerekek
között, nagyon megkönnyíti a gyerekek dolgát, ha módszertani,
technikai segédletet is kapnak a jegyzeteléshez, a tananyag rögzítéséhez vagy a tanuláshoz.
Radikális és látványos a fejlődés az emberi kapcsolatok, mások
megítélésének terén: 8-10 éves kortól kezdve a gyerekek egyre
reálisabb emberismeretre, kapcsolati készségekre tesznek szert.
Kísérletek tanúsága szerint 7 és 8 éves kor között nagy fordulat
zajlik le a személypercepcióban. Az ennél fiatalabb gyerekek
másokról alkotott véleménye szubjektív, moralisztikus, gyakran
igen kategórikus: az illető jó vagy rossz, kedves vagy undok.
Nyolcéves kor után gyorsan nő az emberi tulajdonságokra vonatkozó szókincs, és differenciálódik, rugalmasabb és pontosabb
lesz e kategóriák használata.

1

script: mentális térkép
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Vagyis az alsó tagozatból éppen kikerült gyerekek esetében a vizsgaeredmények érvényesíthetősége még mindig korlátozott. Ha
van is belső motivációjuk, az inkább a társas összehasonlításban,
a felnőtteknek való megfelelésben rejlik. Ritkaság, hogy egy gyereket ilyen korban már elmélyülten érdekeljen egy terület, az
elvont gondolkodás képességének hiányában nem képes még
mélységeiben megérteni a dolgokat.
Az addigi eredmények vizsgálata, az olvasáskészség és egy
alapos beszélgetés semmivel sem ad felületesebb képet,
mint a teszteredmények.

4.3 Tizenkét évesek
Ez az időszak általában a szexuális érést közvetlenül megelőző,
vagy azzal azonos időszak a lányoknál, a fiúk egy-másfél évvel
később érnek, de ezt a kort kevésbé jellemzik a serdülőkor
érzelmi-erkölcsi válságai. A 12-13 éves gyerekek a konkrét
műveleti gondolkodásban és a metakognícióban jelentős haladásra tettek szert, néhányan már elvont műveletekre is
képesek. Kialakult saját érdeklődésük, többen már komoly szakértelemre tettek szert egyes, őket különösen érdeklő területen.
Ebben az életkorban már felbukkan néhány különleges tehetség
(de vannak későbben érő típusok), a gyerekek tanulási képessége
és önkontrollja minőségileg különbözik a tízévesekétől. A távlati
célok fontosságában azonban elmaradnak az idősebbek, a valódi
serdülők mögött.
A felső tagozat kezdetén, 10–12 éves kor között a gyerekek nagyon
sokat beszélgetnek másokról, egymásról, a felnőttekről. Ennek
megfelelően gondosabban és kritikusabban fogalmazzák meg
másokra vonatkozó ítéleteiket, és fontos nekik, hogy az igaz is
legyen. A kategorikusság, a poláris látásmód azonban még
sokáig megmarad. Ezért nehéz rábírni ezt a korosztályt, hogy
legyen érzékeny árnyalatokra, ne ítéljen túl szigorúan. Előbb létre
kell jönnie egy készségkészletnek, rendszernek ahhoz, hogy az
ember – akár a mozgásfejlődés, akár a gondolkodás terén –
különböző, változó helyzetekben is alkalmazni tudja.
A 12-13 éves korosztály részben már rendelkezik belső motívumokkal, de továbbra is függnek a felnőttek ítéletétől és
elvárásaitól, a serdülőkori nagy leválási hullám csak mintegy két
évvel később kezdődik el. A felnőttek elképzeléseit azonban már
nem kívülről fogadják, hanem ha elfogadják, ténylegesen belső
meggyőződésükké válik. Egyre fontosabbá válik a társas összehasonlítás, az a kívánság, hogy teljesítményével kiemelkedjen.
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Vagyis ez az a korosztály, amelynek vizsgán nyújtott teljesítménye
már nagyobb mértékben tükrözi valódi képességeit.
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Érdekességképpen meg kell jegyezni, hogy tizenkét éves korban
már meglehetősen elkülönül a fiúk és a lányok beállítottsága
a tanulással kapcsolatban: a fiúk „lányos dolognak” tartják
a rendszeres tanulást és inkább az egyedi versenyhelyzetekben igyekeznek magas teljesítményt nyújtani. A kisgimnáziumok megindítása óta tapasztalható, hogy a tízéves korosztályban
még egyenlő arányú vagy több a jól tanuló fiú (és több is jutott be
a kisgimnáziumba), az idősebbeknél egyre inkább a lányok dominálnak.

4.4 Tizennégy éves kor
A serdülőkortól kezdve – 13-14 éves koruk után – az értelmi funkciók
fejlődése csaknem elérte legmagasabb szintjét. A formális műveleti
korszakban a fiatalok nemcsak a felmerülő kérdésekre adnak
választ: arra is képesek lesznek, hogy a lehetséges problémából
induljanak ki, és hipotéziseket állítsanak fel a megoldásra nézve.
Értelmi szintjük, intellektuális teljesítményük azért is javul, mert
a serdülőkori énkeresés kapcsán a teljesítmények, képességek
kérdése egyszerre központi helyzetűvé válik. Ekkor válik a gyerek számára ténylegesen fontossá a jövő, értelmi képességei alkalmassá teszik a tervezésre.
A mások megítélésének differenciálódásával párhuzamosan a gyerekek önmagukról is egyre többet gondolkodnak. Önmagunkról
alkotott képünk nagy mértékben attól függ, milyen tapasztalatokat
szerzünk kompetenciánkról az élet különböző területein, és mit
gondolnak rólunk mások. Az életút sikeressége, az egyéni boldogság
szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogyan gondolkodik valaki
önmagáról. Nagy különbség, hogy az egyén önmagának vagy a
körülményeknek tulajdonítja-e a vele történteket. Alapvetően téves
azonban az a hiedelem, hogy az állandó dicséret és „sikerélmény”
az, ami pozitív önértékeléshez vezet: eredményesebb, ha világos
korlátokat, követelményeket és elvárásokat állítanak a gyermek elé,
ugyanakkor meghallgatják és lehetőség szerint tiszteletben tartják
véleményét, kívánságát.
A 14 évesek már képesek felvételi vizsgára felkészülni, és
képesek mozgósítani az energiáikat. Egyes szakterületeken igen
komoly teljesítményre is képesek, a tisztán logikai gondolkodást
kívánó feladatokban egészen kiváló színvonalat is elérhetnek.
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Ennél a korosztálynál különösen nagy annak a kockázata,
hogy a vizsga kiejti a különleges képességekkel rendelkezőket, a rossz versenyzőket.
A serdülők jó részét – különösen a tehetségeseket – dacos nonkonformizmus jellemzi, elvárják a környezetüktől, hogy felismerjék értékeiket. Ez az igény nem mindig jogos, de ha igen, nagy
veszteség lehet az iskolának is, az egyénnek is, ha nem került
éppen oda, ahol a legjobb feltételek között tanulhatna.
Tehát a felvételi vizsga, amely ennél a korosztálynál már törvényesen megengedett, itt a leginkább hiteles, bár az általános
problémáktól itt sem lehet eltekinteni. Eredményeit ekkor is
érdemes összevetni a korábbi teljesítménnyel, a személyes benyomással.

5. Néhány általános probléma
A kisgimnáziumok az általános iskolától abból a szempontból is
különböznek, hogy válogatott gyerekek kerülnek be, akik között
rendkívül szoros verseny alakulhat ki. A verseny általában véve
hasznos dolog és kétségkívül hozzájárul a kiváló teljesítmények
megszületéséhez, de ha nagyon homogén a közeg, akkor túlságosan
kiéleződik, és bénítóan hathat a közösség nem kiemelkedő tagjaira.
Ezért is indokolt, hogy ne csak a mindenben eminensek, hanem az
egy-egy területen jól teljesítők is bekerüljenek az iskolába.
A teljesítménymotiváció kapcsán gyakran esik szó a sikerorientált
és kudarckerülő magatartásról, a pozitív énkép hatásáról. Nyilvánvaló, hogy a gyerekek iskolai kudarcai nem segítik elő a pozitív
énkép kialakulását. De figyelembe kell venni, hogy az olcsó
sikerek sem. A túl könnyű feladat megoldása nem okoz valódi
elégedettséget, a látszólagos pozitív önértékelés könnyen az ellenkezőjébe vált át, ha nincs valódi háttere.
A gyerekek képességei nem egyformák, még az azonos iskolatípusba járóké sem. A rosszabb tanulmányi eredmény önértékromboló hatását jelentősen csökkentheti, ha az adott diák eredményesnek bizonyul más tárgyakból vagy az iskolai élet egyéb
területein, illetve megbecsülést tapasztal jó emberi tulajdonságai
miatt. Sokat számít, hogyan viszonyul a szülő gyereke iskolai
munkájához, és bár az eredmény egy családban sem közömbös,
keserves helyzetbe kerül a gyerek, ha az ötös a szülői szeretet
záloga. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok elterjedése sajnos
negatív fejleményekhez is vezetett ezen a téren.
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A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok létrehozása azt is jelentette, hogy különböző életkori csoportba tartozó, ennélfogva
fizikailag, szellemileg nagyon különböző fejlődési korszakban
lévő gyerekeknek kell egy épületben kell tanulniuk. Megfelelő
körülmények esetén ez üdvözlendő és a fejlődés szempontjából
előnyös. Sokféle hátránya volt annak a helyzetnek, amikor a gyerekek bölcsődés koruktól kezdve csak saját életkori csoportjukkal
érintkeztek. Az új helyzet ugyanakkor veszélyeket is rejt magában.
Régóta úgy rendezik be az iskolákat, hogy a fiatalabb gyerekeket
helyezik a felsőbb emeletekre, különben a lezúduló nagyok elsodorják őket. A korosztályok együttélése nagyon kedvező lehet,
ha az idősebbek fölényüket segítésre, támogatásra fordítják.
Sajnos, előfordul az ellenkezője is: a máshol nélkülözött hatalom
megszerzésének, a fizikai erőfölény fitogtatásának is kiváló terepe
az ifjabb korosztály. Ráadásul néha a fiatalabb gyerek, különösen, ha érzelmileg elhanyagolt – irodalmi művekben gyakran
találhatunk erre példát –, egy ideig kutyahűséggel kiszolgálja az
idősebb igényeit, azonban idővel a helyzet eszkalálódhat és egyre
megalázóbb, kellemetlenebb helyzetekbe kényszerül. Miután feltehetően minden iskolában előfordulnak olyan gyerekek, akik
ilyen jellegű kapcsolatra (mind alárendelt, mind fölérendelt oldalon) késztetést éreznek, itt csak a nagyfokú odafigyelés, az időben
történő beavatkozás segít. Nem utolsósorban a gyerekeknek –
az osztálytársaknak is – bátorítást kell kapniuk, hogy bizonyos helyzetekben igenis kérjék a felnőttek segítségét.
Nyugat-Európában egyre növekvő problémát jelent az iskolások
egymással szembeni kegyetlenkedése. Az iskolai erőszak terjedésének okai sokrétűek: a médiaerőszak szerepe minden bizonnyal
nem elhanyagolható, és kétségkívül jelentős adalék az önkorlátozás általános képtelensége. Zaklatottá és keserűvé teszi a fiatalokat a szüleiket és családjukat gyötrő sokféle probléma.
Mindez azonban nem jelenti, hogy az iskolának szemet kellene
hunynia a gyerekek egymással szembeni kíméletlensége, kegyetlensége felett. A gyerekeknek társaik önkénye legalább annyira
rosszul esik, mint a sokat emlegetett tanári önkény. Az egyes intézményeknek különösen az ellen kell védekezniük, hogy a kisebbekkel
és egymással való kegyetlenkedés egyfajta tömegnormává, szokássá
váljék. A határozott beavatkozás és állásfoglalás mellett bizonyára
segít megelőzni a hasonló tendenciák kialakulását, ha az iskola
megpróbálja megteremteni a korosztályok közötti pozitív együttműködés feltételeit, az idősebbeket bevonja a kisebbek tanításába, igénybe
veszi segítségüket a fiatalabbak rendezvényeinek szervezésénél –
természetesen odafigyelve és tanítva az idősebbeket arra, hogy fölényükkel nem korrekt visszaélni.
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Az iskolás „nemzedékek” együttélését jelentősen befolyásolja a felnőtté válás siettetése. E jelenséget, amely egyre inkább foglalkoztatja a szakembereket, a gimázium időbeli kiterjesztése elősegíti. A jelenség okának vizsgálata meghaladná ennek az írásnak
a kereteit, de maga a tény figyelemre méltó. A kislányok egyre
korábban kezdenek viselni frivol, szexuálisan kihívó ruhákat,
színezik a hajukat. A tizenkét-tizenhárom éves gyerekek életmódja, szórakozásai egyre inkább a felnőttekéhez idomulnak, egyre
hamarabb kezdik a dohányzást, ismerkednek meg az alkohollal.
Holott az effajta „egyenlősítésnek” élettani sajátosságaik is ellentmondanak. 12-13 éves kor alatt legalább egy órával több a gyerekek alvásigénye, fejlődésben levő tüdejük keservesen megsínyli
akár a passzív, akár az aktívan fogyasztott füstöt. Az iskola
feladata, hogy világos különbséget tegyen a kis tizenévesek
és tizennyolcadik életévükhöz közeledő társaik között. A gyerekek számára jogaik bővülése a felnőtté válás egyik fontos
motívuma.
A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok létezése ténykérdés, az is
tény, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat meg kell
oldanunk. Írásommal abban szerettem volna segítséget adni,
hogy a megoldások ne ad hoc módon, hanem megfelelő informálódás és átgondolás után szülessenek meg.
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Hogy az a...!!!
Az agresszív gyerek, pedagógus, igazgató, szülő
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Kósa György, Dr. Takách Gáspár

A katedrán ritkán hiteles a csend pillanata. Helyette inkább
csevegünk, elnémulunk, humorizálunk és komolykodunk. A csend
állapota bizonyos félelmet tükröz. Ugyan mitől félünk? Tartunk
valakinek — gyereknek, szülőnek, igazgatónak — az agressziójától? De mi is az agresszió?
Az antiszociális állapot, magatartás leglényegesebb vonása a
támadás: a kifelé törő, különböző jellegű agresszív tett.
Az agresszió lényegét, keletkezési forrásait, célját és megoldási
módjait mutatjuk be a következőkben. A csoport elleni agresszió
természetének ismertetése a kisebbségek helyzetének megértését
segíti.
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1. Az agresszió forrásai
Az agresszió keletkezéséről és a személyiség keretén belüli megjelenéséről eltérő a kutatók véleménye.

K
12.3
2

Freud, aki alapvető ismereteket tárt fel az agresszióval kapcsolatban, a
klinikai tapasztalatok során az agresszió keletkezéséről különböző álláspontokat képviselt.
A tudattalan első feltárásakor csak az önfenntartási és a szexuális
ösztönt ismerte el primer1 ösztönnek. Az emberi agresszivitást kizárólag
reaktív jelenségnek tartotta, amelyet a külvilág ingerei váltanak ki, s
amely többnyire a szexuális ösztönenergiákkal egybeolvadva, azok egyik
összetevőjeként, szadizmus alakjában nyilvánul meg.
Később felismerte az agresszív ösztönök jelentőségét, és azt, hogy azok
önállóan, a szexuális energiától függetlenül is nagy szerepet játszhatnak
a személyiség lelki életében.
Az 1940-es években az agresszivitásnak mint primer ösztönnek, egy új
elméletét fogalmazták meg: a potenciálisan, primer adottságként jelentkező agresszió elsődlegesen a külvilág felé irányul, s csak bizonyos
körülmények között — akadály esetén — fordul befelé, a saját személyiség ellen.

A létfenntartási ösztön nem érvényesülhet a külvilágban bizonyos fokú kifelé fordított agresszivitás nélkül, ami a személyiség differenciáltabb fokán szublimált2 agresszivitás alakjában,
aktivitásként jelentkezik.
A csecsemők megfigyelése azt mutatja, hogy a kifelé fordított
agresszivitás már a legkoraibb fokon megjelenik. A csúszó-mászó
kisgyermek birtoklási vágyától vezetve erőszakosan is elveszi,
kitépi a társa kezéből a játékot, a 3-4 éves gyerek pedig lelöki
társát a székről, hogy a helyére ülhessen.
A nagyobb gyermek nevelődési folyamatánál is világosan megmutatkozik a sorrend.
• Először nyíltan dacos és támadó a környezetével és mindazokkal szemben, akik ösztönkielégüléseit vagy önérvényesítési
törekvéseit akadályozzák, vagy támadóan lépnek fel vele szemben.
• A későbbi fejlődési fázisban alakul ki a latens dac3 és az
indirekt agresszivitás vagy a gátoltság, mint a legkülönbözőbb
neurózisok tünete.
A serdültebb, vagy a felnőtt korban kialakult kóros állapotoknál
gyakran látható, hogy a depressziós vagy indulatilag gátolt sze-

1
2
3

elsődleges
átalakított
lappangó, rejtett dac
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struktúrák hirtelen fellazulásával.
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2. Az agresszió fajtái

3
Figyelem!
Az agresszivitás differenciálásakor kétféle megnyilvánulást
lehet megkülönböztetni:
➟ az objektív és
➟ a szubjektív agressziót
Az állat, amikor zsákmányára tör, dühös az éhségtől, de dühe
nem irányul a zsákmányra, éppen ellenkezőleg: annak közeledése
örömérzést kelt benne. A zsákmány megtámadásakor haragot
nem érez, hiszen kielégítheti éhségét — s ez libidinózus1 élmény.
Az állat zsákmányoló agresszióját, mely sohasem irányul
az állat saját fajtája ellen, objektív agressziónak nevezzük.
Az ember esetében az objektív, zsákmányoló agresszió
normális körülmenyek között aktivitássá oldódik fel.
A semlegesítésnek, majd ezt követően a magasabb szintű megvalósulásnak a folyamata az, ami jelzi az ember továbbfejlődését az
állati ösztönfokról.
Minél magasabb fokú az emberi civilizáció, annál több objektív agresszivitás alakul át semlegesítés és szublimáció útján
emberi aktivitássá. Ez fordítva is igaz.
Az objektív, zsákmányoló agresszió szemben áll a szubjektív
agresszióval, melyet igen heves harag vagy ellenséges érzés
kísér. Ez az agresszió a saját fajta ellen is irányul, s túlnyomó
részben a növényevő állatoknál észlelhető. Többnyire a szexuális
rivalizálásban, de néha az önfenntartás keretében (élelemszerzés)
is megjelenik.

1

örömteli
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Az embergyermek nagyobb mértékben és hosszabb ideig van
függőségi viszonyban a szüleivel, mint bármely állat. Sőt, a felnőtt
függősége embertársaitól mind munkája, mind egyéb jellegű
emberi kapcsolatai keretében — a szerelmi élet során például —
szintén erősebb és hasonlíthatatlanul sokrétűbb, mint az állatoknál. Így a szubjektív, tehát a harag érzésével kísért agresszió —
amely az egyéb ösztönös törekvéseit akadályozók ellen támad
benne — igen nagyfokú.
Az objektív, zsákmányoló agresszió a legpusztítóbb orális1 agresszió
alakjában folyik le: az állat széttépi és megeszi a zsákmányt.
A rivalizáló, szubjektív agresszió gyakran nem megy tovább a fenyegetésnél vagy a perpatvarnál. Legvégső fokon a megölésig terjed, de nem a
felfalásig!

Az embernél is megkülönböztethető az agresszió e két típusa, de
csak forrásaiban egyezik az állati agressziókkal, egyébként több
pontban különbözik attól.

3. Az agressziót csökkentő tényezők
A személyiségen belüli lelki folyamatok az agresszív kitörés erejét
csökkenteni képesek.

Önkontroll!
Hogyan csökkenthető az agresszív kitörés ereje?

1

❏

A romboló indulat áthelyezése az eredeti tárgyról egy másik
tárgyra, amely nem tud visszaütni, és amelyet a társadalom kevésbé értékel az eredetihez képest. A támadás így
kevésbé veszélyes, és nem kíséri olyan heves belső (lelkiismereti) reakció és szorongás. Az igazgató számonkéri a
felületes ablaktisztítást a takarítótól, ő pedig — amint
egyedül marad — földhöz vágja a seprűt.

❏

Az agresszió céljának beszűkítése. Fizikai megsebesítés
vagy megsemmisítés helyett megalázás, fizikai támadás
helyett verbális agresszió.

szájjal kapcsolatos
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Önkontroll! (folytatás)
❏

Az agresszió az esetek jelentékeny részében libidóval (pozitív ösztönenergiákkal) egyesülhet, ami feltétlenül csökkenti, sőt bizonyos esetekben meg is kötheti azt.

Ha viszont a libidinózus ösztönök és az agresszív ösztönök
egyesüléséből a libidinózus ösztönök szubjektív kísérői, a
pozitív érzelmek kimaradnak, illetve nincsenek mobilizálható állapotban, akkor a fúzió veszélyessé válik, és szadisztikus tettekre kerülhet sor. Ezek nemcsak szexuális perverziókban, hanem antiszociális tettek alakjaiban is jelen
vannak.
❏ Az agresszió belső feldolgozásának azonban van semlegesítő, illetve szublimáló alakja is, amikor az agresszió szociálisan elfogadható levezetési módok felé terelődik.
Az Én rendelkezik tehát enyhítési lehetőségekkel, de mégsem
képes az agresszivitásból adódó minden konfliktust kiküszöbölni.

4. A konfliktus
Melyek a konfliktuslehetőségek típusai?
Ösztönkonfliktusnak lehet nevezni, amikor az agresszív ösztön
ugyanazon tárgy felé irányul, mint a libidinózus ösztönök. Szeretni és utálni ugyanazt a személyt, súlyos konfliktushelyzetet
teremthet. A mindennapi életben az emberek közti érzelmi
kapcsolatok jelentős része ambivalens, de általában nem veszszük észre érzelmeink kettős jellegét. Csak arra a színezetre
figyelünk, amely abban a pillanatban meghatározza a kapcsolatot.
Konfliktus léphet fel az agresszív ösztönök és a külső realitás
között. Ez antiszociális, kriminális, szexuálisan perverz magatartásformákhoz vezet. Az összeütközés a realitással, a külvilág
együttélési normáival mindig ellentámadást von maga után: a
társadalom büntetését, tehát veszélyes az agresszorra nézve. Ez
az állapot ezért nagy belső feszültséggel jár, és igen súlyos belső
konfliktust is jelent a támadás vágya és a viszontagresszió elkerülésének vágya között.
Lehetséges a konfliktus kialakulása az agresszív impulzusok
és a magasabb erkölcsi struktúrák között ott, ahol igen szigorú erkölcsi fékek fejlődtek ki. Az agresszióknak a korai
gyermekkorban átélt megfékezései nyomán a szülői helytelenítések, erkölcsi állásfoglalások befelé vetülnek, beépülnek a szemé-
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lyiségbe, és az agresszió kitörései előtt most már mint belső hang,
illetőleg mint erkölcsi fórum, ugyanúgy helytelenítenek és fékeznek,
ahogy az a külvilágban a szülők, nevelők részéről történt azelőtt.
Ha azonban az agresszív késztetés olyan erős, hogy mégis keresztültöri ezt a féket, úgy az egyént az agresszív élmény után súlyos
bűntudat gyötri.
A konfliktusok eredője, végkifejlése függ egyrészt az agreszszív ösztönök intenzitásától (telítettségétől), másrészt az
azzal szemben álló személyiség erejétől és érettségi fokától.
Ha utóbbiak gyengén fejlettek — mert az egyént körülvevő mindenkori társadalom értékítéletei nem váltak a személyiség belső
építőköveivé —, úgy az ösztönös impulzusok kevés ellenállást
találnak. Gyenge a tilalom és a visszatartó erő, tehát könnyen
létrejöhet az ösztönös külső akció.
Ez a konfliktus azonban megfordítva is végződhet, amikor a
személyiség még a legkisebb agressziókésztetést is túl veszélyesnek ítéli a realitásban várható következmények miatt, s az erkölcsi fék is túl szigorú. Ilyenkor az agresszivitásnak még a legszelídebb megnyilvánulási formáit sem engedi keresztül. Így alakul ki
a még mindennapi tettekre is szinte képtelen, súlyosan gátolt,
határozatképtelen, töprengő, neurotikus személyiség.
A normális, érett embernél az agresszív ösztönkövetelések és
a szemben álló erők egyensúlyben vannak, mert a felső személyiségstruktúrák átengednek belőle annyit és olyan alakban, amelyek az Ént nem veszélyeztetik és amelyeket a
társadalom is engedélyez.
Az agresszív ösztönöknek éppúgy van született potenciális részeleme, mint minden más emberi struktúrának (más ösztönnek,
továbbá az intelligenciának). Azonban a körülményektől, az egyént
az élet folyamán érő külső ártalmak jellegétől és tömegétől függ
annak későbbi telítettsége, belső feszültségi foka, mely ha magas
szintet ér el, az ingerküszöböt is leszállítja.
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5. A kontroll
5.1 Az agresszió kontrollja normális és patológiás (beteg)
körülmények között
Meg kell különböztetnünk a „mély szintű” ellenséges indulatokat,
amelyek teljesen tudattalanok, és a perifériás, tehát „felszínesebb” ellenségességet, amely inkább a tudatos cenzúra alatt áll.
A normális személyiségben a felszíni kontroll elsősorban a düh
kifelé engedésével reagál és csak súlyos akadályoztatás esetén,
másodlagosan tör befelé. A külső levezetési utaknak azonban a
befelé irányuló csatornákkal fordított a viszonyuk. Minél több
ellenséges indulat irányul kifelé, annál kevesebb jut a belső
csatornák felé.
Normális állapotú személyiségben a mély szintű kontroll
mindig meg tudja különböztetni azokat az ellenséges impulzusokat, amelyeket erős bűntudat és szorongás kísérne — s
ezeket nem engedi érvényesülni — azoktól, amelyeket szorongás nem kísér, amelyek átengedhetők.
A letiltás azonban itt sem teljes. Ha a mély szintű agresszió nagy
feszültséget ér el, akkor fokozódik a kifelé törő, a periféria felé
áramló ellenséges indulatmennyiség, és csökken a befelé irányulás. Hibás fejlődésű (patológiás) esetekben az egész kontrollrendszer széttöréssel fenyeget. Az enyhébb eltérés csak a
felszíni ellenőrzést érinti, s a mélyszintű kontroll érintetlen marad,
organizált módon működik tovább. Szerencsére ugyanis ez a
funkció a legnagyobb mértékben ellenálló a külső zavaró momentumokkal szemben.
Ha azonban a személyiség fejlődési zavara súlyosabb, akkor a
mély szintű kontroll is szervezetlenné válik. A legsúlyosabb
zavart éppen a mély szintű kontroll szenvedi, s a felszíni kontroll
látszólag érintetlen marad. Ekkor a személyiség nem képes különbséget tenni az említett realizálható agresszív késztetések és
a bűntudattal, szorongással terhelt irreálisak között. Ezért ilyen
stádiumban minden agresszív impulzus tilalom alatt áll, s így a
felszíni kontroll által is túl sok van befelé irányítva.
Következmény: a belső feszültség veszélyes fokozódása, amely
folyton növekvő konfúzióhoz és a „tudatos Én” belső bomlásához
vezet. A felszíni kontroll sem képes ekkor már eléggé le-, illetve
kifelé vezetni a mélyszintű ellenséges impulzosokat, és azok a
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5.2 Az agresszív viselkedést befolyásoló tényezők

Önkontroll!

8

Mely tényezők befolyásolják az agresszivitást?
❏

A megtámadott és megsérült áldozat menekülése vagy
fájdalma. (Szadisztikus komponens kapcsolódik az agreszszív tevékenységhez.)

❏

Az agresszió célja, legyen az élelem, pénz, szexuális tárgy
vagy csak elismerés a társadalom részéről (a háborús
zsákmányolások és a faji, vallási diszkriminációk, amikor
is az agresszió egyre fokozódik és kiterjedése által egyre
szélesebb rétegekre mintegy polgárjogot nyer).

❏

Fokozottabb az agresszió kitörése és intenzitása, ha az
agresszió tárgya közelebb van, mint ha távolabbról hat.
Ilyenkor valószínűleg a fokozódó szorongás is a fokozódó
agresszió egyik forrásává válik.

❏

Erősebb a reaktív agresszió, ha az akadályozó tényező
emberi önkényeskedésből származik, mint ha nem emberi,
hanem valamely objektív önkénytelen forrásból következik.

❏

Különösen magas belső feszültséggel jár az agresszív állapotoknak az az alakja, amelyet a harag érzése kísér. A
harag külső jelei a civilizálódás folyamán sokféle tilalomnak voltak alávetve. A neveléssel járó tiltások következtében civilizált környezetben már csak a kisgyermeknél vagy
a fejletlen „archaikus”, tehát leépült beteg személyiségnél,
esetleg a tömegben kitörő agresszív megnyilvánulásoknál
jelennek meg korábbi külső alakjukban is.

5.3 A katarzis és a frusztráció jelensége
Az indulati élet, különösen az agresszív indulatok dinamikájának
feltárásánál a belső feszültség állapotát illetően még a „katarzis”
jelenségét is figyelembe kell venni.

1

önmaga ellen irányuló, öngyilkos
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A katarzis folyamatának lényege, hogy az előbb elfojtott
agresszív indulat hirtelen kifejeződéshez jut (lereagálódik),
és utána a belső feszültség, valamint az agresszív impulzusok szintje csökken.
Ezen nemcsak fiziológiás változást kell értenünk, mivel ez csak
akkor katartikus, ha azzal bizonyos érzelmi, etikai áthangolódás,
megbékélés, megnyugvás is jár. Természetesen más indulat —
például a szorongás — is okozhat magas belső feszültséget, és
hirtelen oldódása szintén átütő erejű lehet.
Az agresszív impulzusok feszültségi szintje, valamint az azt túlnyomó részben kísérő érzelmek, illetőleg indulatok (ellenségeskedés, gyűlölet, bosszúvágy, düh) elintézési módjai és átdolgozási
lehetőségei, de főleg az agresszió irányultsága (hogy kifelé vagy
befelé, önmaga ellen fordul-e elsősorban) döntő szerepet játszanak az egyén mentálisan egészségessé vagy kórossá alakulásában.
Agressziónak nevezhetünk tehát minden olyan szándékos
cselekvést, amelynek indítéka, hogy — nyílt vagy szimbolikus formában — valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet
vagy fájdalmat okozzon.

Az agresszív viselkedés típusai:

A szándékosnak nevezett (motivált) agresszív viselkedésnek két
csoportja van:
• az instrumentális és
• az ellenséges agresszió
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A két csoport közötti különbség a célokban mutatkozik meg. Míg
az instrumentálisnak minősített cselekvések céljai nem agresszívek, a cél elérését szolgáló eszközök agresszívek lehetnek, ezért instrumentális agressziónak nevezzük ezt a viselkedést.
Az agresszióval kapcsolatos vizsgálódásunkkor nem tudjuk megkerülni egy másik fogalom tisztázását: a frusztrációét. A frusztráció a határozott célra irányuló tevékenység végrehajtásának meggátolása miatt előállott kellemetlen, bénító élmény.
Pollard1 és kollégáinak agresszióval kapcsolatos hipotézise két
alaptételre támaszkodik:
• Minden agresszív aktus valamilyen korábbi frusztrációra vezethető vissza.
• A frusztráció minden esetben agresszióhoz vezet.
A frusztráció és az agresszió kapcsolatáról tudnunk kell azt, hogy
a szociálisan elfogadható frusztráció nem vezet agresszióhoz,
csak a minden legitimitást nélkülöző frusztrációnak van ilyen
hatása.
Példa:
Egy vizsgálatban a vizsgált személyeknek olyan helyzetet kellett elképzelniük, amely valamilyen cél elérését akadályozta meg. Például a busz
nem állt meg a megállóhelyen. Aligha meglepő, hogy a vizsgált személyek
rendszerint azt felelték, hogy amennyiben a vezető melletti táblán „garázsmenet” felirat volt, akkor nem éreztek haragot.
Annak ellenére, hogy ezen vizsgálat eredményeit általában a legitimitást
nélkülöző frusztráció és az agresszió közötti kapcsolatról tanúskodó
tényként értelmezik, figyelembe kell venni, hogy az eredmények kifejezetten kétértelműek. Egyfelől a vizsgálatból hiányzott a fenti hipotézis
szerinti frusztráció, ugyanis ez az állapot csak abban az esetben jön létre,
ha az embereket megakadályozzák az általuk elvárt célok elérésében. Így
a buszmegállóban álló emberek nincsenek frusztrálva, ha tudják, hogy
a közeledő busz garázsba megy. Ennél fontosabb az, hogy a vizsgálati
alanyok a tőlük várható válaszokat adták a feltételezett helyzetre. Úgy
érveltek, hogy értelmetlen megharagudni olyan helyzetben, amelyben a
céljaik elérését ésszerű körülmény akadályozta. Ennek következtében
tagadhatták azt, hogy emocionálisan viselkednének ebben a helyzetben.

A frusztráció különböző típusait megkülönböztető felfogások közül a legújabb az agresszió tulajdonítási értelmezése, amely szerint az ember érzelmeit és cselekvéseit döntően az okok
értelmezése határozza meg.

1

Lásd Források 4. Szegal, Borisz: Az agresszív viselkedés fejlődése a korai
gyermekkorban. Magyar Pszichológiai Szemle 1978/4., 1981/1.
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A haragot az észlelt, szándékosnak vélt helytelen magartás
váltja ki. A frusztrált személyek akkor válnak dühössé és
hajlamossá az agresszív megnyilvánulásokra, amikor úgy
gondolják, hogy valaki szándékosan és igazságtalanul akadályozza őket céljaik elérésében.
Az alapvetően agresszív személyek könnyen provokálhatók,
mivel általában feltételezik, hogy mások rosszat kívánnak
nekik.
Vitathatatlan, hogy a kellemetlen élmény okainak tulajdonítása
befolyásolhatja a létrejövő emocionális reakciókat, azonban a
befolyás többféleképpen magyarázható. Gyakran úgy gondoljuk,
hogy nemcsak magatartásunknak, de érzelmeinknek is meg kell
felelniük bizonyos szociális szabályoknak. Ezen szabályoknak
megfelelően tartózkodunk azoktól az emocionális reakcióktól,
melyeket nem tartunk megfelelőnek.
De még abban az esetben is, amikor ilyen korlátok nincsenek,
kifejezetten kellemetlen arra gondolni, hogy valaki szándékosan
akadályoz minket céljaink elérésében. Ez a rossz érzés megerősíti
a frusztráció által kiváltott hatást.
A frusztráció akkor is kiválthatja az ellenséges érzelmeket és
az agressziót, ha nem tekintjük érthetetlennek, legitimitást
nélkülözőnek vagy személyeskedőnek.
Az agresszió, amely a célok elérésének akadályoztatása közben jön létre, elsősorban attól függ, mennyire intenzíven
várjuk a cél elérésével kapcsolatos jutalmat.
Példa:
Vizsgált személyek elképzelték, hogy egy olyan megbeszélésre mennek,
melynek eredményeképpen fontos álláshoz juthatnak. Útközben azonban forgalmi dugóba kerülnek, s így elkéshetnek a megbeszélésről.
Valószínűtlen, hogy e helyzetben bárki arra gondolna, hogy a forgalmi
dugót valaki szándékosan és „szabálytalanul” kifejezetten nekik rendezte volna. Ennek ellenére, éppen erről a helyzetről lényegében mindenki
a legnagyobb haraggal, felháborodással, ellenséges érzelmekkel számolt
be. A frusztráló esemény gondolata nyilvánvalóan növelte a haragot.

A frusztráció által kiváltott harag néha arra készteti az embereket, hogy mások magatartását ellenségesen értékeljék.
Példa:
Egy kísérletben férfi egyetemistákból álló csoportok azért nem teljesítették a jutalommal járó feladatot, mert a csoport egyik tagja (a kisérletvezető egyik asszisztenséről van szó) állandó kérdésekkel zavarta a munkát. Az egyik helyzetben a kérdezősködő nagyothallónak tűnt, míg a
másik helyzetben a zavaró magatartását nem lehetett ilyen elfogadható
okkal megmagyarázni. A kísérlet után a kísérleti személyek kétféleképpen értékelték csoporttársukat. Nyilvánosan senki sem fejezte ki roszszallását a „siket” csoporttárssal szemben, azonban a kérdőívben ala-
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csony értékkel „honorálták” jól megmagyarázható, de mégis frusztráló
magatartását.
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A frusztráció akkor is növeli az agressziót, ha a frusztráció
körülményei megmagyarázhatóak, illetve összefüggnek egy másik személy viselkedésével.

Az agresszió ritkábban nyilvánul meg, ha
• a frusztrált személy úgy gondolja, hogy az agresszív viselkedés az adott szituációban nem helyes, esetleg veszélyes,
• az egyén elsajátított más altarnatív válaszokat a frusztrációra.

6. A csoport elleni agresszió
Az egymással azonosságot vállalók egy csoportot alkotnak.
Ennek az azonosításnak mindig kettős arca van: a csoport tagjai
befelé, a csoporton át narcizmusukat1 szabadon építhetik ki, s egy
közös formába — isten, nemzet, faj — vetíthetik, és kifelé agressziójuknak kollektív, tehát szabadabb és védettebb formában
adhatnak kifejezést.
A csoport ebben az értelemben az individuum kiterjesztése.
Az ember, bárhogyan is hajtanák antiszociális ösztönei — szociális lény, mivel beleszületik a társadalomba, illetve annak egyik
csoportjába. Az emberi együttélés törvényszerűsége tette szükségessé, hogy szeretetet megkívánó, de ugyanakkor gyűlöletet produkáló kollektívumok jöjjenek létre: befelé szeretve, kifelé gyűlölve, befelé szociális, kifelé antiszociális ösztöneiket fordítva.
„A csoport az emberi kollektivitáson belül az a funkcionális
egység, amely az együttélés örömét azzal biztosítja, hogy módot
keres és talál az egyénekben felgyűlt agressziók levezetésére és a
fogyatékossági érzések kompenzálására.”2
A kollektívumokat a természettel való harc hívta életre. Ez a harc
maradt továbbra is minden kollektivitás belső eleme akkor is,
amikor a „természet” már nemcsak a fizikai erőket, de a lassanként az egymástól elkülönülő idegen csoportokat is jelentette.

1
2

önimádat
Bernstein
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Még a legharmonikusabb csoportalakulás karakterében is van
valami harcias, hiszen a csoport a kívülállóktól éppen azokat
az értékeket, fontos tulajdonságokat vonja meg, amelyekkel
a maga csoportjának — és ezzel saját magának — az értékét
megadja.
Minden csoport
• szövetkezés befelé, és egyben
• fenyegetés a külvilággal, más csoporttal szemben.
A csoport így befelé a szolidaritás, kifelé, a kívülállókkal
szemben azonban az agresszívitás lehetőségének kerete.
Miután a csoportot közös narcizmusa tartja össze, saját csoportunk tagjaiban az értékesnek ítélt tulajdonságok hordozóját látjuk, az idegen csoport tagjaiban a csoport kollektív kisebbértékűségének mintáját. Ezért az idegen mindig a saját csoportjának
képviselője: az egyén felelős azért a kollektivitásért, amelyhez
tartozik.
A csoporton belüli összetartó anyag, a narcizmus közössége nem
engedi meg, hogy a saját hibánkat elismerjük — ezeket tehát az
idegen csoportokra vetítjük ki.
Az idegen csoport elleni agresszió azoknak a rossznak ítélt
tulajdonságoknak szól, amelyeket saját magunkban hordunk, de narcizmusunk nem engedi meg, hogy ezek elítélését végre is hajtsuk. Kivetítjük tehát másokra, hogy így
azután elítélhessük, s ezzel magunkat mentesítsük alóluk.
Minden ember szereti másra fogni azokat a rossz tulajdonságokat, amelyek miatt tudattalanul szégyent, bűnösséget érez. Azáltal, hogy a bennünk lévő, de felszínre nem hozott bűntudatot a
lélek védekező mechanizmusával másra (vagy más csoportra)
vetítettük ki, s ott elítéltük — narcizmusunkat védtük, amely így
sértetlenül került ki ebből az akcióból.
Ha valamelyik csoport (etnikai,vallási) nem alkot zárt egységet,
hanem annak szétszórt és szétszórtságában izolált részei hasonló
kategóriájú nagyobb csoport testébe ékelődnek, akkor előáll a
kisebbségek problémája, amely így már nemcsak szociális, hanem lelki probléma is. A kisebbségi csoportoknál az erőtlen és
jogfosztott kisebbség és a hatalmat birtokló többség között olyan
ellentét képződik, amelyben a kisebbségi csoport egyoldalú ellenséges kivetülésnek van kitéve, anélkül, hogy ezt teljesen ellensúlyozni tudná.
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Az idegengyűlölet nem egyéb, mint a többségi csoport
számára megadott lehetőség, hogy a maga bűntudatát megtorlás nélkül és könnyen a kisebbségi csoportra vetítve
intézhesse el.
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Ez a helyzet a kisebbség számára abnormis lelkiállapotot teremt:
egy olyan védekező beállítódást, amelyben állandóan résen kell
lennie, nehogy támadási felületeket nyújtson. Ez az állandó éberség
felfokozott önkritikára, de egyben az önmagunkban való kételkedésre vezet. Ennek azután kettős hatása lehet: kompenzációs
eszközökkel felfokozott életenergia vagy eltompulás a fájdalmakkal szemben. Ez utóbbi annyira megingathatja az amúgy is
lecsökkentett narcizmust és annyira gúzsba kötheti akcióképességet, hogy erőteljes lelki ventillációra, agresszióra többé a kisebbség nem képes. Passzívvá lesz, úrrá lesz rajta kollektív
fogyatékossági érzése, s lassan elveszti a saját-csoport egzisztenciájába vetett hitét. Így megindul az a folyamat, amit a csoport
feladásának, asszimilációnak nevezünk. Az asszimilálódó elismeri saját csoportjának értékcsökkenését. A csoportnak kijáró gyűlöletet — természetesen ideológiai eltolással — azzal
szankcionálja, hogy a másik csoport közösségébe akar bekerülni, amely épp annyira szolidaritási, mint gyűlölségi kollektívum.
Hogy ezt megtehesse, különböző lelki áttolásokkal akarja ezt a
hasonulást leplezni:
• meg akarja változtatni régi csoportjának ideológiai kereteit
• kiveszi magát saját csoportjának általános kereteiből
• a saját csoportjához tartozót ő maga utalja át egy másik, tőle
idegen közösségbe
• saját maga siet annak az agressziónak jogosságát igazolni,
amely eredetileg ellene fordult, de most irányát megváltoztatta

7. A szocializált agresszió
Hétköznapi nyelven a dühös indulatot nevezzük agresszivitásnak. Sok bajunk van vele akkor is, ha bennünk kel életre, még
inkább, ha felénk irányul. Honnét keletkezik, a lélek milyen
rétegeiből tör felszínre, ha egyáltalán felszínre tör?
A Freud alapította pszichoanalitikus iskolák az agresszivitást
ösztönjelenségnek tekintik. Feltételezik, hogy az ember önfenntartó ösztönei között megtalálható a támadásra irányuló belső késztetés, ami ennek megfelelő viselkedésformákat hoz létre. Az eleinte
kizárólag ösztönei által irányított lény minden ösztönkésztetését —
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éhségét, nemi vágyát, agresszivitását — gátlástalanul próbálja
kielégíteni és kiélni, egyedül a „nekem jó — nekem rossz” szabályozó elve által vezérelve. Így azonban minden társadalmi együttélés lehetetlenné válna, az emberiség fejlődése már a kezdet
kezdetén a pusztuláshoz vezetett volna. Az emberiség fennmaradását egyedül a közösségben való élés, a társadalomba való
szerveződés tette lehetővé. Ezért mindenkor elkerülhetetlen volt,
hogy az ember ösztöneit, agresszivitását szabályozza a társadalmi
együttélés érdekében. Megszülettek az erkölcsi magatartás normái és szabályai, amelyeknek egy részét később a jogi szabályozás és a szabálysértők büntetése is szentesítette.
Az emberi együttélés szabályai a környezet követelése nyomán, a nevelés hatására — bonyolult utakon — beépülnek az
ember személyiségébe, s a biológiai eredetű ösztönnel szemben az úgynevezett „felettes Ént” hozzák létre. Ez végül is
nem más, mint a bennünk lévő erkölcsi törvény, személyiségünk társadalmi része.
Freud az emberiség legfőbb belső konfliktusát, a humanizmus
drámáját a biológiai és a társadalmi elem küzdelmében látta.
Lelkünk egy „igen” és egy „nem”, a biológiai ösztöntörekvések és
a társadalmi erkölcsi tiltások — egyszóval ellentétes késztetések
— összecsapásának a színtere. Egy ilyen lény azonban az egymásnak feszülő erők holtpontjában cselekvésképtelenné válna.
Ezért kifejleszt magában egy szabályozó erőt, amely megoldásokat keres arra, hogy ezeket az ellentéteket feloldja. Személyiségünknek ezt a tudatos szabályozó elemét nevezi Freud „Én”-nek.
Az „Én” a kompromisszumok mestere: arra törekszik, hogy
az egyén az erkölcsi magartási törvények megsértése nélkül
juthasson el ösztöneinek kielégítéséhez, s ezen keresztül
szabályozza az egyén és a külvilág viszonyát is.
Miben áll a „művészete”? A kerülő utak megtalálásában, abban,
hogy az ember kibírja, ha vágyai megvalósulását késleltetik.
Meg kell találnunk vágyaink és indulataink kiélésének
társadalmilag elfogadható módját. Ezt nevezzük szocializált megoldásnak.
Példa:
Nem raboljuk el erőszakkal mások javait, hanem dolgozunk, pénzt
keresünk, s megvásároljuk azokat.
Freud szerint az emberi civilizáció akkor kezdődött, amikor az ősember
egyszer nem vágta fejbe kőbaltával a másik embert, akire haragudott,
hanem csak öklét rázva rikácsolt feléje. Akkori mértékek szerint szocializáltan élte ki a dühét.
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A szocializált agresszivitás beleolvad a legkülönbözőbb tevékenységekbe, a munkába, az alkotásba, a sportba, a
nemiségbe; vagyis hasznos, építő tevékenységeknek az
energiaforrásává válhat.
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A környezetünkben megfigyelt minták, modellek alapján nemcsak az agresszivitás lehetőségét tanuljuk meg, hanem azt is,
hogy milyen módon lehetünk erőszakosak, s milyen módon nem.
Az agresszivitást keltő körülményt, helyzetet tehát frusztrációnak
nevezzük. Ez magyarul kettős értelmű szó: megfosztottságot és
akadályoztatást is jelent. Ha egy élőlényt megfosztanak a faj- és
önfenntartás szempontjából fontos birtokától, ha akadályozzák
ilyen irányú tevékenységét, pusztító indulat keletkezik benne,
mégpedig arra irányuló, hogy az akadályozó, megfosztó erőt, lényt
megsemmisítse. Ezek szerint az agresszivitás destruktív, pusztításra, megsemmisítésre irányuló támadó indulat és viselkedés.
Példa:
Ha a csontját vidáman ropogtató kutya elől elrántjuk az ételt (frusztráció), az megharap (agresszió).

A folyamat azonban mégsem ilyen egyszerű. A frusztráció ugyan
mindig létrehoz agresszív indulatot, de nem biztos, hogy ebből
erőszakos viselkedés lesz. Esetleg dühünkben mégsem támadunk, mert félünk a másiktól, vagy szeretjük őt, részvétet érzünk
iránta, netán erkölcsi normáink megakadályoznak abban, hogy
bántalmazzunk. Mindezeket agressziógátló tényezőknek nevezzük.

Önkontroll!
Melyek az agressziógátló tényezők?
❏

mindenféle érzelem

❏

erkölcsi norma

❏

műveltség

❏

kulturáltság

Statisztikailag bizonyított tény, hogy minél műveltebb az ember,
annál nehezebben szánja rá magát nyílt, támadó, erőszakos
viselkedésre, különösen fizikai támadásra.
Az agressziógátló tényezők kifejlődése tehát az ember szocializáltságának mértékétől függ.
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A frusztráció nem objektív jelenség. Az emberek nagyon nagy
mértékben különböznek egymástól aszerint, hogy miként viselik
el a frusztrációt, milyen fajta frusztrációra érzékenyek, egyáltalán
mit élnek meg frusztrációként. A frusztrációk tűrőképessége a
személyiség érettségétől és szocializáltságától függ. Gyermekek, éretlen személyiségű felnőttek sokkal rosszabbul tűrik a
frusztrációkat, sokkal kevésbé tudják szabályozni indulati reakcióikat, mint az érett emberek.
Az agresszivitásból csak akkor lesz erőszakos viselkedés, ha
a szocializáltságból fakadó fékek gyengék. Ha az érzelmi kulturáltság, az erkölcs, a műveltség megakadályozza az erőszakos
viselkedést, a dühös indulat más utakra terelődik. Lehet belőle
munkatevékenység1, de átalakulhat szorongássá, depresszióvá,
sőt az is előfordulhat, hogy az agresszív indulat iránya megváltozik, s a külvilág helyett önmaga ellen fordul. Önsorsrontó akciókká terebélyesedhet, s az öngyűlölet akár öngyilkosságot is
okozhat.
Az ember egyik nagy feladata, hogy megtanulja dühös indulatait tudatosan szabályozni, a helyzetnek megfelelő ellenőrzött viselkedést megtalálni.
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Hogyan leszek, hogyan maradok
igazgató?
Felkészülés a vezetõi pályázatra
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Dr. Benedek István

E tanulmánnyal az a célunk, hogy a tisztelt Olvasó megismerkedjen a vezetõvé válás követelményeivel. A feltételek ismeretében
megerõsítheti szándékát, eltökéltségét, döntését, hogy rálép-e
a vezetõvé válás útjára, illetve újból felvállalja-e azt. A folyamatosan változó, nehezedõ és szigorodó követelmények hatására érdemes a vezetõi felkészülés, pályázatírás témakörét áttekinteni,
akár a tapasztalt, több sikeres ciklussal rendelkezõ, akár a kezdõ
vezetõ számára. Annak pedig különösen ajánljuk az elmélyült,
rendszerezõ felkészülést, aki most fontolgatja, hogy megpróbálkozik a vezetéssel.
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Az elmúlt évtizedben három alkalommal is jelentõs törvényi változások voltak a közoktatás környezetében (1993. évi LXXIX. törvény és 1996., 1999. évi módosítása). A változások, törvényi szabályozások kényszerét a társadalmi átalakulás indokolta.
A mûködõ piacgazdaságban felismert tény, hogy a siker záloga
a jó menedzsment. Ma már tudjuk, hogy nem lehet ez másképpen a közszolgálatban, a közoktatásban sem.
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A végbement társadalmi átalakulás és változások új vezetõi kompetenciát is jelentenek az intézményrendszerben, megjelent a minõségfejlesztés kényszere, hogy csak a legnagyobb horderejû változást említsük.
A ma pályázatot készítõ, benyújtó pedagógusnak már olyan pályázatot kell készítenie, amely figyelembe veszi a fenntartó önkormányzat közoktatási fejlesztési tervét és az adott intézmény
pedagógiai programját is. Ezen dokumentumok a fenntartó által
elfogadottak, így a vezetõi pályázatban vizsgálni kell a koherenciát. A vezetõi profizmus erõsítése és szakmai megalapozása érdekében az Oktatási Minisztérium a SZAK 2000 pályázat keretein
belül lehetõséget adott a fenntartónak, hogy a vezetõi pályázatok
szakértõi vizsgálatát megrendelje.1
A 277/1997. (XII. 21.) rendeletben megfogalmazottak hatására
óriási számban kezdõdött meg a továbbképzések akkreditációja,
így számos mûhelyben a vezetõképzés újra reneszánszát éli. Örvendetes módon egyre több oktatóközpont és egyetemi tanszék
kezdte meg a menedzsment oktatását, új arculatot, tartalmat és
vezetési technikákat kínálva az érdeklõdõknek. Az erõfeszítések
remélhetõleg egy minõségi vezetéskultúra kialakulásában fognak
hasznosulni. A közoktatási rendszerben a vezetéskultúra fejlõdésével is várható egy minõségi változás – természetesen az anyagi
feltételek javulása mellett.
Szakértõként már közel hatvan vezetõi pályázatot vizsgáltam, értékeltem. Az volt az általános tapasztalat, hogy nagyon kevesen készülnek
tudatosan erre a feladatra. Alig találni korszerû, a vezetési ismereteket
is felvonultató pályamûveket.

A magyar közoktatási rendszer egyre differenciáltabbá válik.
A közoktatási törvény meghatározza az iskolaszerkezetet, jelzi
a tartalmi szabályozás kereteit, szélesíti a tankötelezettséget, ki-

1

A Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény (1999. évi CXXV. törvény) XX. fejezetének F. 04. B funkciócsoport 12. jogcímcsoport 1. elõirányzati csoport 5. kiemelt elõirányzata terhére.
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tolja a középfokú oktatás életkori határait, bevezeti az értékelés,
ellenõrzés, minõségfejlesztés kötelezettségét.
A szülõk (megrendelõi kör) törvényes lehetõséget kaptak az érdekérvényesítésre, az elvárások megfogalmazására.
A demokratizálódás fontos eredménye az is, hogy szülõ mint adózó állampolgár beleszólást kér gyermekének egyszeri és megismételhetetlen idejû iskoláztatásába.
A piacgazdasági környezet fejlõdése tehát egyben állandó
kihívást jelent a nevelési-oktatási intézmények számára.
Minden területen (gazdaságban, államigazgatásban, tõkepiaci
szektorban) professzionálissá válik a vezetés, mert a társadalmi
elvárásoknak és gyakorlatnak megfelelõen az innovatív váltást
csak felkészült menedzsment vezérelheti eredményesen.
Napjainkban egyre erõteljesebben érzékelhetõ, hogy az intézményvezetõi szerep és feladatkör jelentõsen átalakul. Nem
elég a fenntartótól nagy nehezen megkapott költségvetést felosztani-elosztani. A pénzügyi, technikai, szellemi erõforrás megteremtése, racionalizálása és racionális felhasználása is elvárás: ez az intézménymenedzselési, kezdeményezõ, forrásbõvítõ szerep.
A közszolgálati-közoktatási környezetben a domináns önkormányzati intézményfenntartás mellett növekszik az egyházi, magán-, alapítványi fenntartású közösségi intézmények száma. Az
alternatív iskolák új tananyagstruktúrát és szakmai-pedagógiai,
módszertani váltást, új kínálatot jelentenek.
Demográfiai apály idején erõsödik a verseny a diákok megszerzéséért. Az állami fejkvótát a gyermek „viszi be az intézménybe”, s
ha sokan viszik, akkor lehet jövõképet, vagyis szakmai programot tervezni.
Azt az intézményt ismeri meg a környezet és a fenntartó, amely
képes önálló arculattal megjelenni a közoktatási rendszerben, és
tudja menedzselni, a köz számára is érttelmezhetõ formában
megjeleníteni teljesítményét a potenciális megrendelõk felé, ezzel
hitelesítve eredményeit. A szülõ orientálja, a jó intézmény felé
irányítja a gyermekét, a fenntartó pedig megpróbálja a minõséget
is (feladat)finanszírozni. Ezen a ponton (a szülõ–diák–intézmény)
egymásra találásával megtörténik a döntés egy-egy intézmény jövõjérõl.
E találkozás létrejöttéért történik minden a közoktatásban,
ennek láthatóvá tételérõl szól a minõségfejlesztés, minõségbiztosítás (ez utóbbiak már piacgazdasági környezetbõl beemelt
fogalmak).
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Felfogható-e a nevelés-oktatás piacnak, annak farkastörvényeivel
együtt?
A szabad iskolaválasztás mellett nem csorbul-e az esélyegyenlõség elve?
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Vannak és lesznek válaszok, konferenciák és tudományos tézisek a témáról. Az azonban tény, hogy a folyamat visszafordíthatatlan: a jövedelemdifferenciák egyben szolgáltatási (egészségügyi, oktatási) különbségeket is eredményeznek minden
mûködõ társadalomban.
Biztonsággal állíthatjuk, hogy a létfeltételeiben megalázott óvoda,
iskola és kollégium nem képes a mai kor közoktatási követelményrendszerét teljesíteni. A paradigmaváltásnak a stratégiai tervezésben is meg kell történnie. A pillanatnyilag drágább, minõséget adó,
de költségesebben mûködtetett intézmények hosszú távon társadalmi szempontból húzóerõt jelentenek a teljes intézményhálózatra. A COMENIUS 2000 II intézményi modell III. szintje, a Multiplikáció megvalósítása is ezt célozza.
A fentiekben ismertetett változások remélhetõleg meggyõzték Önt
arról, hogy a vezetés szakma, küldetés, egész embert próbáló
szép kihívás, a ránkbízottak számára is távlatot adó tevékenység.
Gyakorlat:
Készítsen jegyzetet a fõbb, a közoktatásra is hatással bíró változásokról!

Amennyiben elvégezte a jegyzetelést, bizonyára nagyon sok változást írt le. Lehetnek a felsorolásban például ilyenek: romlik
a családok életszínvonala, a helyi hatalmasságok túlkapásai veszélyesek az intézményekre, elszegényednek az intézmények.
Az általunk leírtakat talán így lehetne összefoglalni:
· A közoktatási törvény stabilizálta az intézményrendszert és a
tartalmi szabályozást.
· A piacgazdasági környezetnek közvetlen hatása van a közoktatásra.
· A szülõ és diák mint megrendelõ érdekérvényesítési helyzetbe
került.
· A szülõ adófizetõ polgár, beleszólása van a közpénzek helyi felhasználásába.
· Az intézmények között verseny van a diákok és a támogatások
megszerzéséért.
· A vezetõknek az intézmény menedzselésével és a forrásbõvítéssel is kell foglalkozniuk.
· Az új vezetõi kompetenciáknak folyamatos tanulással, vezetési
ismereteink bõvítésével tudunk megfelelni.
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1. A vezetés gyakorlatának történeti áttekintése
A vezetés egyidõs az emberi társadalommal: az emberek
közötti kapcsolat és együttmûködés révén jött létre. A tevékenységek koordinálásához jelzésekre, szabályokra van
szükség. A vezetés örök történelmi kategória.
Mezopotámiában az idõszámítás elõtti 3. évezredben már megjelent az
emberek együttmûködésének elsõ, szabályokba foglalt rendszere. Hammurapi törvénykönyvében megtalálható az emberek élete megszervezésének igénye. Így értelmezhetõ „a rend kívánatos volta” és a szabályok
szerinti vezetés szükséglete.
A szabályok állandóan gazdagodnak az anyagi ösztönzés elvével, mert
az embereket relációik szerint kell megítélni. Szabályozni és korlátozni
kell a vezetõi hatalmat! A vezetést a vezetõ és vezetettek korrelációjában
kell felfogni.
Mózes tízparancsolata is felfogható vezetési kódexnek.
· Szabályozza az emberi relációkat, és kifejezi, hogy a jó ismerete nem
elég a jó akarásához, a cselekvéshez.
· Csak diktálással nem lehet vezetni.
· Az emberek számára törvényeket kell alkotni, hogy legyenek igazodási pontjaik.
Mózes 2. könyve 18. részében konkrét „vezetéselméleti definíciók” is találhatók:
A vezetés tagolása útján növekszik annak hatékonysága: ez az elsõ vezetés-struktúra, szervezeti kultúra jellegû problémafelvetés.
· Szintenként kell megszervezni a vezetést, a feladatot, és ehhez hatáskört kell rendelni.
· A problémákat a keletkezésükhöz legközelebbi szinten kell megoldani.
A görög városállamokban (poliszokban) már látható az államok közötti
információcsere szükségességének felismerése, meghonosodik a vezetés
konzultatív jellege, módszere: kiteljesedik a demokratizmus.
A római birodalomban megjelenik az állami igazgatás demokratikus
elve. Nagyon fontos tétellel gazdagították a vezetés tudományát: a vezetés felelõssége nem osztható meg!
A középkorban fejlõdik az adminisztrációs és nyilvántartási rendszer.
A tized, a robot, az adó beszedéséhez pontos nyilvántartási rendszer kellett, minél pontosabb a nyilvántartás, annál több az adó.
Bizonyára e történelmi korból ered a szállóige: a vezetés a legrégibb tudomány és a legújabb mûvészet.
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1.1 A modern vezetéstudomány kialakulása
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A modern – klasszikusnak is mondott – vezetéstudomány kialakulására legnagyobb hatással a nagy termelõ szervezetek létrejötte volt. A XVIII–XIX. században a tõketulajdon elvált a termelõi
funkcióktól, így a tõke számára elsõdleges lett a hozadék mértéke. A nyereség növelésének érdekében számos kísérletezõ kutató
végzett hatékonysági vizsgálatokat az üzemszervezés területén.
Több teoretikus iskola is megjelent az ipari környezet ösztönzésére. A mozdulatelemzéses vizsgálatok és a motivációs kutatások
elterjedése is erre az idõszakra tehetõ.
Taylor (1856–1915) legismertebb következtetése, hogy a szervezés növeli a termelést. Mozdulatelemzési vizsgálatokat végzett.
H. Fayal (1841–1925) francia kutató a külsõ kapcsolatrendszer összefüggéseinek vizsgálatával, a számviteli rendszer megalapozásával és a
továbbképzés szükségességének felismerésével gazdagította a vezetéstudományt.
E. Mayer (1880–1925) amerikai szociálpszichológus, a „Human Relations” iskola megteremtõje a dolgozók javaslatainak figyelembevételét
hangsúlyozza. Felismerte, hogy a legfõbb tényezõ a dolgozó ember, a
jó munkahelyi légkör és a megfelelõ ösztönzés.
A kibernetikai irányzat fõ képviselõje Norbert Wiener (1884–1964). Felismerte a rendszerszemlélet és az információáramlás törvényszerûségeit.

A felkészülés és a jegyzetelés érdekében összefoglalhatjuk a fõbb
menedzsment-, vezetéselméleti irányzatokat.
A vezetéstudomány összefoglaló irányzatai:
· Tudományos menedzsment
— munkaszervezés tudományos alapokon (korai szakasz)
— munkaerõ-kiválasztás és képzés tudományos alapokon
— állandó szoros együttmûködés a menedzsment és a dolgozók között
— a munka és a felelõsség megosztása a menedzsment és a
dolgozók között
· Klasszikus irányzat felfogásai
— Fayol vezetési funkciói: tervezni, szervezni, parancsolni,
koordinálni, irányítani
— szervezetfejlesztés, szervezeti felépítés, munkaköri leírás
— emberi kapcsolatok minõsége
— a menedzsmentet lehet és kell tanítani
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· Emberi viszonyokkal foglalkozó irányzat (Human Relations)
— Elton Mayo: az embert alapvetõen szociális szükségletei
motiválják, szükségleteit nem elsõsorban munkával, hanem a munkahelyi kapcsolatokkal elégíti ki
— a munkacsoport nagyobb hatást fejt ki a munkára, mint az
ösztönzõk és a menedzsment irányító tevékenysége
— a vezetõk csak olyan mértékben lehetnek hatékonyak,
amilyen mértékben ki tudják elégíteni beosztottaik szociális szükségleteit
— emberekkel való törõdés a középpontban
— az emberek szervezeti viselkedése is a vezetéstõl függ
· Kvantitatív módszerek
— rendszerelemzés
— operációkutatás
· Rendszerszemlélet (ez látható a minõségbiztosítási, fejlesztési
felfogásoknál, így a COMENIUS 2000 programban is)
— bemeneti, folyamat- és kimeneti szabályozás (ez a tantervelméleti viták egyik problematikája)
— zárt és nyitott rendszerek, környezeti tényezõk
— folyamatos visszacsatolás a tevékenységekrõl
— értékelõ, összehasonlító, beavatkozó szemléletmód
· Kontingenciaelmélet
— minden a körülménytõl és az adott helyzettõl függ
— nem létezik egyetlen legjobb módszer
— a struktúra, a kultúra befolyásolja a teljesítményt
— a szituációkat szisztematikusan elemzi
A vezetõvé válás elõtt ajánlatos figyelembe venni a vezetéssel
kapcsolatos szerepproblémákat.
· Van-e Önben szerepbizonytalanság?
· Fennáll-e szerep-összeférhetetlenség és szerepkonfliktus, vagy
a szerep túl- és alulterhelése?
Nehéz dolog képességeinkhez mérten fajsúlyosabb munkát végezni, ugyanakkor senkit nem elégít ki az alulfoglalkoztatása.
Szerepfeszültségek mindig indukálódnak a vezetõi munka során,
de kellõ gyakorlással ezek kezelése megoldható.
A számos korai vezetéstudományi irányzat megállapításaiból jól
megfogalmazhatóak a különbözõ vezetéselméleti koncepciók.
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Az arisztokratikus felfogás
A személyiséget helyezi elõtérbe, és túlértékeli a vezetõ szerepét: „Vezetõk nem lesznek, hanem születnek”.
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E felfogásban inkább az öröklés szabályai mûködtek, hiszen
a vezetõk idõrõl idõre ugyanabból a családból kerültek ki. Az osztálykorlátok lazulásával teremtõdött meg a lehetõség a vezetõk
általános jellemvonásainak kutatására. Több száz tanulmány
sem tudta kimutatni a különbségeket a vezetõ és nem vezetõ jellemvonásai között. Így a figyelem a génekrõl, „az eleve elrendeltségtõl” a társadalmi folyamatokra terelõdött.
A demokratikus felfogás
A vezetés lényegét nem a szubjektumban, hanem a szituációban látja. A vezetés a rendszeren belül van, ezért a belsõ rend
strukturális és funkcionális viszonya válik uralkodóvá. A személyhez kötõdõ vezetés csak rendszeren belül értelmezhetõ. A vezetés
lényege a szervezeti integritás és folyamatosság biztosítása.
Minden vezetõi szituáció az egyedi, belsõ ellentmondások eredménye. A szituáció irányítása, megoldása a vezetési hozzájárulás,
eszköze pedig a motiváció.
A demokratikus vezetõi felfogás a személyiség, a szervezet
és a szituáció egyensúlyteremtõ viszonyát hangsúlyozza.

1.2 Az emberi tevékenység vezetési aspektusa
A vezetés társadalmi, környezeti viszonyok nélkül nem értelmezhetõ.
A vezetési funkció
· az emberi tevékenységben,
· a külsõ és belsõ környezeti viszonyokban és
· a társadalmi mozgástérben van jelen.
Társadalmi tartalom és vezetés nélkül nincs szervezeti funkció.
Az óvoda, iskola és a kollégium világa sajátos társadalmi képzõdmény, mikroszervezet, ahol a hatások sokasága van jelen.
A vezetés oldalait a következõ táblázat szemlélteti.
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Technikai oldal
· a tevékenység fejlesztése,

Társadalmi oldal
· emberi együttmûködés

· a tevékenység összehangolása · a szervezeten belüli légkör
· az ésszerûsítés

· a különbözõségek biztosítása

· a hatékonyság

· az egymásrautaltság

A két oldal együttes fejlesztése, egyensúlyteremtése a vezetési folyamat lényege. A pályázatot író pedagógus erre a feladatra vállalkozik. Ön gondolta volna ezt eddigi ismeretei alapján?
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Önkontroll!
Mit is kell tehát a professzionális vezetõnek tennie?
o Az emberi együttmûködést fejleszteni.
o Pedagógiai klímát teremteni.
o A szervezeti struktúrát és kultúrát fejleszteni.
o A motivációs repertoárt alkalmazni.
o Innovációs, ésszerûsítési folyamatokat kezelni, vezényelni.
o A hatékonyságot és a minõséget mérni, értékelni.

A szervezetben a vezetésnek mindig a minõségi irányultságot kell szolgálnia.
A vezetés lényege
· a szervezeten belüliségben,
· a fejlõdésben és
· a kommunikációs rendszerben van.
A vezetéstudomány korai iskolái azt gondolták, hogy az emberek
a hozamért, a több pénzért dolgoznak jobban. Csak késõbb,
a szükséglethierarchiák megalkotásával jutottak el olyan humanizált ösztönzõk felismeréséhez, mint a siker, a becsvágy, a társas kapcsolat, a biztonság igénye.
A. Maslow, majd F. Herczberg szükséglethierarchia-rendszerein
alapul számos, mai vezetésfilozófia is.
Az oktatás területén az 1980-as évektõl – fõleg Amerikában – jelentõs iskolahatékonysági kutatások folynak. A kormányok
arra kíváncsiak, hogy a közpénzekbõl fenntartott intézmények
mennyire hatékonyak. Ezek a vizsgálatok egyenesen elvezettek
a minõségbiztosítás igényéhez is. A minõségfejlesztés kiteljesedé-
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sének szemtanúi, cselekvõ formálói és folyamatos korrigálói vagyunk mi, pedagógusok mindannyian.
Az említett vizsgálatok azt bizonyították, hogy az az iskola hatékonyabb, amelynek arculata, stílusa, külsõ és belsõ
mûködõ kapcsolatrendszere van.
Az iskolát az eredményesek sorából a hatékony iskolák közé
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·
·
·
·

a
a
a
a

megélt közös élmény,
belsõ klíma,
részvétel,
döntésekbe való bevonás vezetõi igénye,

azaz mai szóhasználattal a szervezeti kultúra emeli ki.

2. A vezetõvé válás folyamata
Az igazgató – az elsõ számú vezetõ – tevékenysége, sõt hangulata
is mindig rivaldafényben van. Pedagógusi munkássága során bizonyára Ön is találkozott különféle megjegyzésekkel, dicsérõ
vagy elmarasztaló szavakkal környezetében, amellyel az igazgatót illették a kollégák.
Egy fiatal, pályakezdõ vagy néhány éves gyakorlattal rendelkezõ kolléga radikális pragmatizmusa gyújtópontja lehet a vezetéssel szembeni elégedetlenségnek: „én másképp csinálnám”,
„ezek korszerûtlen módszerek”, „a tehetetlenségnek mi isszuk
meg a levét”.
A középkorúak közül többen meditálnak úgy, hogy „én már
sokszor megmondtam, hogy másképpen kellene és lehetne ezt
megcsinálni, de sohasem figyeltek rám, maradt mindig minden
a régiben”.
A nagy tapasztalattal és óhatatlanul tanítási és nevelési sikerekkel is rendelkezõ, nyugdíj elõtt álló kollégák közül néhányan szívesen hangoztatják: „hogyha én lehetõséget kaptam
volna annak idején…”
Elõfordul azonban az is, hogy maga az igazgató mondja el mintegy mentségére, hogy õ nem is akart vezetõ lenni, azt mások
akarták, szinte kényszerítették! Ez a lehetõ legrosszabb állapot
egy nevelõtestületben.
Elemezzük a fenti megjegyzéseket szociálpszichológiai szempontból!
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Induljunk el a vezetõvé válás útján!
A fiatal kollégának mélységesen igaza van, mert igenis lehetne
másképp csinálni, vezetni, hiszen a megoldási módok végtelenek. Amennyiben a kollégának vannak ötletei és gondolatai
a „másképpen”-rõl, a „sikeres”-rõl és a hatékony vezetésrõl – ez
remek. Hasznos a nevelõtestület és fõleg önmaga számára, mert
ráléphet a vezetõvé válás útjára.
Alibi a bátortalanságra
A középkorú kolléga már beleolvad (sok esetben beleszürkül) a beés kicsengetések egymásutánjába. Rég feladta „világmegváltó”
ambícióit, nyugalomra és biztonságra törekszik. Kitûnõ, alapos
mesteremberként végzi mindennapi oktató és nevelõ munkáját.
Nincs kellõ bátorsága ahhoz, hogy bevallja bátortalanságát: nem
volt elég kitartó, elszánt és ambiciózus. Nem készült fel a vezetõi
munkára és nem is szerezte meg ezt a státust, környezetében senki sem gondolt arra, hogy õt mint vezetõt szívesen elfogadná.
A bárzongorista-szindróma
A három-négy évtizedes oktató és nevelõ munkában kissé megfáradt, óriási szakmai és módszertani tapasztalatot szerzett kolléga számvetést készít. Összegzi, hogy õ iskolát teremthetett volna,
már híres igazgató lehetne, már az egész országban az iskolák
többsége az õ módszerét követné, ha…
Ha nem akadályozták volna, ha a vele nem szimpatizáló osztályvezetõ nem ült volna húsz évig a hivatalban, ha a véletlen körülmények nem esküsznek egy adott pillanatban egyszerre ellene,
ha más a képviselõtestület politikai összetétele, színe…
A harmadik zeneszám után a bárzongorista is hasonlókat mond
a szünetben, amikor tapssal vagy szóban elismerjük a játékát.
Õ lehetne a világ leghíresebb zongoramûvésze, ha a körülmények…, ha a véletlenek…, ha a menedzselése…
A megerõszakolt
Õ az, akit akarata ellenére akartak boldoggá tenni. Ez ugye ritkán sikerül valakinek, de azért õ is kellett hozzá.
Egy vezetési válság idején egy nevelõtestület csoportnyomása
alól nehéz kitérni, fõleg ha a felkérés még simogatja is a mélyen
szunnyadó hiúságot.
Ez a kollégánk egy nagy tévedés áldozata!
„Inkább vállald el, minthogy kintrõl idejöjjön valaki, aki mindent felforgat, és még nem is ismerjük! Téged ismerünk, te is ismersz minket, mi
majd segítünk! Velünk nem lesz problémád!”
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És itt a nagy tévedés! A csoda a tantestületekben is csak három
napig tart. A munka, az elvégzendõ feladat viszont sok. A megajánlás és meggyõzés után a segítség a kivitelezésben viszont
már rendszerint elmarad!
Kezdõdik a koncepciónélküliségbõl, a stratégiák hiányából
fakadó vergõdés.
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Ez az állapot senkinek sem jó, az intézmény távlatvesztése bizonyosra vehetõ.
Ön is sorolhatná a példákat, indítékokat, amelyek belsõ motivációkat jeleznek.
Az óvoda, az iskola, a kollégium emberekbõl álló élõ, mozgó és állandó változásban, készenléti állapotban levõ szervezet. Minden
változás eltérõ reakciómódokat hív elõ a szervezet tagjaiból. A változásra hatással vannak a társadalmi, politikai, környezeti, szakmai aktualitások. Alig van az országban olyan család, amelynek
gyermekei, unokái révén ne lennének aktív óvodai, iskolai, kollégiumi kapcsolatai. Ilyen óriási erõtérben kell az óvodának, iskolának, kollégiumnak teljesíteni a tudás- és értékközvetítést, szolgálni a társadalmi közjót.

2.1 A pályakarrier tervezése
Ki lehet vezetõ? Hogyan lehet valaki vezetõ?
Minden vezetõi megbízatás külön-külön történet. A spontaneitásnak, az ad hoc jellegnek ugyanúgy szerepe van, mint a tudatos rákészülésnek. Évtizedekig tapasztalhattuk, hogy a magyar közéletben
kötelezõ volt a vezetõi (ál)szerénység. A karrier szónak pejoratív kicsengése volt, mert a hivatalos kinevezési filozófia (hármas követelmény) nem ismert el mást, az új gondolatok nem mindig voltak elõnyösek egy állás elnyerésekor. A közoktatásban kevesek kitüntetett
lehetõsége volt egy-egy iskolakísérletbe, modellkísérletbe, alapkutatásba belekezdeni, vagy egy önálló arculatú programot megvalósítani. Ma minden alapfokú menedzsertanfolyam elsõ órás anyaga
hirdeti, hogy a pályakarriert tervezni kell.
Lényegi változást és jelentõs demokratikus áttörést az 1985-ös
oktatási törvény hozott. Ettõl kezdve a vezetõi kinevezéshez
a képzettségi, gyakorlati követelményeken túl vezetõi program
és a nevelõtestület többségi támogatása is szükséges.
Egy alkotmánybírósági döntés hatására az 1993-as közoktatási törvény újraszabályozza a pályázati rendet: a nevelõtestület a korábbi döntési jog helyett véleményezési
jogot kapott, a kinevezési kompetencia a fenntartóé.

Iskolavezetés 2001. február

Management

A fenntartónak a vezetõi állást az Oktatási Minisztérium hivatalos
lapjában kell meghirdetnie. Az Oktatási Közlönyben meghirdetett
állásra vezetõi pályázatot kell beadni. A meghirdetett vezetõi pályázat után felgyorsulnak az események a pályázni szándékozó jelölt
életében. Szûk a határidõ, és végig kell járni az adminisztratív
ügyekkel és a vezetõi programkészítéssel kapcsolatos állomásokat!
A vezetõvé válás azonban korábban kezdõdik.

2.2 Ki lehet vezetõ?
Ön foglalkozik a gondolattal, hogy most vagy a jövõben pályázni
fog, és vezetõvé akar válni?
Mikor és miért merült fel a gondolat? Ugye nem tegnap – ez érési
folyamat eredménye. Ön azt gondolja, hogy van ötlete, elképzelése egy új munkastílusra és szakmai-pedagógiai program megvalósítására. Ön erre szeretne lehetõséget kapni. Érez magában
elég elszántságot, tehetséget, ambíciót.
Mérlegelje lehetõségeit és végezze el a következõ gyakorlatot!

Önkontroll!
Az alábbi vezetõi tulajdonságok közül válassza ki az Önre jellemzõ tulajdonságokat. Az objektivitást segíti, ha pozitív és negatív súlyszámokat is rendel a tulajdonságok mellé.
Kívánatos tulajdonságok

Pontszám
(1–10)

o Elkötelezettség

.....

o Elméleti, gyakorlati felkészültség

.....

o Érdeklõdõ természet

.....

o Lényeglátás

.....

o Logikus gondolkodás

.....

o Célérzékenység

.....

o Gazdag érzelmi élet

.....

o Kifejezõkészség

.....

o Türelem

.....

o Bizalom

.....

o Kapcsolatteremtõ képesség

.....

o Döntési képesség

.....
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Önkontroll! (folytatás)
Hasznos tulajdonságok
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Pontszám
(1–10)

o Szorgalom

.....

o Következetesség

.....

o Rendszeretet

.....

o Derû, humor

.....

o Esztétikus megjelenés

.....

o Határozott fellépés

.....

Káros tulajdonságok
o Határozatlanság

.....

o Személytelenség

.....

o Hangulati labilitás

.....

o Agresszivitás

.....

o Gõg

.....

o Önkontroll hiánya

.....

Most gondolja végig, hogy Ön milyen szellemû közösségben érzi
jól magát, és milyen szellemû közösséget utasít el minden körülmények között. Egyszerû tisztázással jegyezze le gondolatainak
összetevõit!
A következõ két táblázatban összehasonlítunk kétféle vezetõi felfogást. Minden bizonnyal az alábbi rendszerszemléletû csoportosítás hasonlít az Ön listájára.
Az alkotó szellemû vezetés
Szervezeti tényezõ

A vezetés beállítottsága

Az eredmény

jó légkör

bizalomgerjesztõ

nincs félelem, szorongás

jó információáramlás

szabad kommunikáció,
világos stratégia, nyilvános vita

kölcsönös informálás,
tartós aktivitás, nonkonformizmus

közös célok alakítása

önállóság tisztelete, önértékelés, bizalom

gazdag visszajelzés, ötletgazdagság, vállalt szabálytudat

ellenõrzés, értékelés

segítõ jellegû, fesztelen,
kölcsönös

sokszínûség, a tévedés
vállalhatósága, kísérletezés, megbeszélés
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Az alkotó szellemet fékezõ típus
A vezetés beállítottsága

Az eredmény

félelemkeltõ, bizalmatlan

félelem a kritikától, gondolatok cenzúrája, oktatás hiánya, nincs ötlet

ferdítés, tévedhetetlenség

látványos célok (kirakat), korlátozott cselekvés

ráerõszakolás, manipulálás

apátia, sztereotípia, a szokás hatalma

A két táblázatot összehasonlítva levonhatjuk a következtetéseket. Mindenekelõtt a magunk személyiségjegyeit figyeljük. Lehetõleg kerüljük el a szubjektivitás hibáit. A következetes önkontroll segíti a további felkészülést.
Most már ismerünk néhány hasznos és kívánatos vezetõi tulajdonságot, típust. Csoportosítsuk a vezetõi funkciókat is!
A szükséges vezetési képességeket legtömörebben a következõk
szerint foglalhatjuk össze:
·
·
·
·
·

különbözõ emberekkel való együttmûködés
korai felelõsség fontos feladatokért
erõs sikercélok
csoportvezetési tapasztalat
tapasztalat szervezeti funkciókban

2.3 A vezetés funkciói
A vezetéstudományi szakirodalom rendkívül gazdagon és részletesen tárgyalja a vezetõi funkciókat és szerepeket, Fayol, Mayo,
Taylor, Mintzberg fogalomrendszere klasszikus és idõtálló. A pályázati felkészülés még nem kívánja meg ezek konkrét tartalmának ismeretét, itt csupán jelezzük a lehetséges vezetõi tanulás
késõbbi irányait.
A vezetõi tevékenységet három nagy, jól elkülöníthetõ fázisba sorolhatjuk:
Elõkészítés

Végrehajtás

Ellenõrzés

tájékozódás

döntés

áttekintés

tervezés

motiválás

értékelés

irányítás

összehangolás

minõsítés

A továbbiakban e táblázat fogalmait tisztázzuk, így haladunk lépésrõl lépésre a vezetõi pályázat megírásáig.
Járjuk végig közösen az egyes szakaszokat!
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Valamennyi tudományos irányzat és magyarázat közös jellemzõje,
hogy a tervezés, motiválás és értékelés mindegyikben szerepel.
Ön most az elõkészítõ szakaszban van. Vegyük sorra feladatait!

2.4 Az elõkészítési szakasz
A vezetés lényege szervezeten belüliségében van.
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A hatékony vezetés fõ ismérve és követelménye, hogy a rábízott
erõforrásokat1 racionálisan mûködteti az intézményi vagy szervezeti cél érdekében.
Ön az igazgatói kinevezéssel erõforrások birtokosa lesz, melyeknek egyik eleme a hatalom! A hatalom kényes dolog. Történelmi
példák sora bizonyítja, hogy eltérõ módon lehet vele élni. A hatalom használata a vezetõi kvalifikáció egyik ismérve. Rendszerezzük a vezetõi hatalom forrásait, majd Ön is gondolja át, hogy sikeres pályázat és kinevezés után milyen mértékben tudja a hatalmi
elemeket realizálni vezetõi munkájában.
A vezetõi hatalom jellemzõi:
·
·
·
·
·

a
a
a
a
a

hatalom
hatalom
hatalom
hatalom
hatalom

mint a kapcsolatok minõsége
mint a különbség eredménye
mint hiedelmek függvénye
soha nem egyoldalú
mint a környezet függvénye

A hatalom forrásai:
· a pozícióból eredõ hatalom (a kinevezéssel kapjuk)
· az erõforrás birtoklásából eredõ hatalom (a szervezet eszközei,
költségvetés, humán és technikai erõforrások)
· szociális hatalom (kapcsolatból, befolyásból eredõ)
· szakértõi hatalom (tudásból eredõ)
— speciális tudás (például szak, nyelv, hobbi)
— vezetési folyamatokról szóló tudás (szervezés, menedzselés)
· személyes hatalom (a szavak és a tettek egysége, „az én vezérem bensõmbõl vezérel”)
· információs hatalom (tájékozottság, kapcsolati tõke)

1

Az erõforrásról további információk találhatók az L 5.2 fejezet 3. oldalán.
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A hatalom felhasználása a vezetési folyamat minõségi kérdése.
A felhasználás megjelenhet:
·
·
·
·

íratlan szerzõdés formájában
az autoritás és a befolyás állandó hangsúlyozásával
a vezetési stílus változtatásaival
jutalmak és büntetések kiadásával

Látható, hogy felelõs dolog a hatalomról gondolkodni. Ön is építse, kondicionálja hatalmi bázisát!
A menedzseri-vezetõi készségeket négy nagy csoportra oszthatjuk.
· Intellektuális
— Logikus gondolkodás
— Fogalmi gondolkodás
— Az elméletek diagnosztikus felhasználásának készsége
· Feladatorientáltság
— Hatékonyságra irányultság
— Kezdeményezõkészség
· Szocio-emocionális
— Önkontroll
— Spontaneitás
— Fogékony objektivitás
— Pontos önismeret
— Kitartás és alkalmazóképesség
· Interperszonális
— Önbizalom
— Mások fejlesztésének képessége
— Befolyásosság
— Tekintély
— Közösségi készség
— Szóbeli kommunikációs készség
— Mások megbecsülése
— Csoportszervezési készség
A fenti készletbõl bõségesen válogathatunk munkánk jobbításához
a tudatos vezetõi felkészüléshez. Leegyszerûsítve azt is mondhatjuk, hogy négy nagy területet kell áttekintenie elhatározásakor:
·
·
·
·

Az
Az
Az
Az

ön
ön
ön
ön

személye
munkája
munkatársai
intézménye
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Gyakorlat:
Írjon le minden lehetséges ismeretet a fenti négy tényezõrõl! Ha megteszi, ez a jegyzet nagy segítségére lesz a vezetõi program megalkotásánál.

Tájékozódás és továbbképzés
Vegyen részt tanfolyamokon, továbbképzéseken! Mozogjon szakmai körökben, ismerje meg a fenntartó (a kinevezõ) döntéshozatali mechanizmusát!
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Iratkozzon be menedzsertréningre vagy posztgraduális egyetemi
képzésre!
Ma egyre nagyobb a kínálat menedzseri képzésben, ezért tájékozódjon, gyõzõdjön meg a képzési formák hatékonyságáról.
Vannak nemzetközi menedzseri diplomát adó intézmények. (Csak egy
példa: az Euro Contact Business School.)

A közoktatásról szóló törvény 18. §-a szabályozza a nevelési-oktatási intézményvezetõi megbízás feltételeit. A 18. § a) pont megvalósít egy korábbi minisztériumi elképzelést, mivel a vezetõknek
pályázati feltételként elõírja a szakvizsga kötelezettséget. A közoktatási vezetõképzés is ilyen, szakvizsgával egyenértékû képzés.
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és
Társadalomtudományi Kara a Mûszaki Pedagógiai Tanszéken, valamint
az ELTE a Neveléstudományi Tanszékén szervez szakirányú továbbképzést, kiegészítõ diplomát adó, közoktatási vezetõi kurzusokat. Ugyanilyen végzettséget ad a KÖVI (Szeged, JATE) által az országban szintén
több helyen szervezett stúdium.

Önkontroll!
Az elõkészítési szakasz fontos teendõi
o Tanulással készüljön vezetõi munkájára, alapozza meg és
fejlessze vezetéselméleti szakkönyvtárát!
o Szakmai munkáját, érdeklõdését tegye láthatóvá, publikussá! Ismerje meg Önt szûkebb és tágabb környezete,
kezdje meg az önmenedzselést!
o Készüljön tudatosan szakmai szereplésekre! Hozzászólásaiban legyen rövid, tömör és figyelemfelkeltõ!
o Keressen kapcsolatot szakértõkkel, szaktekintélyekkel! Szerezzen támogatókat elképzeléseihez!
o Készüljön az anyagi erõforrások bõvítésére, legyenek naprakész információi a különbözõ pályázati lehetõségekrõl!
o Elképzelt programjához keressen lehetséges szponzorokat!
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Önkontroll! (folytatás)
o Tájékozódjon a különbözõ szakmai projektekrõl, ezek minisztériumi és helyi önkormányzati prioritásáról!
o Gondolja végig, hogy kinevezése esetén kivel, kikkel kell
dolgoznia! Szerezze meg más kollégák támogatását, akiket
szükség szerint pozícióba tud emelni! Készítsen adatbázist, tervet a személyzeti gondok megoldására!
o Szerezzen információt a lehetséges vetélytársakról!
o Tudjon meg mindent a kiszemelt intézmény belsõ viszonyairól, hogy a tárgyalások során ne érjék nagy meglepetések!
o Szondázza meg az adott környezetet, hogy az hogyan reagál pályázási szándékára!?
o Gondolja végig a vezetõi hatalom ismérveit!

A környezet véleménye megismerésének legjobb módja a tudatos
„kiszivárogtatás”. Ha szembekerül a kérdéssel, „igaz-e a szándék?”, még mindig van lehetõsége késleltetett választ adni: „igen,
felmerült, de még gondolkodom rajta”. Ekkor kaphat biztatást,
de találkozhat passzivitással is. A megnyilvánulásoknak jelentéstartalma van. Amennyiben a negatív vélemények hatására
másképpen dönt, még nyitva áll az út a cáfolatra: hitelesen elháríthatja a feltételezést, hogy azt „mások találták ki”.
Amennyiben Ön betartotta a javasolt lépéssorozatot, akkor a tájékozódás és információgyûjtés fontos és elkerülhetetlen fázisán
túljutott. Ne lepõdjön meg, ha jönni fog sok biztatás!
Szakkönyvtára gyarapszik, szereplései meggyõzõek, nõ a hatalmi
bázisa. Ön aktív, motivált és erõsödik személyes tekintélye. Ez
vezeti el Önt a következõ feladathoz!

2.4 Tervezés
A tervezés a menedzseri, vezetõi munkában kulcstevékenység.
A vezetéselméleti szakirodalom a motiváció és a döntéshozatal témák mellett a tervezéssel foglalkozik a legnagyobb terjedelemben.
Tekintsünk át két irányzatot!
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John Paul Getty szerint a vezetõ tevékenységére a következõk
a legfontosabb jelzõk:
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·
·
·
·
·
·
·

kezdeményezõ
tervezõ
szervezõ
ellenõrzõ
kommunikáló
személyzetet választó
motiváló

Henry Hintzbeg a vezetõ tevékenységét szerepekre osztotta fel:
Döntéshozó
szerep

Információs
szerep

Interperszonális
szerep

vállalkozó

idegközponti

képviselõ

problémakezelõ

információs elosztó

vezetõ

erõforrás elosztó

szóvivõ

kapcsolattartó

tárgyaló
A vezetõi kvalitást próbára tevõ feladatok:
·
·
·
·
·

Tervezés
Emberekkel való bánás
Információkezelés
Problémakezelés
Döntéshozatal

Már a tervezésnél vegyük figyelembe, hogy az elképzelt feladat legyen érthetõ, kihívó, mérhetõ és teljesíthetõ.
A legfontosabb vezetõi kompetencia
·
·
·
·

az operatív feladatok,
a gazdasági, pénzügyi feladatok,
a munkatársak,
az információ

menedzselése.
Ebben a felosztásban már körvonalazódik az a vezetési stratégiai
modell, amelynek segítségével a pályázat írásakor formába önthetjük gondolatainkat.
Hangsúlyozzuk, hogy az emberekkel való bánás milyensége az
Ön hatékonyságának és eredményességének egyik nagyon
fontos feltétele.
Iskolavezetés 2001. február
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Az emberi viselkedés célirányos és szerepalakításokkal teli, tanult viselkedési mintákat alkalmazó és gyakran érdekellentétekkel átszõtt. A csapdák elkerülése érdekében a vezetésnek problémaérzékenynek kell lennie!
Az emberek akkor teljesítenek legjobban, ha csoportban dolgoznak. Egy csoport optimális mérete 5–7 fõ. A csoportban mindig kevesebb az ötlet, de a megfelelési vágy miatt jobbak az ötletek,
és több a kockázatvállalási kézség is. Ezt a törvényszerûséget
a hatékony vezetõ felhasználhatja a tervezési folyamatban is.
A vezetõnek inkább legyen néhány rossz ötlete, minthogy
mindig igaza legyen – ötletek nélkül.
Tervezze meg tudatosan munkacsoportjai mozgásterét!
A testület, a vezetõt körülvevõ csoport a következõ fejlõdési utat
járja be:
·
·
·
·

alakulás
küzdelmi idõszak
normaállítás
teljesítés, funkcionális mûködés

Az idõbeli ütemezés a vezetõn is múlik. Ha lerövidítjük az alakulási fázist, akkor hamarabb állhat be a teljesítés. Ez már sikerrel is
kecsegtet, így növekszik a motivációs bázis. A küzdelmi idõszak
azért kényes, mert itt dõlnek el a csoportban az elfoglalható szerepek, státusok, folyik a harc a vezetõ elismerésének megszerzéséért
is. Minden munkatársra figyelmet kell szentelni, mert a csoport
alacsony státusú tagjai kilógnak a sorból, esetenként negatív erõvel, magatartással hívják fel magukra a figyelmet.
A csoport eredményes mûködését a következõkkel befolyásolhatjuk:
·
·
·
·
·

a feladat jellege, fontossága, érthetõsége
a szellemi és a fizikai környezet
a normák, az elvárások
a vezetõ pozíciója (hatalmi forrásainak teljessége vagy hiányai)
a csoportközi kapcsolatok

A jól mûködõ team a vezetõ biztos támasza! A csoportfunkciók
mûködtetését is meg kell terveznünk!
A siker és a jó teljesítmény érdekében a következõ csoportfunkciókat vesszük figyelembe:
· kezdeményezés
· információnyújtás
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·
·
·
·

diagnosztizálás
véleménykutatás
értékelés
döntés-elõkészítés

A vezetõ a mûködés közben sem feledkezhet meg a csoportfunkciók fontosságáról.
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A csoport mûködtetése során sikerrel alkalmazhatjuk a következõ módszereket:
·
·
·
·
·
·

bátorítás
érdekegyeztetés
a béke megõrzése
ügyek tisztázása
összegezés, értékelés
normák kitûzése

Információkezelés
Az információkezeléssel részletesen foglalkozik az L 5.2 fejezet 8.
oldal 3.5 pontja.
Problémakezelés
Ön tervezõmunkája során nem merülhet el apró részletekben.
Erre sem ideje, sem problémaprognózisa nincsen, hiszen azokat
maga a munkafolyamat produkálja.
Ezért szükséges a célorientált vezetési folyamat:
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Az óvodai, iskolai vagy kollégiumi vezetõi tevékenységben nehezen különíthetõ el a szervezési, a vezetési és az irányítási funkció.
A közoktatásban az irányítás kifejezés honosodott meg, ez az intézmények hosszú távú, folyamatos mûködésébõl fakad.

3. Az irányítás
A vezetõi munka folyamat, amely az irányítással valósul
meg. Az irányításban jelenik meg a vezetõi hatáskör érvényesítése.
A szabályozás minden intézményben eltérõ mértékû, de bizonyos kötelezõ alapdokumentumok nélkül nem lehetséges hatékony vezetõi munka.
Az irányításnak velejárója a korlátozás is, amit a különbözõ írott
és íratlan szabályok rögzítenek. A korlátozás a fék, a visszatartó
erõ, amit a vezetõnek mindig vizsgálnia kell.
Meddig funkcionál eredményesen egy-egy szabály(zat)? Nem
képzelhetõ el hatékony vezetõi munka saját magunk és mások motiválásának képessége nélkül. A tartós motiváció az
a legmagasabb plusz, amivel egy ember hozzájárulhat saját és intézményi céljai eléréséhez. Az irányítói lépéseket az ellenõrzés
zárja, amely tevékenység mindig a létezõ és az elvárt teljesítmény
közötti összehasonlításra irányul.

Figyelem!
Miért van egyáltalán szükség vezetõi irányításra?
ß Az irányítási folyamat emeli ki az egyéni felelõsséget, a teljesítményeket.
ß A különbözõ emberi tevékenységek irányítása (összehangolása) megfelelõ információkat ad az értékeléshez, a munkatárs minõsítéséhez, képzéséhez, elõléptetéséhez.
ß Az irányításból eredõ információk (mérések), adatok segítenek a további programtervek elkészítésében.
ß Az irányítás (a munkafolyamat biztonsága) növeli a csoport (testület) bizalmát a vezetõben és természetesen önmagukban is: sikerélményt tartogat.
ß Az irányítás segít a csoportnak, hogy folyamatosan a közösen meghatározott intézményi cél felé haladjon.

Iskolavezetés 2001. február
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Figyelem! (folytatás)
ß Az irányítás nélkül a tervezési folyamat csak formális vezetési aktus lenne.
ß Az irányítás vezetési szintézise segíti a vezetõt a rendelkezésére álló anyagi és emberi erõforrások hatékony felhasználásában.
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3.1 A vezetõi irányítás feladatai
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Az itt látható irányítási modell feladat- és emberközpontú. Abból
a felfogásból indul ki, hogy az emberek értelmes és közösen megfogalmazott célokért képesek és akarnak tevékenykedni. Szükségleteik kielégítésének indítéka maga a cselekvés.

3.2 Az irányítási folyamat elemei
Követelményállítás
A különbözõ munkatársak különbözõ mennyiségû és minõségû
feladat elvégzésére képesek – azonos képzettség esetén is. A vezetõnek azonban meg kell határoznia egy standard követelményt, amelyet mindenkitõl elvár.
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A követelményállításnál szükséges néhány etikus elv betartása is:
· méltányosság (mindenki számára egyformán teljesíthetõ legyen)
· fontosság (az emberek számára a vonzó cél kitûzése az értékmérõ)
· elérhetõség (kellõ szabadság a megvalósításhoz, amely jó esélyt
ad a megoldásra)
· korrigálhatóság (lehetõséget kell adni a javításra, a hibázás
szabadságára, amely a tanulási folyamat természetes velejárója)
· sérthetetlenség (ha a követelmény teljesült, akkor újabb közös
célkitûzés következzen, ne történjen meg a követelmény megvalósítás közbeni változtatása, növelése)
A teljesítmény mérése
A didaktikából jól ismert különbözõ pedagógiai méréstechnikák
alkalmazhatóak az irányítási folyamatban is. A mérés mindig
összehasonlítás a kitûzött cél és az elvárt eredmény között.
Különbözõ fázisokban mérhetünk.
A diagnosztikus mérés válaszol a „mi van most?” kérdésre. A szummatív mérés nagyobb idõszak vagy teljesítmény után ad tájékoztatást. A minõsítõ mérés a célhoz viszonyított eredményeket összegzi.
A mérések ütemezhetõek. A különbözõ feladatok más-más gyakoriságú mérést követelnek. A mérés eszközei:
·
·
·
·
·

megfigyelés
kérdezés
saját statisztikák
rutinstatisztikák
különbözõ jelentések (pénzügyi, tanügy-igazgatási, hiányzási,
minõségi)

A teljesítményeket össze kell hasonlítani a követelményekkel. Az
összehasonlítás a vezetõ iránytûje: e fázis nélkül nem tudja
a folyamatokat hatékonyan a cél felé irányítani. Az összehasonlítás a vezetõ motivációs injekciója. Vagy megerõsödik elhatározása a célok helyességérõl, a választott munkaformák és módszerek alkalmasságáról, vagy pedig segítséget, információt kap
a következõ lépés megtételéhez: van-e szükség korrekcióra?
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A végrehajtás természetes velejárója, hogy esetenként korrigálni kell. Különbséget kell azonban tenni a „finomhangolás” és
a durva változtatás között.1
A korrekciós lépésnél dönteni kell
· a folytatás új feltételeirõl,
· a változatlan folytatásról vagy
· új (átértékelt, reálisabb, elérhetõbb) célok megfogalmazásáról.
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A közoktatási intézményi vezetésben gyakori, hogy – általában
kényelembõl – a különbözõ programokat évrõl évre helyenként
másolják.
Csak idõ kérdése a funkciózavar, mert közben kicserélõdik,
megváltozik a testületi és a tanulói összetétel. Az új szellemi
bázis vagy képes a korábbi cél túlteljesítésére – ekkor a program
motivál –, vagy nem képes a „lécet átugrani” – ez esetben nem
testre szabott a feladat, ami a kudarc és a szorongás forrása.
A vezetõi irányítási kör elvi modellje

1

A megkülönböztetéshez segítséget ad az „erõforrás felhasználása” címû,
a negyedik fejezetben leírt és modellben bemutatott visszacsatolási aktus.
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3.3 Irányítási alapelvek

Figyelem!
Az irányítási folyamat legfontosabb alapelvei
ß Meg kell fogalmazni a célokat, amelyekért érdemes erõfeszítéseket tenni, dolgozni.
ß A visszajelzés verbális és nonverbális rendszereit ki kell
dolgozni és be kell gyakoroltatni.
ß A mérési módszerek segítségével vizsgálni kell a célok és
az elvárás közötti különbség okait.
ß A vezetõnek széles motivációs repertoárral kell rendelkeznie a teljesítmény javításához szükséges eszköztárból.
ß Az irányítás az emberi tényezõk által állandóan befolyásolt folyamat, ezért a legfõbb vezetõi törekvés a célokban
való megegyezés.

Csak attól várható el magas szintû teljesítés, aki részese volt
a célok megvitatásának is: így a vezetõ mindig kioszthatja az
önállóan elvégezhetõ feladatot, amely a munkatársat motiválja,
alkotó autonóm személyiségében erõsíti, és számára sikerélményt tartogat.
A fenti gondolatokat N. Hill frappánsan fogalmazta meg egyik tanulmányában:
„A siker nem igényel magyarázatot. A kudarc nem veszi figyelembe az
alibit.”

3.4 A végrehajtás
Ön, kedves kolléga, most már túl van az elõkészítés három fontos
állomásán: ismeri a tájékozódás, a tervezés és az irányítás fontosságát.
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Önkontroll!
Tekintse át újra az irányítási rendszerrõl írottakat. Gondolja át,
hogy az eddig lezártakat mivel tudná kiegészíteni! Jegyezze le!
o ........................................................................................
o ........................................................................................
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o ........................................................................................
o ........................................................................................
o ........................................................................................
o ........................................................................................

Fontos, hogy ezt elvégezze, mert most döntenie kell: részt
vesz-e a további közös gondolkodásban?
Ön most sokféleképpen reagálhat: mondhatja például, hogy „semmi újat nem kaptam”, vagy hogy „vannak ismereteim, de nem voltak rendszerezettek – ezért megérte a ráfordított idõt”.
Egyet nem tehet! Mégpedig azt, hogy a döntést elodázza!
Vagy itt abbahagyja az olvasást és a gondolkodást, vagy tovább haladunk a professzionális pályázat elkészítése felé.
Legyen még bizalma, ne ijedjen meg a vezetõre váró ezernyi feladattól!
Döntsön!

3.5 A döntés
Mindennapi életünkben is sok-sok szempont figyelembevételével
hozzuk meg felelõsségteljes döntéseinket. A vezetõi munkában
ez még nehezebb, mert a feladat az erõforrások racionalizálása,
emberek irányítása – óriási felelõsség mellett.
A döntéshozatali menedzsmentnek is van egy jól használható lépéssorozata.
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Figyelem!
A vezetõi döntés racionális megközelítése:
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Ismerje fel, hogy problémája van!
Határozza meg és tisztázza a problémát! („Mi a gond?”)
Határozza meg a célokat és kritériumokat! („Mit akarok?”)
Alakítsa ki a lehetséges megoldásokat, alternatívákat!
Értékelje mindegyik lehetõséget!
Válassza ki a legjobb megoldásokat!
Hozza meg a döntést!

A fejezet elején megállapítottuk, hogy Ön vezetõvé akar válni, vezetõ akar maradni – mert ötletei vannak, mert úgy érzi, tudná
másképpen, jobban csinálni, mert motivált.
Gyakorlat
Az eredeti ötleteit vezesse végig a hat racionális döntési fázison!
Saját ötleteinek gondozásában tud már lépésrõl lépésre haladni?

E ponton minden kezd bonyolultabbá válni, hiszen a vezetõi
funkciók tárgyalásának közepén vagyunk.
A vezetõi döntést nagyon sok döntéselõkészítõ, technika segíti:
Például ötletbörze vagy brain storming, döntési fa, ok-okozati diagram, döntési létra, listák, elõny-hátrány mátrixok. Vezetéstechnikai tudásunkat folyamatosan fejlesztve sok szakmai élményt szerezhetünk. Mindenekelõtt a döntésképességünket
fejlesszük! Itt már tétre mennek a dolgok!
Csoportosítsuk a döntési folyamat lépéseit:
· Problémaelemzés
— A probléma meghatározása
— Okok feltárása, tisztázás
— Az elérendõ cél meghatározása
· Döntés-elõkészítés
— Kritériumok meghatározása (mit akarunk elérni)
— Lehetséges megoldások összegyûjtése
— Lehetõségek értékelése a kritériumok szerint
· Döntéshozatal
— A következmények elemzése
— A legjobb változat kiválasztása
— Végsõ döntés
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3.6 Motiválás
Tartós teljesítményt önmagunktól és másoktól csak magas szinten motivált állapotban várhatunk el.
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A ráhangolódás, a késztetés egy közös cél érdekében lehet aktivitás is, de a motiváció ennél több: tartós, folyamatos, belsõbõl fakadó hajtóerõ (drive), egyfajta szükségleti állapot, amely cselekvésre késztet.
Különbözõ munkalélektani kutatások a „motivátorainkat” vizsgálják, hogy az ember még jobbat, többet teljesítsen. Ez a sebezhetõ pontunk, s kellõ önmérséklet hiányában könnyen az
önkizsákmányolásba sodródhatunk.
Egy menedzserszemléletû áttekintés segít az eddigi motivációs
elméleti tudásunkon túli eligazodásban.
A vezetõi szemlélet a motiváció szempontjából jellemezve:
·
·
·
·

totalitás (a teljeset látni)
moralitás (mindig etikai normák alapján járjunk el)
realitás (a valóságtartalom legyen az iránytû)
legalitás (látható folyamatok részesei legyünk, a nyilvánosságot mint vezetési eszközt használjuk)
· humanitás (az emberek kezelése, a bánásmód minõsége, a vezetõ hangulati környezete fejlesztõ hatású legyen)
A munkatársi, munkahelyi kapcsolataiban a vezetõ mindig törekedjen arra, hogy
·
·
·
·
·

az egyenlõség
a kölcsönösség,
a társasság (a másikban mindig az együttmûködõ társat látás),
az egész személyiségre való hatás és
az érzett és vállalt felelõsség

fontosságát erõsítse, demonstrálja! Így elérhetõ, hogy a közös tevékenység szervezett, esztétikus és etikus legyen!

Önkontroll!
A motiváció megvalósításához a vezetõ részérõl elvárható követelmények
o biztos szakmai ismeret
o fejlesztõ hangnem, stílus
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Önkontroll! (folytatás)
o széles érzelmi eszköztár
o tekintély
o példamutatás
o identifikáció
o a csoportokkal való kapcsolat
o a szuggesztió képessége

L
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o bátorság

A motivációs elmélet interdiszciplináris. Bemutatunk bizonyításként néhány irodalmi példát, mert ünnepélyes alkalommal szeretünk idézeteket mondani, hivatkozni idézetekre. (Az iskola falára is felírjuk, hogy a „mindenséggel mérd magad”!)
„Csak annak jussa élet és szabadság,
Ki azt maga kûzdi ki.”
Goethe
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek”
Ady
„A mindennapok hordalékából kell
Kimosni életünk maroknyi aranyát”
Déry

Elõadások, konferenciák végén is frappáns befejezés egy jól megválasztott idézet. Ha van ilyen füzetünk, gyûjteményünk, akkor
elolvasva az összegyûjtött idézeteket láthatjuk a motiváló, buzdító tartalmakat.
Az emberközpontú vezetés a motivátorok segítségével kiegyensúlyoz, jó légkört teremt. Törekszik megfelelõ anyagi jólét, tartós
egészség és belsõ harmónia, mentálhigiénia biztosítására.
A belsõ harmónia szintjei:
· magánélet
· közélet
· munkahelyi élet
A hatékony vezetõ ismeri és figyelembe veszi az emberi szükséglet-hierarchiát:
· fiziológiai szükségletek
· biztonsági, affiliációs szükségletek
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·
·
·
·

elismerés iránti szükségletek
önmegvalósítási szükségletek
tudás és megértés iránti szükségletek
esztétikai szükségletek

A vezetõi attitûdnek az emberi szükségletkielégítési törekvéseket figyelembe kell vennie.
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A motiváció tényezõi:
· erõfeszítés–teljesítmény kapcsolat
· teljesítmény–eredmény kapcsolat
· várható eredmények
Az erõfeszítés és a teljesítmény közötti kapcsolatot befolyásoló
tényezõk:
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Belsõ eredmények

Külsõ eredmények

· önmegbecsülés

· fizetés

· sikerélmény

· státus szervezeten belül

· érzés, hogy tanultunk

· státus szervezeten kívül

· érzés, hogy értelmes dolgot
csinálunk

· kedvezõ
munkakörülmények

· érzés, hogy fontos dolgot
csinálunk

· változatosság

· fáradtság

· szabadidõ
· fizetéselvonás
· szociális juttatások
· újabb feladatok
· szociális büntetések

3.7 Az összehangolás
Ez a vezetõi funkció már mûködésben lévõ mechanizmus finomhangolása! Itt érzékelhetõ a szimfónia szépsége, és itt szólalnak
meg a fals akkordok is.
Az erõforrásokat bevittük a rendszerbe, és mûködik a nevelési-oktatási folyamat.
Az összehangolás folyamata modellezve

A (Input)
Az erõforrás bevitele a rendszerbe. Az eltérõ erõforrások eltérõ
intézményi célok megfogalmazását teszik szükségessé és lehetõvé.
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B (Intézményi cél megvalósítása)
Ez maga a nevelési folyamat. Itt történik meg az erõforrások
humanizálása, az átlényegülés, a szocializáció, a személyiség
fejlõdése. Ez az iskola, az intézmény belsõ világa, a csak rá
jellemzõ specifikumokkal.
C (Output)
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A megrendelõi és a fenntartói igények figyelembevételével tervezett
nevelési folyamat eredménye, a társadalmilag hasznos és elismerésre méltó tudás alkalmazása, a munkaerõ-piaci megmérettetés
lehetõsége.
D (Visszacsatolás)
A visszacsatolás a szükséges pedagógiai és normatív mérõeszközök beiktatása, a zavarszûrés. A nevelési folyamat állandó vizsgálatot igényel, hogy a vezetõ értékelni tudja a „van” és az „elvár”
közti különbséget.
A diszfunkcionális elemeket a legkisebb sérülésekkel és veszteségekkel kell kizárni a folyamatból.
Az erõforrás véges, és mindig szûkösen áll rendelkezésre.
A vezetõi munka fõ követelménye az erõforrás-utánpótlás
biztosítása és megújítása. A vezetõi munka eredményessége az erõforrások hatékony mûködtetésétõl függ.

3.8 Ellenõrzés
A sok-sok befektetett munka után elérkeztünk a számvetéshez.
Mit csináltunk jól, min kell változtatni, mit kell korrigálni.
Áttekintés
A tervezési elemeket és a célmeghatározást viszonyítjuk az
elért eredményekhez.

Iskolavezetés 2001. február

Management

L
1.1
35

Az értékelés
A pedagógiai értékelés fajtáit, céljait és funkcióit a következõ táblázattal szemléltetjük:
Az értékelés
célja

funkciója

Diagnosztikus
Az egyéni közösség kiindulási szintjének,
összetételének
megismerése.
Információszerzés a neveltség állapotáról.
A nevelési ciklus kezdete az
önértékelés,
önellenõrzés
segítése.

Fejlesztõ
A nevelési folyamat szabályozása.
Koordináció,
korrekció biztosítása.

A tanuló, a közösségek haladásának, fejlõdésének elõsegítése.

Minõsítõ
A nevelési folyamat eredményének globális
kifejezése.
A „van” és az
„elvárt” teljesítmény, eredmény meghatározása.
Újabb minõségi jegyekkel a
nevelési folyamat további
diagnosztizálását elõsegíteni.
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Minõsítés
Objektív és szubjektív eszközökkel minõsítjük saját és testületünk, diákjaink teljesítményét. Ez az alapja az újabb, magasabb,
minõségileg más célok meghatározásának.
A minõsítés során vizsgáljuk a terhelés egyenletességét és a munkatársak hozzájárulását az eredményekhez.
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Önkontroll!
Tekintse át ismét az elõkészítés, végrehajtás, ellenõrzés ábrát és
fázisokat! Tudja-e gazdagítani a szempontokat? Jegyezze fel!
o ........................................................................................
o ........................................................................................
o ........................................................................................

· Állapítsa meg, hogy mely funkció lehet az Ön erõs oldala?
· Indokolja meg, miért?
· Mely területen kell fejlõdnie?
Most már közösen válaszolhatunk a feltett kérdésekre, de legalábbis közelebb jutottunk a válaszhoz.

Figyelem!
Ki lehet vezetõ?
Ki lehet jó, sikeres, eredményes és hatékony vezetõ?
ß aki elszánja magát a feladatra
ß aki képezi, fejleszti önmagát
ß aki készül a feladatra, és szüntelenül tanulja a vezetés elméletét és gyakorlatát
ß aki vállalja és akarja az állandó megmérettetést
ß aki képes mások fejlesztésére is
ß aki a megtanult vezetési ismereteket minden szituációban képes alkalmazni

A következetes vezetõi munka eredménye lehet – akár rövid távon is – a tranzakcionális vezetés megteremtése: itt minden mûködik, a különbözõ mûveletek összehangoltak.
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Mi jellemzi a tranzakcionális vezetést?
·
·
·
·
·
·
·

intézkedés
tárgyalás
rábeszélés
meggyõzés
motiválás
ütemezés
fejlesztés (személyi, tárgyi)

A vezetés tanulásának és gyakorlásának eredményeként hoszszabb távon kitûzhetjük a transzformáló vezetés megvalósítását.
Ez már más minõséget jelent, tulajdonképpen út a vezetés mûvészete felé.
Mi jellemzi a transzformáló vezetést?
· a vezetõ átadja értékeit a csoportnak
· többet hoz ki a munkatársaiból, mint amire õk magukat képesnek tartják
· állandóan építi és fejleszti a közösséget
· az idegen számára is szembetûnõ munkahelyi, szervezeti klíma
· lüktetõ és fejlesztõ légkör: a munkatársakért és általuk mindig
történik valami
· a vállalt tevékenység célorientált
· a nevelési folyamat energiagazdag környezetben valósul meg
· magas szintû és tartós a motiváció
· a feladatokhoz, az intézményhez kötõdõ identifikáció
· a környezet a vezetõ távollétét hiányként éli meg: jelenléte kívánatos
Rendezhetjük az elõkészítés, végrehajtás, ellenõrzés fázisokat
más rendszerbe is. Ez a rendszerezés vezetéselméleti kutatásaink alapján készült, intézményvezetési gyakorlati kontrollal bír.
Nevezzük a három fázist, fogalmat a hatékony vezetést segítõ
3 testõrnek!
A vezetõi feladatok egyik lehetséges csoportosítása:
· elõkészítés
· végrehajtás
· értékelés, ellenõrzés
Ez nem leszûkítése a korábban bemutatott klasszikus rendszereknek.
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Az elõkészítés
A jól szervezett vezetõi munkában újabb 3 feladatot kell elkülöníteni.
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· A világos intézményi cél meghatározása. (Mit akarok?)
· A reális, adatokon, tapasztalatokon alapuló helyzet elemzése.
(Válaszolok a mi van? kérdésre.)
· Távlatadás, vagyis a feladat meghatározása. (Mit kell elvégezni, ki, hogyan, kivel, mivel végezze el.)
A végrehajtás
A vezetõ legnagyobb kihívása, hogy a feladatok végrehajtásában
biztosítsa önmaga és mások tartós motivációját. Ez az állandó
készenléti állapot akkor érhetõ el legkönnyebben, ha a feladatvégzés a célokkal való azonosulással megy végbe.
A feladatok konkrét megvalósítása a tartós teljesítés, az aktivitás. Ez feladatok adásával, követeléssel, segítéssel fejleszthetõ.
Semmiképp és senkin nem segít a vezetõ elnézéssel. Mindig készen kell lennünk a teljesítmény konkrét elismerésére, mert
a teljesítõ is visszacsatolást vár a környezetétõl. Sokszor tapasztalhatta, hogy még mindig a jó szó a legjobb megerõsítés, csak
ne fukarkodjunk vele. Mindenkinek élmény a siker után visszatekinteni a közösen megtett útra.
Példa:
Az egyetemen a tanár szakos hallgatók elõszeretettel választják szakdolgozati témának a pedagógus jutalmazási és büntetési eszköztárának és
gyakoriságának bemutatását. Ennek több oka lehet:

· viszonylag egyszerû matematikai statisztikai módszerekkel mérni és
bemutatni a témát

· a környezetben (saját intézményben) elvégezhetõ, adottak a kontrollcsoportok is

· kielégíthetõ a kutatási vágy, hogyan csinálják mások
Az ilyen szakdolgozatok értékelésénél azonban mindig bebizonyosodik,
hogy a hallgató tulajdonképpen fejleszteni akarta saját jutalmazási-büntetési módszertani apparátusát. Egyébként a következtetések helytõl,
mintától függetlenül általában azok, hogy a jutalmazás-büntetés aránya
1/3–2/3. Ugye ez több mint elgondolkoztató?

Mindenki óhajtja, várja az elismerést, megerõsítést, és mégis tanult környezeti mintáink alapján többször nyúlunk a legkevésbé
hatékony büntetés eszközéhez ahelyett, hogy felemelnénk, szárnyakat adnánk. Az Ön vezetõi munkájában milyen szerepet
tölt be a mások elismerése?
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Az aktivitás tehát kulcsfogalom, érdemes állandóan fejleszteni
személyiség-lélektani, motivációs elméleti ismereteinket. Választási lehetõségünk az, hogy minden feladatnál vagy minden új
helyzetnél megküzdjünk a ráhangolásért, vagy alkotó klímát teremtünk, és elhitetjük a feladat fontosságát. Soha nem lehet
befejezettnek tekinteni az emberek fejlesztését. Olyan ez, mint az
emlékeztetõ védõoltás.
A képzési terv elkészítésekor a vezetõnek differenciálni kell. Mindenki nem képes ugyanazt elvégezni. A személyiségfejlõdésnek
vannak fáziseltérései, környezeti meghatározói. A leghatékonyabb
humánerõforrás-felhasználás az, amikor az egyént képessége szerinti magas teljesítményre bírjuk. Ez a differenciált emberismeret
terepe. Itt kap hangsúlyt az egyéni cél, képesség, érdeklõdés. Ennek tiszteletben tartása nagy vezetõi erény, és a kellõ kölcsönösséggel megtervezett továbbképzés a legeredményesebb.
Példa:
Szállóigévé lett a frappáns kabarétréfa: Tud úszni? Nem! És ha megfizetem? Akkor talán van esély arra, hogy megtanul!

A képzési célok megbeszélésénél és realizálásánál három fontos
feltételt figyelembe kell vennünk:
· a képzés lépcsõzetes legyen, mindig a magasabb szint felé irányuljon, kerüljük a redukciót
· a perspektivikus célok az egyén számára beláthatóak legyenek
(átsorolás, címmegadás, új megbízatás), ez növeli a motivációs
bázist
· lehetõleg ne sérüljenek (a legkisebb mértékben sem) a munkahelyi szerep- és státusviszonyok, biztosítsuk a nyilvánosságot
Értékelés
Az ellenõrzés, értékelés gyakran a vezetõi tevékenység „nemszeretem” területe. Ennek elmulasztásából adódik rendszerint a téves célmeghatározás vagy az irreális helyzetfelismerés.
Három nagy értékelési fázis szakaszolható:
· a fejlesztõ,
· a diagnosztikus és
· a minõsítõ értékelés.
A közoktatásról szóló törvény 47–49. §-aiban meghatározottak
alapján a nevelési tervek elkészítésekor, a pedagógiai program
kiegészítésével minden intézmény meghatározza „a nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, értékelési minõségbiztosítási rend-
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szerét”. Úgy gondoljuk, hogy egy korszerû vezetõi program nem
kerülheti meg ezeket a kérdéseket.
Eddigi ismereteinket rendszerezhetjük egy folyamatábrában.
A vezetõi feladatok folyamata
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Elõkészítés

Végrehajtás

Cél

motiváció

Helyzet

aktivitás

Feladat

differenciálás

Ellenõrzés

Fejlesztõ
Diagnosztikus
Minõsítõ

Az eredmények az új
célmeghatározást segítik

E szempontok alapján felállíthatjuk magunknak a menedzseri,
vezetõi, igazgatói munkában a legmagasabb szintû önmegvalósítási célokat.

4. A konfliktus
Amennyiben Ön – helyesen – úgy dönt, hogy továbbra is kitartóan
foglalkozik a pályázat beadásának gondolatával, sõt ez már elhatározott szándéka, akkor legyen még kitartása arra, hogy közösen
továbbgondoljuk – a programkészítés elõtt – azt a változást, amely
minden fejlõdõ, változó szervezetnek, így a közoktatási intézménynek is sajátja.
A pályázati szándék alapján többféle szerepbe kerül a jelölt:
· tanárként pályázik elsõ vezetõi beosztására helyben, jelenlegi
munkahelyén vagy kívülrõl, idegen helyre
· vezetõként pályázik újabb ciklusra saját, eddigi helyére vagy
kívülrõl, más intézménybe
A megpályázott vezetõi állás „soktényezõs”. A legjellemzõbb
változatok a következõk:
·
·
·
·

vezetõi válság van
belsõ hatalmi harc uralja a nevelõtestületet
nyugdíjazás miatt üresedik meg az igazgatói szék
a korábbi vezetõtõl megvonták a bizalmat
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· új intézmény megszervezése a feladat
· természetes módon lejárt az ötéves vezetõi megbízás
A fenti szempontok egyben behatárolják az Ön mozgásterét is.
Legnehezebb kívülrõl kezdõként bekerülni egy másik intézmény
élére. Legkönnyebbnek tûnhet a saját helyet megpályázni, ha az
eltelt ciklus eredményekben gazdag és meggyõzõ mind a nevelõtestület, mind a fenntartó számára.
A sajtóból is ismerünk ádáz hatalmi harcokat, ahol a vezetõ nem
szolgált rá sem szakmailag, sem emberileg a további bizalomra,
de foggal-körömmel ragaszkodik státusához, és természetesen
másokban keresi kudarcainak okát.
Ebben az a tragédia, hogy az elhúzódó viszálykodás vesztese egy
jobb sorsra érdemes diákközösség és nevelõtestület. A költségvetési erõforrások a jó intézményben és a rosszban is – a fejkvóta
alapján – azonosak.
Bármelyik szituációban is kell Önnek pályáznia, nem kerülheti el a figyelmét az állandó vita, a verseny, a konfliktus.
A vita hasznos, építõ dolog, ha nyílt és a közösség nyilvánossága
elõtt zajlik. Mindig van esély a konszenzusra. A verseny természetes, s tudomásul kell venni mások ambícióját is. A verseny
építõ, sõt fejlesztõ, ha tiszta játékszabályok szerint zajlik.
A konfliktus már bonyolultabb jelenség, ezért részletesebb elemzést igényel.
Aki emberekkel foglalkozik, társas környezetben él, ismeri a naponta felmerülõ gondok sokaságát, ismeri a konfliktust. Minden
pillanatban adott a lehetõség a konfliktus kialakulására. Két ember nem érti meg egymást, mi nem értünk másokat, mások bennünket. Vezetõként megéljük az örök bizonyítási kényszert: jót
akarunk – és mégsem értik.
Boldoggá tudunk-e tenni másokat akaratuk ellenére?! Miért oly
sokfélék az érdekek? Hogyan teremtsünk egyensúlyt a rövid távú
és a távlati célok, érdekek között? A kérdések sora folytatható –
számolhatatlanul. A hatékony vezetéshez azonban fel kell ismernünk a különbözõ konfliktushelyzeteket és azok sajátosságait.
A konfliktus természetes velejárója az emberek együttélésének. Kiküszöbölni soha nem tudjuk. Azon kell gondolkoznunk, arról kell
ismereteket szereznünk, hogyan tudjuk minimalizálni a konfliktusok számát, mederben tartani és ellenõrizni azok lefolyását. Hogyan
használhatjuk ki elõnyeit, és hogyan küszöbölhetjük ki káros, jóvá-
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tehetetlen hatásait, amelyek nyomot hagynak az egyes emberben, csoportban, testületben egyaránt.
A vezetõválasztás, pályázati eljárás, kinevezés is konfliktusok sokaságát rejtheti még a legnyugalmasabb, „sima ügynek látszó”
esetekben is. Nyitott szemmel kell járnunk a pályázati idõszakban, mert az embereknek vannak saját, szervezeti és társas céljaik, szükségleteik. A legnagyobb vezetõi tudással is nehéz kielégíteni a három szükségletcsoportot egyszerre.
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4.1 A konfliktus ismérvei
Az összhang, a teljesítmény romlása biztos jel. A környezetben eluralkodik az alakoskodó udvariasság, a bizalmatlanság
vagy akár a gyûlölet. Hosszú a folyamat, míg a mélyben húzódó,
lappangó súrlódások felszínre kerülnek, ezért kezelésük is nehezebb. Amennyiben egy munkacsoport tartósan „el- és átbeszél”
egymás feje felett, akkor ott komoly teljesítmény nem születik.
Kell egy célpont vagy bûnbak a vélt vagy valós sérelmek levezetésére. Ha a célpont a vezetõ, hamar kialakulhat a latens vezetés:
más személyhez, érdekcsoporthoz kerül át a kezdeményezés. Ekkor a deklarált, közösen megfogalmazott intézményi célt felváltja az érdekek küzdelme.
Az információs rendszer sérül, megkezdõdik az információ felértékelõdése – hiszen csak néhányan jutnak hozzá –, s ezzel
egyidejûleg a torzítás, amely az információ hiányából fakad.
A szabályok, az elõírások, az addig természetes és íratlan normák megsérülnek, torzulnak, új és más értékrend kezd kialakulni. A munkafegyelem csorbát szenved, még az addig legpontosabbak is késnek, határidõt módosítanak.
Úrrá lesz a bizonytalanság és a kiúttalanság érzése, nõ a távlatvesztés veszélye, ami a legkülönbözõbb emberi reakciókhoz és
magatartási megnyilvánulásokhoz vezet.
A vezetõnek csak a logikus, objektív helyzetelemzés segít.
A vezetõnek meg kell vizsgálnia:
·
·
·
·

Mi a probléma?
Miért merült fel?
Kinek, kiknek állt érdekében a probléma felvetése?
Milyen megoldási lehetõségek vannak?
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Figyelem!
A konfliktus fellépésekor ne veszítsük el objektivitásunkat! Legyünk tisztában az alapelvekkel!
ß Minden szervezetben emberek emberekkel vagy embercsoportokkal és csoportok emberekkel kerülhetnek konfliktusba.
ß A konfliktusok kezelése a vezetõi munka nehéz és idõigényes része.
ß A konfliktust csak akkor kezelhetjük eredményesen, ha
ismerjük azok megjelenési formáit és kiváltó okait.
ß A konfliktusnak különféle jelei és tünetei vannak, de ezekbõl nem tudhatjuk meg közvetlenül a konfliktus típusát.
ß A konfliktus alapvetõ elõfeltétele az általános elégedetlenség, vagy valaki, akit lehet okolni és/vagy büntetni. Ezen
elõfeltételek emberek, csoportok közötti ellenségeskedéshez vezethetnek.
ß Zárt verseny esetén az egyén vagy a csoport úgy gondolja,
hogy céljait csak mások kárára tudja elérni.
ß A konfliktusként megjelenõ verseny két alapvetõ vonása
a célok, ideológiák különbözõsége, valamint a személyes
tér (territórium) sérelme.

4.2 A konfliktus okai
A konfliktus kialakulásához két elõfeltétel szükséges.
· Az embernek azt kell éreznie, hogy a dolgok nem úgy történnek, ahogy szeretné, vagy ahogy elvárja. Ha átmenetileg kedve
szerint is van a „történés”, attól fél, hogy mindez meg fog változni – elégedetlen.
· Van valaki (személy vagy csoport), akit valaki más elégedetlenségéért vagy félelméért hibáztatni vagy büntetni lehet – függetlenül attól, hogy az illetõt személy szerint hibásnak tartják-e
a dologban, vagy nem.
A személyes gondok, a boldogtalanság, a sikertelenség
konfliktushoz vezet még akkor is, ha a munkahelyi körülmények alapján ez teljesen indokolatlan.
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Ellenszenv
A személyes problémák – akár indokoltak, akár nem – átültethetõk a környezetre, a munkahelyi csoportra, a területre, ahol felerõsödnek. Elég egy szikra, emeltebb hang, egy félreértett gesztus
vagy mozdulat, egy „le nem nyelt” félmondat: hirtelen minden és
mindenki ellenség és ellenszenves lesz. Az egyik kolléga nyugodtsága, a másik sikere irritáló a többiek számára.
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A szürkeség, a tartós sikertelenség, a munkanapok egyhangú
egymásutánja a robbanásig feszíti az egyént, a környezetét.
Vita
A nyílt, „kiterített” viták lehetnek termékenyek, építõek, a személyiséget fejlesztõek. Konfliktus akkor keletkezik, ha nem az „egy
súlycsoportba” tartozók vitáznak.
Az eltérõ információmennyiség, tudásanyag, habitus vagy életkor
is lehet konfliktusforrás. Nagy konfliktusforrást jelent a kompetenciahatárok átlépése, az illetéktelenség valamilyen ügyben.
Példa:
A karbantartónak és a konyhai személyzetnek – „csak úgy” – van pontos
véleménye, nézetrendszere a tanárok munkájáról. A tanárok ugyanakkor „tudják”, hogyan kell vízvezetéket szerelni, üvegezni – a fõzésrõl, tálalásról nem is beszélve…

Verseny
Amennyiben két vagy több ember el akar valamit érni, és mindegyik úgy érzi, hogy azt csak akkor teheti meg, ha a többit megakadályozza célja elérésében, versenyhelyzet áll elõ. Ugyanez történik,
ha a korlátozottan rendelkezésre álló erõforrásokért, jutalomért,
elõnyökért, egy pozíció megszerzéséért folyik a versengés. Verseny
lehet nagy szakmai kihívás is, ahol nem feltétlenül kell vesztesnek
lenni. A veszteség, „legyõzöttség” nélküli verseny már egy intellektuális minõség lehet a testület számára.
A célok különbözõsége
A célok érdeken alapuló különbözõsége, az elõzetes tervezési elõkészületek hiánya, a „közös bölcsesség” mellõzése szintén konfliktusforrás. A célok átfedik egymást, vagy ellentmondanak egymásnak.
Szerepkülönbségek
A szervezetben, közösségben párhuzamos szerepek vannak („nagykövet”, „normaállító”, „kezdeményezõ”, „középpont”). A testületben
kialakult szerepviszonyokat az egyének eltérõen élik meg. A túlbuzgóságtól a teljes apátiáig húzódhat a mezõ.
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Eltérõ ambíciók
Rejtett célok érlelõdnek – eltérõ ambíciók alapján.
Ha a testület nincs tisztában az adott helyen elérhetõ belsõ pályakarrierrel, akkor mindig számíthatunk arra, hogy az ambíciók
elõbb-utóbb utat keresnek maguknak, s az addig rejtett törekvések nyilvánosságra kerülnek.
A rejtett célok, ambíciók lehetnek egy ideig jelentõs húzóerõk.
Aki továbblépésre, új kihívásra készül, az teljesítménykényszerben van. Õ mindig többet akar, hogy felhívja magára a figyelmet.
Territórium
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A territórium, a személyes tér sérül: áthelyezés, új munkaidõ-beosztás, kedvezmények szûkülése, a kényelem és biztonság elvesztésének
félelmével. Az emberek szeretik kivívott helyüket, viszonyrendszerüket fenntartani, ugyanakkor nehezen változtatnak szokásaikon.

4.3 A konfliktusok kezelése
Nem szorul bizonyításra, hogy az emberek különbözõek, ezért
mindig lesz konfliktus – együtt élünk vele.
A vezetõnek számos oka lehet arra, hogy támogassa beosztottjait abban, hogy a köztük levõ különbségeket kifejezésre juttassák.
· A különbözõ vélemények, alternatívák, javaslatok meghallgatása ösztönzõleg hat az emberek kreativitására, és képessé teszi õket arra, hogy jobb ötletet dolgozzanak ki, mint amit egyedül tudnánk létrehozni – a viták és véleménykülönbségek
gondolkodást serkentõ, ösztönzõ hatása nélkül.
· Az olyan embereket, akik nem elég „rámenõsek” ahhoz, hogy
ismertessék egy újnak számító ötletüket, bátorítja az, ha látják, hogy kollégáik vitája élénk, de nem ellenséges.
· Gyakran megfeledkezünk arról, hogy a felvetett téma érzékenyen érinthet más embereket. Ugyanakkor egy hirtelen támadt
vita rávilágíthat arra, hogy miért nem volt eddig igazán gyümölcsözõ ezen emberek között a kapcsolat, és sokban segíthet
azok megjavításában.
· Egy veszekedés során a vezetõk gyakran rádöbbennek alapvetõ strukturális vagy eljárásbeli hibákra, amelyek megoldása
azután eredményesebb mûködésre vezethet, és amely segítséget nyújt a jövõben az ilyen vagy ehhez hasonló gondok elkerüléséhez.
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· Az intrikákat és személyeskedéseket nélkülözõ kulturált viták
során (amikor a felek megpróbálják egymást saját igazukról
kölcsönösen meggyõzni) kialakulhat az egymás iránti nagyfokú megbecsülés, amely egy közös munka során rendkívül
hasznos lehet.
· Ha valakit rákényszerítünk arra, hogy vitában védje meg érveit, akkor az illetõ sokkal mélyebben át fogja gondolni a feladatot, mint egyébként tenné. A vita befejezése után mindent megtesz azért, hogy a gyakorlatban is bebizonyítsa igazát.
· Sokszor jobb egy rövid civakodással, összeütközéssel, esetleg
„összeugrasztással” felszínre hozni és megoldani a problémákat, mint a sérelmeket elpalástolva, azokról szinte tudomást
sem venni.

4.4 A konfliktus megelõzése
Minden vezetõi tekintély latba vetésével érjük el, hogy
a vitában ne szenvedjen senki különösebb presztízsveszteséget. Akkor sem, ha álláspontját feladni kényszerül. Ellenkezõ esetben mindkét fél a végsõkig fog ragaszkodni
álláspontjához, s ez megoldhatatlan konfliktushoz vezet.
Ne hagyjunk senkiben olyan érzést, hogy véleményével „renitens” vagy „mártír” szerepet játszhat. A vezetõ minden esetben
egyértelmûen nyilvánítsa ki, hogy a „gyõztes–gyõztes” kimenetelû megoldást támogatja.
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4.5 A konfliktusok megoldása
A konfliktusok megoldásával három fokozatban próbálkozhatunk.
Minimális hatékonyságú módszerek (elsõ fokozat)
A kényszer eredménye csak idõleges: addig tart, amíg a kényszerítõ (a „diktátor”) jelen van.
A halogatás: nem lehet „meg nem történtté” tenni az eseményeket, szembe kell velük nézni és kezelni szükséges a problémákat.
A meggyõzés: hosszú idõ szükséges a tudatformáláshoz, nem
minden helyzetben van a belátásra remény, sokan nem ismerik
fel azonnal az „érted haragszom, nem ellened” attitûdöt.
A megvásárlás: a késõbbi viszontzsarolás melegágya.
A koalíciók alkotása: olyan jól sikerülhet, hogy a tagok megerõsödve ellenünk fordulnak.
Közepes hatékonyságú stratégiák (második fokozat)
A szétválasztás, redukció: csak a fizikai közelségbõl adódó
konfliktusforrás csökkentése lehetséges (új ülésrend, új iroda, új
feladat, más beosztás).
Átadás a felettesnek: gyakori iskolai példa; amikor a pedagógus
nem akarja megoldani a konfliktust, akkor „feljebb hárítja” („Nagyszünetben jelentkezz az igazgatói irodában!”).
Nyílt verseny alkalmazása: valós értékelés alapján, az egyenlõ esély
biztosításával elõsegíti a megméretést (Ki találtatik könnyûnek?!).
Leghatékonyabb stratégiák (harmadik fokozat)
A munkacsoportok átszervezése: egyrészt megadjuk azon lehetõséget, hogy az emberek megtanuljanak együtt dolgozni másokkal, másrészt megtörjük a régi szokásokat, illetve azok átörökítését. Az elõítéletek háttérbe szorulnak, egyenlõ az újrakezdés
esélye.
A közös cél megtalálása: egy az ellenérdekeknél magasabb
szintû és rendû cél kitûzése, amelyben mindenki újra érdekelt
lehet. Egy pályázat, egy támogatás elnyerése például anyagilag is
érint mindenkit, és javítja az intézmény image-ét.
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Figyelem!
Az interaktív alku:
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ß új feladatok adása, új támogatási technikák bevezetése
(soros elnöki rendszer például)
ß a „gyõztes–gyõztes állapot” elérése, amelyet mindenki eredményként él meg még akkor is, ha leadott eredeti követelésébõl
ß a tárgyaláshoz olyan attitûd kell, amely elismeri, hogy
mindkét fél sikerre vágyik
ß kell egy szemléletmód, amelynek segítségével az ember
a másik embert partnernek és nem ellenségnek tekinti
ß szükséges egy légkör, amely arra ösztönzi mindkét felet,
hogy felismerje: a célokat együtt dolgozva könnyebben lehet elérni, mint egymás ellen küzdve
ß nem nélkülözhetõek a stratégiák, amelyek lehetõvé teszik
a kölcsönös elõnyök elérését

A konfliktuskezelési technikák nem hoznak azonnal eredményt.
A siker mindig egy folyamat végterméke.
Azért szenteltünk ekkora terjedelmet a konfliktus természetrajzának bemutatására, mert a vezetõi pályázatok kísérõjelensége
gyakran a végletekig kiélesedõ helyzet. A konfliktusok kiélezõdése után már szervezeti beavatkozásra is szükség van, ekkor minden lehetséges belsõ erõtartalékot mozgósítunk, és megkezdjük
a vezetéstudomány szerint az egyik legnehezebb, de legszebb tevékenységet: a változás menedzselését.

5. A változás
Ön – mint (régi-új) igazgatójelölt – változást akar az intézményben saját elképzelése, ötlete alapján. A változás szükségszerûsége minden szervezetben elõbb vagy utóbb bekövetkezik.
A változási kényszer folyamata:
· Bénultság: Az intézményben valamilyen területen ellehetetlenedik a hatékony munka. A váltásnak ezt a szakaszát az emberek egy része úgy éli meg, hogy elveszti tájékozódását a folyamatokban. Minél kevesebb ismeretes a változás okáról, annál
nagyobb a ledermedés, a félelem.
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· Minimalizálás: A testület tagja és a technikai dolgozók elvesztették a vezetés iránti bizalmukat, lazítanak, visszafogják a teljesítményt, kivárásra, túlélésre játszanak. Válsághelyzetben
nem mindig negatív cselekedet a minimalizálás, hiszen ha ezzel további károkat, felesleges sérelmeket elõzünk meg, akkor
helyeselhetõ magatartás is lehet a kivárás. Ez idõ alatt az
egyén, a szervezet, a csoport rendezheti sorait, újragondolhatja lehetõségét, jövõképet alkothat.
· Depresszió: Ez a változás elõtti mélypont felé vezetõ út. Itt már
vezetõi ráhatással, az eddigi módszerekkel nem lehetünk eredményesek, újra kell fogalmazni az intézmény életét, kitörési
pontokat kell találnunk. Amennyiben ezt sikerül megtenni –
akár az új vezetõi pályázat is megmutathatja a változás irányait –, akkor az emberek egy részénél bekövetkezik az elfogadás.
A frusztrált emberek azért szoronganak és kerülnek „szervezeti” depresszióba, mert nem tudják bemérni a helyes és elvárt
viselkedést.
· Elfogadás: Ebben a fázisban azok támogatják legelõször a vezetést, a változást, akiket a legjobban zavart a kaotikus, rendezetlen állapot, akiknek fontos a pedagógiai klíma és fontosak
az igényes munkafeltételek. A tisztulás, tisztán látás eredménye, a „történjen már valami” óhaja viszi az egyént az elfogadás
felé. Az elsõ három fázis még múlt alapú kötõdés, az elfogadással megkezdõdik a „horgonyok felszedése”.
· Kipróbálás: Ekkor már többen is csatlakoznak, „majd meglátjuk” álláspontra helyezkednek. A felkészült vezetõ bevonja
õket a folyamatba, megbízatásokat ad, jelzi és kielégíti a fontosság szükségletét (rád is szükség van), felszabadítja a felgyülemlett energiákat. Az embereknek esélyük van kipróbálni az
új helyzetet, lehetõségeket, stílust, vagyis újrafogalmazhatják
önmagukat.
· Megértésre törekvés: A kivárók is csatlakoznak, látják a változás elsõ jeleit. Tovább nem akarnak kimaradni („hátha mégis
sikerül neki”), gesztusokat tesznek, igyekeznek beállni a sorba,
megbízatásokhoz akarnak jutni. Érdeklõdést tanúsítanak a változás valódi értelme iránt, elemzik az új helyzetet („mennyivel
más most a helyzet”). Ez az utolsó lehetõség csatlakozásra
(„nincs mire tovább várni”), ha nem mentem el az elején. A változás valódi megértéséhez kellõ élmény és idõbeli rálátás is kell.
· Beépülés: Akik megmaradtak a szervezetben, azok elfogadják
a változást, teljesítenek, igyekeznek úgy tenni, hogy õk eddig is
akarták a változást, támogatók voltak, csak nem vették észre.
Tudnunk kell, hogy vezetõváltáskor egy intézmény elveszítheti néhány legjobb munkatársát (õk bármikor piac- és
versenyképesek), és elveszít néhány „renitenst, aki sikerte-
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lenségének okát mindig másban keresi. A kilépéssel átrendezõdnek a szervezeten belüli szerepek, az eddigi közepesek elõreléphetnek, az alig teljesítõkre viszont nagyobb figyelem jut,
megkezdhetik a felzárkóztatást.
7. Beépítés
Önértékelés
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3. Depresszió

6. Megértésre törekvés
5. Kipróbálás

1. Bénultság
4. Elfogadás
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A változás kezdete

Idõ

A hét leírt állomás között természetesen átmenetek vannak. Nem
mindig az ábra görbéje szerinti dominancia zajlik. A változásban
érintett személy megtapasztalja az elszakadást, a valóságos okok
fokozatos megismerését, az önpróbát és önmegérzést. Abban is
nagy különbség van az emberek között, hogy mennyi idõt töltenek az egyes „állomásokon”. Van, aki kikerüli a depressziós pontot, és van, aki a kipróbálást kihagyva beépül.
Vigyáznia kell a változás adagolásával, mert az emberek egy
része veszélyt lát benne! Természetes emberi tulajdonság, hogy
egyensúlyra, harmóniára törekszünk mind a magánéletünkben,
mind hivatásunk gyakorlása során. A változásokat ezért mindenki
fenntartással fogadja. Minden helyzet megváltoztatása egy érlelési
folyamat. Ha saját elképzeléseinket, ötleteinket akár éveken át dédelgetjük, „érleljük”, akkor miért várnák el, hogy mások azonnal
magukévá tegyék, támogassák, megértsék szándékainkat?

5.1 A változás lehetõségeinek elemzése
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Ön, a változtatni akaró jelölt ki akarja billenteni az embereket a megszokott (szeretett vagy nem szeretett) egyensúlyból.
A változás folyamatát egy erõtér-analízis ábrával jól lehet szemléltetni.
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Minden szituációban más-más tényezõket lehet és kell elemezni.
A nyilak nagyságával vagy vastagságával jellemezhetjük a dominanciát.

Figyelem!
A változási folyamat erõterében hajtóerõk és fékezõerõk lépnek
mûködésbe.
ß Hajtóerõk lehetnek
— környezeti kihívás (az új közoktatási törvény, a tartalmi
szabályozás új elemei)
— saját személyes ambícióm
— a fenntartói oktatáspolitikai koncepció, a finanszírozási
prioritás
— néhány változtatást okozó kolléga
— a diákok reménye és fogékonysága az újra
— a demográfiai realitás miatti kényszerek (struktúraátalakítás)
ß Fékezõerõk lehetnek
— szûk látókörû önérdek, gyanakvás, hogy kihagynak belõle
— a megszokás, a kényelem („jó volt ez eddig így is”)
— a bizalom hiánya (a vezetõ szûk hatalmi forrással rendelkezik)
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Figyelem! (folytatás)
— a kommunikáció hiánya (nincs kellõ ismeret a változás
céljáról)
— alacsony szintû tolerancia a változással szemben
— rossz helyi tapasztalatok („tavaly sem sikerült, ezt már
sokszor próbálták”)
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Kulcsember-elemzés
Az erõtér elemzése után fontos tudni, hogy a változásban érdekelt vagy kényszerûen bevont személyek hogyan viszonyulnak a
változáshoz.
Végezze el a kulcsemberek elemzését! Azokét, akik tényezõi és meghatározói lehetnek az Ön sikerének vagy sikertelenségének.

Eredmény: Az elemzés eredménye esetünkben (szándékosan):
„patthelyzet”.
Következtetés:
Akkor van esélyünk a program, a változás végigvitelére, ha
· a közömbösöket megnyerjük,
· az ellenzõk egy részét átsegítjük a közömbös mezõbe: ha segíteni nem tud, legalább ártani ne ártson. Ennek az átrendezésnek is technikái vannak, hiszen a résztvevõk motivációját kell
megváltoztatni.
Ilyen helyzetelemzésekkel egészítsük ki a jegyzetfüzetünkben lévõ
adatokat, amelyet a tájékozódás idõszakában szereztünk a környezetrõl, a hangulatról, az elvárásokról. Minden rezzenést, jelet
fogjunk fel rejtett üzenetnek, így kincsestár lesz a jegyzetfüzetünk.
Ennyi ismeret birtokában megkomponálhatjuk magát a változást.
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5.2 A változásmenedzsment alapfogalmai, lépései
A változás szintjei:
·
·
·
·

egyéni,
csapat,
csoport/részleg, valamint
intézményi szintû

változást tervezhetünk.
Külsõ változást kiváltó tényezõk (step) lehetnek:
·
·
·
·
·

szociológiai,
technológiai,
gazdasági-politikai,
környezeti (kereslet),
véletlen természetûek.
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A belsõ változást kiváltó tényezõk általában: a hatékonyság növelése, a minõség és a motiváció javítása.
A változás megszervezésének szigorú lépései vannak, amelyek nem cserélhetõk fel.
Elsõ lépés a változás elõkészítése, tervezése
Elõször is definiálnunk kell a változás tartalmát, irányultságát.
Feltárjuk a változás irányába ható külsõ-belsõ tényezõket.
Példa:
A Kt. 84. és 88. §-ában meghatározottak a fenntartók stratégiai feladatai, vagyis közoktatási fejlesztési terv készítésére kötelezettek. Egy ilyen
elfogadott terv több helyen átalakítja a korábbi prioritásokat (például
intézménybezárás, összevonás, új tagozat szervezése, közoktatási megállapodás kötése), ezért kell figyelembe venni minden külsõ és belsõ alakító tényezõt.

A változtatási kényszer milyenségétõl függ az ütemezés és a változtatási program elkészítése. Lehetséges, hogy egy változtatás
átíveli akár a teljes ötéves vezetõi ciklust.
Második lépés: a fellazítás (olvadás)
Ebben a folyamatban az állandó segítõ kommunikáció és a feladatok figyelemmel kísérése a kiemelt feladat.
Az erõtér-analízis, a kulcsember-elemzés és a rendelkezésre álló
egyéb információk birtokában elkezdhetjük a fellazítást. A legfontosabb az ellenállás természetének pontos felismerése.
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Az ellenállás leküzdése

Önkontroll!
Milyen módszerekkel tudom az ellenállást leküzdeni?
o ismeretnyújtás, rendszeres kommunikáció a változásban
érintettekkel
o állandó tájékoztatás: mikor, miért, mi történik?
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o részvétel: a változási folyamatba való bevonás biztosítása
o megbízatásokkal, ötletek kérésével a „fontos és mérvadó
személyiség vagyok” érzésének kiépítése a munkatársak
körében
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o segítségnyújtás, támogatás, helyzetbehozás
o a fõ módszer: a szelektív információadás (az „ellenfél” ismerje fel: jobb és elõnyösebb mindenrõl tudnia, ami a környezetében zajlik)
o nyílt és burkolt erõszak: ez az adminisztratív szabályozás
és a munkajog területe, ha valakivel végképpen nem lehet
együttmûködni.
o elválás (ha nincs remény a konszenzusra, és egyre nyíltabb az ellenállás, ami veszélyezteti az intézmény funkcionális mûködését)

Harmadik lépés: a változás maga
Elemezzük a szervezetet az összes lehetséges módon, és határozzuk meg
·
·
·
·
·

a csoportok, emberek közötti viszony jellegét,
a status quo-t,
az egyének szükségletrendszerét,
motivációikat és
az ambícióikat.

A hajtóerõk elemeinek ismerete alapján tárjuk fel a változás
szükséges tényezõit (anyagi-szellemi erõforrások)! Fogalmazzuk
meg a változási stratégia lépéseit!
Kísérjük figyelemmel a bevezetés menetét: a feladatokat végrehajtják-e, milyen mértékben fejlõdik a szervezet, és milyen mértékben közelítünk eredeti céljainkhoz?
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A sikeres változás érdekében
· a hajtóerõk mindig túlsúlyban vannak a fékezõerõkkel szemben
· törekedjünk új hajtóerõket keresni és a fékezõerõket csökkenteni
· a hajtóerõk kényszerekbõl és a változást elõsegítõ erõforrásokból állnak, ezért erõforrás-bõvítést kell alkalmaznunk
· a fékezõerõk az emberek attitûdjeivel magyarázhatóak, így az
attitûdöket kell érteni és megváltoztatni ahhoz, hogy a változás
számukra elfogadható legyen
· a tervezés folyamatában össze kell gyûjteni a létezõ összes hajtó- és fékezõerõt
Negyedik lépés: megszilárdítás (visszafagyás)
Ebben a szakaszban a létrejött új értékekre, eredményekre ügyelünk. A munkatársakat folyamatosan képezzük, közösen értékeljük a változásokat, bemutatjuk és megosztjuk a sikert. Fejlesztjük
az intézmény hagyományrendszerét (szervezeti kultúra), gazdagítjuk a stílusjegyeket, erõsítjük az arculatot, és megfogalmazzuk
a küldetést. Látható, hogy ezen a ponton csatlakozhatunk egy minõségfejlesztési, minõségbiztosítási koncepcióhoz. A munkatársak már látják és élvezik a sikert, akarják a folytatást, ezért mutassuk be a változásban rejlõ további lehetõségeket.
A megszilárdítási fázisban a fõ feladat az alapos felkészülés a folyamatos változásra, és a kulcsemberek minél hatékonyabb támogatása.
Magát az intézményi szervezetet is fejleszteni kell!

Figyelem!
Hogyan fejleszthetem az intézményi szervezetet?
ß Lehet hálózatos csoportokat mûködtetni.
ß Team-eket kell szervezni, és bevonni õket a végrehajtásba. Figyelembe kell venni az ötleteiket, javaslataikat.
ß A kommunikációs csoportok az egész változás menedzserei, propagálói lehetnek, és gyengítik a fékezõerõket.
ß Leghatékonyabb a gyakorlatban történõ kipróbálás: a megbízatás, a bevonás a változásba.
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Ötödik lépés: a változási folyamat kiértékelése
Az erõtér-analízis eredményét és a kulcsember-elemzésben lejegyzetelt megállapításainkat összevetjük a jelenlegi helyzettel,
és levonjuk a szükséges következtetéseket.
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Itt a fõ hangsúlyt a koherenciára fektetjük, vagyis a változás minden eleme segíti az egész intézmény fejlõdését. Egy vezetõi ciklusban a folyamat kiértékelése lehet a félévi és az év végi tantestületi értekezlet, amelynek ma már a közoktatási törvény által
elõírt fontos kritériumai vannak. A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhetõ arra, hogy tevékenységérõl átfogó beszámolót, értékelést adjon a fenntartónak.1
A változás folyamatos kiértékeléséhez vegyük figyelembe
a változás kulcsváltozóit.
· Mérjük fel az ellenállás mértékét és típusait, valamint az indítékokat!
· Vizsgáljuk a kezdeményezõk és az ellenállók viszonyát!
· Vegyük számba a tervezéshez szükséges adatokat, a bevezetéshez szükséges energiát!
· Mérlegeljük a kockázat mértékét!
A változás üteme
A változás idõbeliségét, ütemét az összes tényezõ elemzése után
deríthetjük ki. Gyors lehet a változás üteme, ha
· a hajtóerõk túlsúlya biztosított,
· az Ön és az ellenállók közötti hatalmi viszonyban Ön tekintély,
és van hatalmi bázisa,
· a szervezet teljesítménye rövid távon növelhetõ,
· kicsi a változás kockázata.
Lassú a változás üteme, ha
· az ellenállás mértéke túlsúlyos a változással szemben,
· az Ön hatalmi bázisa még gyenge (csak pozícióból eredõ hatalma van, szerzett tekintélye még nincs),
· kevés a rendelkezésére álló információ, és hiányoznak az adatok,
· túl nagy a kockázat a végrehajtásban.

1

Kt. 104. § (5) bekezdés.
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Gyakorlat:
Látható, hogy a változás ütemének meghatározásához fontos befolyásoló tényezõ a vezetõi hatalom minõsége. Minél több hatalmi elemet tudok
mozgósítani (elismernek), annál gyorsabb a változás (hisznek nekem,
befolyásom van, jók a referenciáim).
Lapozzon vissza, és olvassa el újra a vezetõi hatalomról szóló részt. Ha
készített jegyzetet, azokat egészítse ki. Hogyan gondolkodik most a vezetõi hatalom összetevõirõl?

Ön újabb döntési helyzet elé került!
Ön felismerte, megismerte a változás fontosságát és az egyensúly felborulásának kockázatát – amitõl mindenki óvakodik.

Figyelem!
A rendelkezésére álló információk alapján feltétlenül tartsa be
a döntés kulcslépéseit!
ß Értelmezze az adatokat, végezzen helyzetelemzést, vizsgálja saját kilátásait, valamennyi információját!
ß Tárgyaljon, tanácskozzon minél szélesebb körben, és
minden lehetséges érdekelt bevonásával!
ß Hozzon határozatokat, és utasítsa, motiválja önmagát
és társait a feladatok következetes végrehajtására!
ß Ellenõrizze a megvalósítást!

Ön a pályázat beadásával stratégiai döntést hoz, amely hatással lesz környezetére és Önre. Elérkezett karrierépítésének fõ állomásához!
Amikor a döntést meghozza, vegye figyelembe a következõ döntési követelményeket:
·
·
·
·
·
·

a befektetés térüljön meg
a kockázat mértéke elfogadható legyen
használja és erõsítse tovább az intézmény erõsségeit
a tervnek nem szabad gyenge pontokon alapulnia
ki kell kerülnie, vagy mérsékelnie kell a nagyobb fenyegetéseket
összhangban kell lennie a csoportok és a mûködési terület (önkormányzat, fenntartó) stratégiai tervével
· reálisnak és megvalósíthatónak kell lennie a tervnek
· fejlesztenie kell kommunikációs, konfliktuskezelõ készségeit
és tárgyalástechnikáját
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6. Az ötlet formába öntése: a pályázat
Vezetõi programjának megírásához nagy szüksége lesz az eddigi információk és jegyzetek felhasználására. Ismerjük a vezetõvel szembeni követelményeket, áttekintettük a várható nehézségeket és a problémamegoldás módszereit.
Ismét döntenie kell! Állítsuk össze a vezetõi programot!
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Ön egy dokumentumot ad ki a kezébõl, ezért ügyelnie kell
a formai, alaki és tartalmi követelmények betartására! Ez a vezetõ
írásbeli kommunikációja.
A nevelõtestület tagjai, a fenntartó önkormányzat oktatási bizottságának tagjai nagy várakozással és érdeklõdéssel veszik kezükbe az Ön vezetõi programját.

6.1 Formai követelmények
A címlap
Középre írja a vezetési program címét!
Bal alsó sarok:

Jobb alsó sarok:

(készítette)
(beosztása)
(címe)
(telefonja)
(dátum)
(kapja)
(címe)

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
........................ Önkormányzat
Oktatási Bizottsága
.............................................

A külalak
A pályázatot – mindegyik példányt! – szövegszerkesztõvel, áttekinthetõ formában (kiemelések, ábrák, felsorolások, kövér és
dõlt betûtípusok használatával), jó minõségû papírra és megnyerõ küllemû borítóba (mûanyag mappa, spirálfûzés, hõkötés) helyezve készítse vagy készíttesse el! A megjelenés mindig fontos –
gyakran fél siker!
A modern szövegszerkesztõ programokkal a kezdõ felhasználók
is gyorsan képesek minõségi kivitelû írást produkálni.
Amennyiben nem áll rendelkezésre számítógép, fontos a tiszta,
hibátlan gépelés. Az ábrákat, nyilakat, táblázatokat vékony fekete rostirónnal – esetleg mûszaki rajzoló vagy rajztanár kolléga segítségével – húzzuk meg. Kerüljük a „színes” megoldásokat!
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A bírálók több pályázatot olvasnak. A Ön pályázatának külalakban is különböznie kell a többitõl!
A nyelvezet
Kerülje a körmondatokat, fogalmazzon lényegre törõen, röviden!
A stilisztikai és nyelvtani hibátlanságra ügyeljen! Az idegen szavak használata gyakran elkerülhetetlen, de magyar megfelelõjük
alkalmazása sokszor találóbb, szerencsésebb, helyesebb.
A pályázatot leadás elõtt adja oda ismerõsének, barátjának, bizalmasának. Kérjen kritikát! Meg fog lepõdni azon,
hogy – akár laikusoktól is – mennyi hasznos tanácsot fog
kapni!
A felépítés
Kerülje a római számos (I., II., …) vagy betûs (A, B, C, …) felosztást! Alkalmazza az alábbi decimális számozást!
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
Maximum három, de inkább két tizedespontig végezzen felosztást! Az 1.2.4.5. majd esetleg 1.2.4.5.1 mélységig tagolt fejezetek
már követhetetlenek, zavaróak. Ugyanakkor a rövid, logikusan
tördelt, lényegretörõ fejezetek élvezetessé teszik az olvasást.

6.2 Tartalmi követelmények
A címlap után egy rövid összefoglalást tegyünk. Az összefoglalásnak az a funkciója, hogy felhívja a figyelmet az anyagra. Ennek
a pár mondatnak frappánsnak kell lennie, esetleg egy jól megválasztott idézettel is kifejezhetjük mondanivalónkat.
Összefoglalás
Már az indításkor foglalja össze az Ön által megálmodott, önálló arculatú intézmény megteremtésének koncepcióját! Néhány konkrét
kijelentéssel bizonyítsa azt, hogy ez miért pont most rendkívül fontos, és miért éppen most aktuális.
Az összefoglalást a tartalomjegyzék követi.
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A tartalomjegyzék
Egy, a vezetéselméleti tanításokat és a közoktatás valóságát is figyelembe vevõ lehetséges tartalomjegyzék felépíthetõ például így:

Tartalomjegyzék
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Oldal

Összefoglalás
Bevezetés
1.
1.1.

Célmeghatározás
........................

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Helyzetelemzés, erõforrás-bemutatás
Mi történt a múltban?
Jelenlegi folyamatok
Kiindulási bázis

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A célmeghatározásból eredõ feladatok
Hosszú távon megoldandó feladatok (5 év)
Középtávon megoldandó feladatok (2-3 év)
Rövid távon megoldandó feladatok
Azonnali feladatok
Kulcseseményterv
Mérföldkõterv

4.
4.1.

A szervezeti felépítés és indoklása
Szervezeti ábra

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Egyéb külsõ nevelési tényezõk szerepe
Szülõi háttér
Oktatásirányítás
Jogszabályok
Társadalmi környezet, partnerkapcsolatok

Mellékletek
1.
Szakmai önéletrajz
2.
Ajánlók véleménye
3.
Diplomamásolatok
4.
Publikációs jegyzék
5.
.............................
Ez a tartalomjegyzék megfelel a pedagógiai logika, cél, helyzet és
feladat követelményeinek.
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A tartalmi kifejtés
A vázlatpontok sorrendjében segítséget adunk a tartalmi kifejtéshez. Az Ön programja egyedi és egyszeri! A konkrét tartalmat
Ön írja le jegyzetei, információi, ötletei és elképzelései alapján.
A tartalomjegyzék után egy rövid bevezetést írjunk. A bevezetésnek az a funkciója, hogy indokoljuk a szerkezeti felépítést, a kiemelések fontosságát és a pályázat megalkotásának körülményeit. Miért vállalkoztunk a beadásra, milyen segítséget kaptunk
az elkészítéséhez. Itt tehetjük meg a köszönetnyilvánításokat is.
· Bevezetés
Fejtse ki röviden indítékait! Válaszoljon – még rövidebben! – az
alapkérdésekre: mit?, mikor?, hogyan?, kivel?, miért? Feltétlenül utaljon arra, hogy pontosan ismeri a tantestület, az intézmény és a környezet problémáit!
Példa:
„Azért döntöttem a program elkészítése mellett, mert (az Önök támogatásával) képesnek és felkészültnek érzem magam a feladat megoldására.”
„A nevelõtestület felismerheti a programban a közösen megalkotott
koncepciót. Megköszönöm a programhoz nyújtott hozzájárulásukat. Ez
lesz a sikeres megoldás biztosítéka!”
„A tantestület tagjai és a fenntartó képviselõi a tájékozódó beszélgetések során gyõztek meg engem arról, hogy akarják és segítik a változást,
értik az elmozdulási irányok lényegét. Köszönöm kitartó biztatásukat!”

A bevezetésben legyen határozott, udvarias és meggyõzõ! Sugallja, hogy Ön képes a program megvalósítására. A siker mindenkinek (diáknak, tanárnak, óvodának, iskolának, kollégiumnak,
fenntartónak) az érdeke!
Emelje ki a csapatmunka fontosságát! Biztosítsa véleményezõit (kollégáit), hogy nem többet, hanem másképpen
kell dolgozni.
A következõ oldalra írjuk a címet:
(címe) .........................................................
Kezdõdhet a kidolgozás. A tartalomjegyzék szerint haladunk, bemutatjuk az egyes vázlatpontok funkcióját.
· Célmeghatározás (1.)
Röviden, tömören, tézisszerûen fogalmazza meg programjának lényegét.
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Akár definíciószerûen is, de öntse röviden formába ötletét!
Azért fontos a pontos, rövid célmeghatározás, hogy a késõbbi
megvalósítási fázisban a munkatársak is idézni tudják. Így
könnyebben kerül a köztudatba a cél, s akár helyi szállóigévé is
válhat: ez is segíti az azonosulást.
Példa vezetõi programokból:
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„…, hogy az iskola elvégzése után a diákok a program eredményeként a
keresett munkaerõ pozíciójába kerüljenek.”
„…, hogy a fakultációs kínálat a nyelvi kommunikáció fejlõdését eredményezze.”
„…, hogy az iskolából kikerülõ fiatal képes legyen a digitális, mikroelektronikai mûszaki innováció azonnali alkalmazására.”
„…, hogy tájékozottak legyenek a marketingmunka törvényszerûségeinek felismerésében, eredményesen alkalmazzák a kommunikációs és
tárgyalási technikákat.”

· Helyzetelemzés, erõforrás-meghatározás (2.)
Mutassuk be a programkészítések kiinduló bázisát!
Minden intézményben vannak valamilyen szintû eredmények,
szervezeti, nevelési folyamatok, szokások, hagyományok. Csakis
ezek figyelembevételével tervezhet.
Az „eddigit”, a múltat nem lehet meg nem történtté tenni, ezért
ne bírálja, ne minõsítse az eddigi vezetést. Az ott dolgozók
többsége – joggal – úgy érzi, hogy õk eredményesen, szorgalmasan dolgoztak, ezért a minõsítés által ezen a ponton sérülnének:
az esetleges vélt vagy valós hibákat õk nem magukban, hanem
a körülményekben keresik!
Ahol csak lehet, ismerje el az intézmény értékeit, és fejezze ki
azon szándékát, hogy „az Önök által létrehozott értékekre és
eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív folyamatot
megerõsíteni és továbbfejleszteni kívánok”.
Végezzen rövid erõforrás-elemzést:
·
·
·
·

az épület állagáról, a funkcióra való alkalmasságáról
a szellemi (nevelõtestületi) bázisról, amit mozgósítani kíván
a meglévõ diákösszetételrõl
az infrastruktúráról (telefon, fax, audiovizuális eszközök, mûhelyek, géppark)
· a gazdasági, technikai apparátusról
· a környezeti tényezõkrõl
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Ön kinevezésekor az erõforrások birtokosa lesz, ezekkel kell a programját megvalósítania.
Azért kell tételes elemzést végeznie, mert az erõforrások
területén lesz a legtöbb és a legérzékelhetõbb változás: ez
a bemeneti oldal. A nevelési folyamatban végbemenõ változások csak hosszabb távon érzékelhetõek: ez a kimeneti
oldal.
· Célmeghatározásból eredõ feladatok (3.)
Itt kell bemutatni a megvalósíthatósági idõskálát, ezek alkotják
a fejezet alrendszerét.
Ezzel a módszerrel az ötéves vezetõi ciklus lefedhetõ. A folyamatos terhelés tervezhetõ és egyenletes lesz. A részeredmények már
a siker elõcsírái lehetnek, amelyek növelik a célhoz való pozitív
hozzáállást, és biztosítják a tartós motivációt.
· A kulcseseményterv (3.3.2)
Események

Felelõs
A B C D
munkaközösség
vagy személy

Határidõ

Értékelés
Ellenõrzés

Órarend
készítése

igazgatóhelyettes

IX. 5.

igazgató

Õszi tanulmányi
kirándulás

osztályfõnök

IX. 15.

ped. igh.

Tanévnyitó
elõkészítése

A módszer lényege, hogy eseményeket, felelõsöket, határidõket és ellenõrzési kötelezettségeket tervezhetünk.
Egy rövidebb, egy-két hetes programot (egy kirándulást például)
idõskálán (úgynevezett Gant-féle diagramon) is tervezhetünk:
idõtartam/nap
Feladatok sorrendje:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

· A mérföldkõterv (3.3.3)
A mérföldkõterv abban különbözik a kulcseseménytervtõl, hogy
egy-egy fontos idõszakot zár le értékeléssel, amelyhez jelentési kötelezettség tartozik.
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Jelentés ideje és módja
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Esemény

VIII. 1.

VIII. 12.

VIII. 22.

VIII. 30.

Nyári felújítás

Személyesen megtekinteni!

Gondnok
Kivitelezõ
írásban jelent!

Gazdasági
vezetõvel
és kivitelezõvel személyesen

Átadás

Hasonló lehet a negyedévi, a félévi beszámoló értekezletek
elõkészítése. Betartandó a fokozatosság:
· tájékozódás
· a munkaközösség-vezetõk beszámolója (szóban)
· az igazgatóhelyettesek beszámolója (szóban)
Határidõ: február 10. (írásban, minden érintett, a megadott
szempontok szerint)
Lényege: az állandó, tartós motiváltság fenntartása, a feladatok
folyamatos figyelemmel kísérése
· A szervezeti felépítés és indoklása (4.)
Rajzolja meg az elképzelt szervezeti hierarchiát! Jelezze,
hogy a meglévõn hol kíván változtatni!
Az óvoda, iskola, a kollégium, a közoktatási intézmény tipikusan
szerepkultúrás szervezet.
A három legismertebb alaptípust a következõ oldalon található
ábrák szemléltetik.
Jelmagyarázat:
I. Vezetõ: igazgató
II. Vezetõ: igazgatóhelyettes
III. Vezetõ: munkaközösség–vezetõk
Végrehajtók: pedagógusok és más iskolai dolgozók
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A szervezet méretétõl (is) függ a felépítés. Mindhárom szervezeti megoldásnak vannak elõnyei, hátrányai. Ma már találkozunk egy-egy projekt megvalósításában a hatékonyság céljából
létrehozott, feladatkultúrás szervezeti modellel is. Ennek lényege:
egy bizonyos célfeladat elvégzésére a legfontosabb szakembereket, munkatársakat bizonyos idõre (a feladat megvalósításának
idõtartamára) megbízzuk, eredeti szervezeti helyük, státusuk
megtartása mellett.
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Ügyeljen arra, hogy a szervezeti ábrából egyértelmûen kiderüljön
· a vezetõ munkatársak (helyettesek) száma, és hogy
· ki kinek lesz a beosztottja, mi a hivatalos kommunikációs lánc.
A munkatárs így pontosan látja helyét és szerepét a szervezetben,
és érzékeli másokhoz viszonyítottan is a státusát. Ez a kulcslépés
az átfedések megelõzésére.
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· Egyéb külsõ nevelési tényezõk szerepe (5.)
A közoktatási intézmény társadalmi kontroll alatt mûködik, így fontos feltérképezni a helyi szocioökonómiai környezetet. Más
a vezetõi mozgástér a kisváros vagy község egyetlen iskolájában és
más egy „iskolavárosban”, ahol állandóan jelen van a verseny!
Fontos a „megrendelõi” (szülõi) háttér ismerete és rövid bemutatása. Ennek ismeretébõl levezethetõ a nevelési feladatok prognózisa. A helyi oktatásirányítás (a fenntartó) döntéshozó szerepével befolyásolja a vezetõi mozgásteret, hiszen minden településen másmás súllyal esik latba az oktatás-nevelés ügyének támogatása.
A jogszabályi háttér bemutatása azért fontos, mert ha Ön kísérletbe kezd, vagy az alapfeladaton túlmutató szolgáltatásokat kíván
nyújtani, ezekhez szükséges engedélyeket beszerezni (kísérleti jegyzékbe vétel, alapító okirat módosítása, alapítvány létrehozása, költségvetési céltámogatás megszervezése az önkormányzati benyújtás
útján, feladatmódosítás). A jogszabályi fejezetben célszerû kitérni
a szervezeti és mûködési szabályzatban, valamint a kollektív szerzõdésben javasolt módosításokra is.
A fejezet elkészítéséhez természetesen szüksége van jogi végzettségû közoktatási szakember tanácsára.
A társadalmi környezet bemutatásával növelheti programjának
szakmaiságát. Itt bizonyítható az a tény, hogy programja illeszkedik a környezet elvárásaihoz, új, innovatív utat nyit. Rövid
utalással bemutatható az Ön egy korábbi referenciamunkája,
vagy ábrázolható egy hasonló típusú, más régióban mûködõ intézmény életképessége.
Ne felejtse a marketing egyik alapszabályát: csakis az a vezetõ lehet sikeres, aki a környezet, a célcsoport (szülõk és gyermekeik) szükségleteinek maximális kielégítését valósítja meg.
A célcsoport igényeinek történõ megfelelés során gyakran fel kell
adni, meg kell változtatni a személyes meggyõzõdésünket, felül
kell vizsgálni elképzeléseink helyességét. A környezetrõl csak akkor tudunk kompetens véleményt alkotni, akkor érezzük igazán
szükségleteit, ha pontosan ismerjük azt.
A COMENIUS 2000 I. intézményi modellnek a partnerközpontú
mûködés a címe, így lehet az elsõ minõségi lépéseket megtenni.
A társadalmi környezetrõl ne az íróasztal mellett alkossunk véleményt! A pályázat elkészítése elõtt az iskola célcsoportjának számító környezetben (az intézmény „tipikus” szülõi körében) készítsen legalább 25-30 interjút, a megkérdezettekkel töltessen ki
10-12 kérdést tartalmazó kérdõívet! A felmérés eredményét építse be a pályázatba!

Iskolavezetés 2001. február

L
1.1
67

Management

· Mellékletek
1. Szakmai önéletrajz
Haladja meg a szokványos önéletrajzokat, s a „megszépített”
adatok helyett racionálisan, de látványosan mutassa be eddigi
erõfeszítéseit, amelyeket a program megvalósítása érdekében
tett: felkészüléssel, tanulással, tudományos munkával.
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Egy lehetséges szerkezeti vázlat:
Adatok:........................................... (név)
Család:........................................... (férj, feleség, gyermekek)
Iskolák:............................., érettségizett ...... évben,
.............................. középiskolában,
majd felsõfokú tanulmányok: ....................................
Munkahelyek: ................................., .......................................
Szakmai feladatok eddigi megoldása, sikerek:
..................................................................................
Szakmai kihívás (a program alapötletének eredete, az elszántság
bizonyítása a kivitelezéshez):
..................................................................................
Érdeklõdési kör, hobbi:
..................................................................................
Egyéb, Ön által fontosnak tartott közölnivaló:
..................................................................................

2. Ajánlók véleménye
A szakmai közéletbõl szerezzen be olyan ajánlást, ahol az ajánló
neve és munkássága a döntéshozó testület elõtt referenciaértékû. (Még nem általános az „ajánló vélemény” elõírása, de Budapesten például már 1993 óta követelmény.)
3. Másolatok
Diplomáról, képesítésrõl, nyelvvizsgáról jó minõségû másolatokat
készítsen, és azokat külön mappában mellékelje a pályázathoz.
4. Publikációs jegyzék
Amennyiben vannak publikációi, pontos jegyzéket készítsen!
A megjelenés helyét és idejét is közölje!
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7. …és végül: 12 feladat a siker kapujában
Elsõ feladat
A pályázat kiírásakor tanulmányozza át újra a pályázati feltételeket, és csak hiteles jogforrást (Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny)
vegyen figyelembe! Tanulmányozza a Kt. teljes anyagát, különösen a 18. §-t. A pályázatokat kiíró önkormányzatok a törvényben
megadott kereteken belül speciális követelményeket is elõírhatnak, amit figyelembe kell venni.
Második feladat
A pályázatot a kért (plusz egy Önnek!) példányszámban készítse
el, fûzze össze vagy köttesse be. Határidõre adja át pályázatát!
Harmadik feladat
A beadáskor kérje az átvételi elismervényt!
Negyedik feladat
Feltétlenül mellékeljen kísérõ levelet!
Példa:
Tisztelt Oktatási Bizottság!
Az Oktatási Közlöny .... számában meghirdetett ....................... igazgatói
állást megpályázom a mellékelt vezetõi programmal.
A kidolgozás során hangsúlyozott szerepet kapott a ................................
................................................................................................................
...........................................................................................................
A megvalósítás során különlegesen fontosnak tartom ..............................
................................................................................................................
...........................................................................................................
Programom támogatottságát bizonyítja, hogy ..........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Mellékelem a ............................................................................................
.................................................................................................................
Együttmûködésüket köszönöm!
Tisztelettel:

........................................
elérhetõség (cím, telefon)
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Ötödik feladat
Az önkormányzati és tantestületi elõkészítõ bizottság megbeszélésein vegyen részt! Tervezze meg tárgyalási stílusát, technikáját!
Készüljön fel!
Hatodik feladat
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A felmerülõ kérdésekre válasza egyszerû legyen! Ne magyarázza
„túl” a kérdezõt, ne ismételje állandóan leírt programját! Érveljen
röviden, logikusan, barátságosan!
Hetedik feladat
Magabiztosan és csak megalapozott szakmai érvek birtokában
szálljon vitába! Vesse be minden tárgyalástechnikai tudását!
Nyolcadik feladat
Az észrevételeket köszönje meg, és õszintén mutassa meg, hogy
örül, mert egy Ön által eddig nem ismert problémára hívták fel figyelmét. Ezt Ön tovább fogja gondolni, mert értékes az észrevétel.
Kilencedik feladat
Megnyilvánulásaiban legyen önkorlátozó, ne akarja túlteljesíteni
saját magát! Legyen kellõ türelme a sikert kivárni! Tudnia kell: ez
a fázis még nem a felpörgés idõszaka.
Tizedik feladat
A nevelõtestület tárgyalási kultúrájáról, öltözködési, viselkedési
szokásairól Önnek megfigyelései alapján vannak tapasztalatai,
ezeket gondolja végig. A nevelõtestületi értekezletre, ahol Önt és
programját véleményezik, pihenten érkezzen. Megjelenésével és
öltözködésével jelezze, hogy ez a megbeszélés Önnek ünnepi pillanat. Ügyeljen arra, hogy ne öltözze túl a résztvevõ személyeket!
Tizenegyedik feladat
Már a nevelõtestületi értekezlet elõtt készüljön a zárszóra!
Ha nem kapja meg a többségi támogatást, ne üljön ki arcára a
kudarc! Fegyelmezetten köszönje meg a kapott segítséget és az
együttmûködést. Fejezze ki azon meggyõzõdését, hogy az ötlete
és a programja jó elgondolás. Sajnálja, hogy itt és most elképzelése meghiúsulni látszik, de hangsúlyozza: Ön továbbra is kitart
mellette! (A döntési jog a fenntartóé.) Emelt fõvel köszönjön el:
Ön megtett mindent az ötlete kimunkálása érdekében, ez a sajátja. Amennyiben így viselkedik, kinevezése esetén sértettség nélkül, emelt fõvel jöhet vissza, és kezdheti meg a munkát. Ekkor
lesz igazán hiteles, mert távozásakor nem látták Önön a kudarc
jeleit.
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Ha megkapja a többségi támogatást, szerényen, ügybuzgóság
nélkül köszönje meg a megajánlott bizalmat! „Ezek után közösen várhatjuk a fenntartó döntését. Örülök, hogy a tantestület hajlandó részt venni a programban. Ez nagyban megkönnyíti a megvalósítást. Köszönöm.” Ne vigye túlzásba a „tiszteletköröket”!
Tizenkettedik feladat
Lásson munkához, és… kezdje el újraolvasni a vezetõvel szemben támasztott vezetéstechnikai követelményekrõl szóló részt!
Ön elérkezett az önmegvalósítás fázisába! Sok sikert!
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Források
Iskolavezetõk az ezredfordulón
Szerkesztette: Balázs Éva (Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központja)
OKKER Kiadó, Budapest, 1998
A professzionális intézményvezetés alapjai
RAABE Könyvkiadó, Budapest, 1997
Az intézményvezetés négy tétele (Vezetésfejlesztés, személyzetfejlesztés,
szervezetfejlesztés, minõségfejlesztés)
OKKER Kiadó, Budapest, 2000.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Ki legyen az új kolléga?
Az igények kialakulásától a kinevezési szerződés
aláírásáig —
üres álláshelyek betöltésének folyamata

L
3.1

dr. Szabó Mária

Az iskola önállósága sok vonatkozásban jelent változást az intézmény életében, de különösen a vezetői gyakorlat megváltoztatását
igényli. Az önállóság jogi következményeként módosul az iskola igazgatójának szerepe, felelősségi köre. A lényeges változások
körébe tartozik, hogy az önállóan gazdálkodó iskola igazgatója
tényleges munkaadóvá válik. Valódi döntése és ebből adódóan
felelőssége van abban, hogy kit és milyen feltételekkel alkalmaz
iskolájában.
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A pedagógusok és más iskolai dolgozók álláshelyeinek megüresedése miatt szinte évről évre új kollégákat kell fölvenni a meglévő
tantestületbe. A gyereklétszám csökkenése, a tanulólétszám szerinti fejkvóta következtében a mai Magyarországon egyre kevesebb területen van pedagógushiány. Ez pedig olyan piaci helyzet
kialakulásához vezet, amely lehetővé teszi az iskolák számára a
valódi választást. Mód van arra, hogy az iskola a jelentkező
kínálatból azt a munkaerőt alkalmazza, aki feltételezhetően a
lehető legjobban megfelel igényeinek. Igazgatónak, szülőnek,
diáknak, tanárnak és talán még a munkavállalónak is az az
érdeke, hogy a feladat ellátására leginkább alkalmas, a gyermekés tanárközösségbe legjobban beilleszkedni tudó pedagógus, dolgozó kapja meg a megüresedő álláshelyet.

1. Az előkészítés
A választás szabadsága jó dolog. A döntés azonban nehéz és
felelősségteljes feladat.
Mivel az új dolgozó kinevezése az igazgató jogkörébe tartozik, a
legtöbb iskolában a pályázókkal való ismerkedést, illetve annak
eldöntését, hogy a jelentkezők közül végül kit alkalmazzanak, az
igazgató egymaga, vagy helyettesei bevonásával végzi. A döntés
azonban érinti az iskola egész diák- és tanárközösségét. Ezért
érdemes már a döntési folyamatba is bevonni az érdekelteket.
Megalapozottabban, többféle szempont alapján történhet a leendő munkatárs kiválasztása, ha a folyamatban az igazgató mellett
egy — vele együttműködő — csoport is részt vesz. Ebben az
esetben az új kolléga kiválasztása időigényesebb folyamat lesz, de
a ráfordított idő sokszorosan megtérül a megalapozottabb döntésben. Támaszkodni kell — szaktanár esetében a szakmai munkaközösségre, technikai dolgozó felvételekor az ő munkájukat
irányító iskolai vezetőre — az iskola már létező csoportjaira.

1.1 Ad hoc bizottság
Amennyiben az iskola vállalkozik egy ilyenfajta munkamegosztásra, első lépésként létre kell hozni egy ad hoc bizottságot, amely az igazgató mellett mint tanácsadó testület szerepel:
az álláshely megüresedésétől kezdve annak betöltéséig.
Az ad hoc bizottság létrehozása előtt dönteni kell annak összetételéről. Először — személyektől függetlenül — meg kell határozni
azt, hogy az iskolai élet mely területeiről, milyen arányban kerül-
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jenek tagok a bizottságba. Az iskola méretétől, képzési profiljától,
a vezetés szerkezetétől függően dönteni kell arról, hogy a megalakuló bizottságban csak a tanárok képviselői legyenek-e benne.
Elképzelhető olyan tanácsadó testület kialakítása is, amelyben a
tanárok mellett képviselt minden olyan réteg, (iskolafenntartók,
különböző szintű vezetők az iskolában, adminisztratív dolgozók,
segítő munkatársak, szülők, diákok) amely valamilyen módon
érintett a döntés eredményében. Azokban az iskolákban, amelyek
mellett iskolaszék működik, annak képviselője mindenképpen jó,
ha tagja a megalakuló ad hoc bizottságnak.
Ezt követően kerülhet sor a bizottság tagjainak megválasztására.
A kellő körültekintéssel létrehozott és megalakult néhány (3-4)
főből álló csoport ezek után már mint az új munkaerő kinevezését
megelőző tanácsadó testület megkezdheti az érdemi munkát.

1.2 A munkakör meghatározása
A hirdetés szövegének megfogalmazása előtt a tanácsadó testületnek az igazgatóval egyeztetve pontosan meg kell határoznia a
betöltendő munkakört és a leendő kollégával kapcsolatos elvárásokat.

Önkontroll!
Az új munkatárssal szemben támasztott elvárások
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

a munkakör megnevezése, pontos leírása
az ellátandó feladat(ok) meghatározása
a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség
a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai gyakorlat,
annak időtartama
a jelölt korával, esetlegesen nemével kapcsolatos igény
esetlegesen szükséges speciális képességek (nyelvtudás)
a jelölt személyiségével kapcsolatos alapvető elvárások
fizikális elvárások (sportolás szeretete, lehetőleg nem dohányzó)

A mérleg másik serpenyőjébe össze kell gyűjteni azt is, hogy az
elvárásoknak megfelelő pályázónak mit tud az iskola nyújtani
(szakmai színvonal, bérezés, lakás, kollektíva, szakmai fejlődés,
továbbképzés lehetősége, helyi adottságok, szociális ellátások).
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Az elvárások pontos meghatározása a jó döntés alapvető
feltétele.
1.3 A hirdetés

L
3.1
4

Első feladat az álláshely meghirdetése. Az érvényben lévő rendelkezések alapján az üres álláshelyet az iskola igazgatója köteles
megjelentetni a Művelődésügyi Közlönyben, valamint egy országos napilapban. Emellett azonban sokféle módszer felhasználható arra, hogy a megüresedett álláshely híre minél biztosabban és
minél több érdeklődőhöz eljusson.
• szakmai heti és havi folyóiratok
• pedagógiai intézetek és intézmények kiadványai
• egyéb kiadványok, amelyekről tudjuk, hogy a szempontjainknak megfelelő személyekhez eljutnak
• felsőoktatási intézmények kiadványai, faliújságjai
• helyi sajtó, helyi kiadványok
Ma már egyes szakszervezetek is foglalkoznak regionális munkaközvetítéssel, érdemes megkérdezni őket. Külön lehetőséget
jelent, s néhány ideiglenesen alkalmazott munkaerő valóban
képzettre cserélését teszi lehetővé, ha az iskola közelében átalakul, vagy megszűnik egy intézmény.
A jól megfogalmazott, széles körben ismertté vált hirdetés
az első lépés abba az irányba, hogy megtaláljuk a legalkalmasabb személyt.
Miután a tanácsadó testület a maga számára megfogalmazta az
állás betöltőjével szembeni elvárásokat, sor kerülhet a hirdetés
megfogalmazására. A hirdetés (nemcsak anyagi szempontból)
akkor jó, ha rövid, figyelemfelkeltő, egyértelmű és információkat
tartalmaz.
A fizetett hirdetés mellett használjunk föl minden lehetőséget
(szakmai ismerettségek, helyi felsőoktatási intézmények, érdekvédelmi képviseletek, személyes kapcsolatok, volt tanítványok
ismerettségi köre) a pályázat széles körű ismertté válása érdekében!
Az érdeklődőknek küldhetünk írásos anyagot, mely tartalmazza
a körzet szociokulturális jellemzőit, az iskola gyermekösszetételét, programját, közalkalmazotti szerződését vagy szervezeti és
működési szabályzatát, minden helyi szabályozási dokumentumot.
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Figyelem!
Mi lehet benne a hirdetésben?
➟ az iskolára vonatkozó adatok (helye, létszáma, képzési
profilja)
➟ az ellátandó munkakörre vonatkozó adatok
➟ utalás a bér összegére
➟ információ a felvételi eljárás menetére (a jelentkezés módja,
határideje, a felvételről való döntés végső határideje)
➟ az érdeklődők tájékoztatása arról, hogy milyen módon
juthatnak bővebb felvilágosításhoz (név és telefonszám)

Egy középiskola álláshirdetése

AZ 1993/94-ES TANÉVRE
angol, német, történelem, matematika-fizika és testnevelés szakos tanárokat keres székesfehérvári gimnázium.
Amennyiben
➡ Ön nem múlt el 40, és elképzeléseit egy
átlagon felüli eredményeket felmutató
intézményben, jó kollektívában, önállóan és kreatívan szeretné megoldani,
➡ magas szakmai színvonalon, jó pedagógiai érzékkel tudja a tanulókat oktatva
partnerként kezelni,
➡ bérezési igényei reálisak, és lakásgondját önállóan meg tudja oldani Budapesttől alig 60 km-re,
akkor küldje el pályázatát — szakmai résszel
bővített életrajz, bizonyítványmásolatok —
május 31-ig az alábbi címre:
Szabó János Gimnázium
8102 Székesfehérvár
Pf. 122
Bővebb információkkal szívesen áll
rendelkezésre:
Kovács Jánosné
Tel.: 06-22 125 125
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2. Információk a jelöltről
A hirdetés megjelenését követően megtörténnek a jelentkezések.
Ekkor a bizottság munkája új s talán legnehezebb szakaszába ér.
A jelöltekről minél több fontos információt kell megszerezni, s
ezek birtokában majd javaslatot kell tenni arra, hogy ki nyerje el
a megbízást. Az információk szerzésére mind a pályázónak, mind
a bizottságnak többféle lehetősége van.

L
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A szükséges információk beszerzésének legelterjedtebb módjai a
következők:
• levél útján történő jelentkezés ( a hirdetésben megadott szempontok szerint)
• formanyomtatvány vagy kérdőív kitöltése, (az érdeklődő pályázókhoz ezt el kell juttatni)
• személyes találkozás (interjú)
• pszichológiai vizsgálat és/vagy intelligenciateszt eredménye (bizonyos munkakörök betöltését a munkáltató pszichológiai vizsgálaton való részvételhez, vagy intelligenciateszt
kitöltéséhez kötheti)
• orvosi alkalmassági bizonyítvány (szükséges lehet)
• referencia (az iskola igazgatója kérheti a pályázókat, hogy
nevezzenek meg két személyt, akiktől szakmai tevékenységükre
vonatkozóan referencia kérhető)
• szakmai szervezetek véleménye
• erkölcsi bizonyítvány (különösen pályakezdők esetében ne
feledkezzünk meg arról, hogy a pedagógusok alkalmazása erkölcsi bizonyítványhoz kötött)
• érdeklődés az előző munkahely vezetőjétől.
Természetesen a fentieket kombináltan, némelyeket nélkülözve
vagy párhuzamosan is alkalmazhatjuk. Az, hogy a felsorolt eljárások közül melyiket részesítjük előnyben a pályázók közüli
választásnál, több dologtól függhet: mennyi időnk van a válogatásra, milyen gyorsan van szükségünk arra, hogy az állás be
legyen töltve, milyen jellegű feladat ellátásáról van szó.
Általánosan igaz, hogy legalább egy interjút kell szervezni
a jelölttel. A személyes megismerkedés semmivel sem pótolható.
2.1 Pályázati dokumentumok
Pályázati dokumentumok alatt az írásos jelentkezést értjük, mely
rendszerint az alábbiakból áll:
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•
•
•
•
•

(kézzel írott) kísérő levél
életrajz
szakmai életrajz
bizonyítványmásolatok
igazolványkép

Gyakran előfordul, hogy a pályázó írásos jelentkezésként egy, a
legfontosabb információkat tartalmazó levelet küld. Ezért a hirdetésben fogalmazzuk meg pontosan, mit értünk írásos jelentkezés alatt.
Ha a jelentkezés levélben történik, és csupán ezek alapján próbálunk dönteni, valószínűleg nagyon szubjektív lesz a döntés. Nem
valószínű ugyanis, hogy találunk olyan szempontot, amely alapján a levelekben található információk objektív módon összehasonlíthatók. A „rendes” pályázók kísérőleveleinek tartalma és
megfogalmazása esetleges, az életrajzok csak a személlyel
„együtt” adnak valós információt, a bizonyítvány nem döntő
jelentőségű. Ha csak levelek, vagy a pályázatok alapján döntünk,
azok a pályázók kerülnek előnyös helyzetbe, akik élvezetes stílusban fogalmaznak, írásban jól „el tudják magukat adni”.
Ha a levél számunkra fontos döntési faktorként szerepel, kérjük
azt kézzel írott formában. (Sokan jónak tartják a grafológiai
elemzést is.)

2.2 Jelentkezési lap
Jelentkezési lap kitöltésével már irányítani tudjuk a válaszokat,
és feltehetően a levélnél sokkal objektívebb, összehasonlíthatóbb
képet kapunk a pályázókról. E módszer alkalmazása mellett szól
a könnyű és gyors kiértékelhetőség.
Hátrányai ugyanakkor:
• sablonos kérdésekre sablonos válaszokat fogunk kapni
• a személy egyéniségéről nem kapunk információt
• a kérdőívet el kell juttatni a pályázóhoz (időfaktor)
Egy jól összeállított jelentkezési lap akkor nyújt nagy segítséget,
ha nagyon sok pályázatot várunk a hirdetésre.
Milyen kérdések, adatok szerepeljenek egy jelentkezési lapon?
•
•
•
•

a jelentkező neve
lakcíme
születési ideje, helye
iskolai végzettsége, képesítése

Iskolavezetés 1993. augusztus

L
3.1
7

Management

•
•
•
•
•
•
•
•
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szakmai tapasztalata
előző munkahelyei
jelenlegi munkaköre
nyelvtudása
speciális érdeklődése
bérigénye
referenciák
egyéb közlendő, kérdés, feltétel

Érdemes olyan helyet is hagyni, ahol a pályázónak lehetősége van
az általa fontosnak tartott adatok, információk közlésére, esetleg
kérdést tehet föl.

2.3 Az interjú
Az írásos jelentkezés és/vagy a kérdőív alapvető célja, hogy
kiválasszuk azokat a pályázókat, akiket személyesen is
meg akarunk ismerni.
Az interjú alkalmazása időigényes, de elengedhetetlen módszer.
Óriási előnye a személyes találkozás élménye. Ha az interjút
folytató bizottság tagjai jól fölkészülnek, nyugodt, oldott hangulatot teremtenek a beszélgetés során, és arra is ügyelnek, hogy az
interjú ne tartson túl hosszú ideig, nagyon sok információt
gyűjthetnek össze a pályázóról. Ez pedig a jó döntéshozatal egyik
fontos előfeltétele. Ha az első interjú-körben nem tudunk dönteni,
szervezzünk a legjobb 2-3 pályázó részére egy második interjút,
ezen általában már csak a szakmai szempontok döntenek.

3. A kiválasztás
Az írásos jelentkezések, esetleges telefonos bejelentkezések vagy
más szóbeli ajánlatok alapján összeállt a pályázók listája. Az
iskolaigazgató és az ad hoc bizottság kiválasztja azt az 5-6
személyt, akit személyes interjúra hív meg.

3.1 A meghívás
A pályázóval való kapcsolatfelvétel az interjúra való meghívással
történik.
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A meghívólevélnek tartalmaznia kell:
• a találkozás dátumát, (lehetőleg két időpontot adjunk meg,
kérjünk telefonon egyeztetést), helyét, (esetleg a megközelítés
javasolt módját)
• a beszélgetés tervezett időtartamát (legfeljebb 30 perc)
• a lebonyolítás tervezett módját (kötetlen beszélgetés, szakmai
megbeszélés)
• az interjún való megjelenéssel kapcsolatban esetlegesen fölmerülő utazási- és szállásköltségek térítésének módját
• alapvető információkat az iskoláról
• az interjúban részt vevők nevét és beosztását (három személynél több ne vegyen részt)
3.2 Az interjú előkészítése
A találkozás előkészítése során több dologra kell figyelni. Néhány
apróság, amely nagyban hozzájárulhat az interjú sikeréhez, és így
elősegíti a megalapozott döntés megszületését.
• legyen, aki fogadja és kalauzolja a beszélgetésre érkező pályázót az iskola területén
• a találkozó színhelye legyen világos, barátságos
• gondoskodjunk arról, hogy a jelöltnek megérkezése után legyen
módja arra, hogy bizonyos komforttevékenységeket elvégezzen
(le tudja venni a kabátját, tudjon megfésülködni, esetleg kezet
mosni)
• a helyiség, amelyben a beszélgetésre sor kerül, tegye lehetővé
a nyugodt beszélgetést (lehetőleg ne hallatsszon be az iskola
munkazaja, ne csörögjön a telefon, ne járkáljanak ki-be), a
zavaró körülményeket csökkentsük minimálisra
• a résztvevők megjelenésükkel is (öltözék, frizura) fejezzék ki
tiszteletüket, érdeklődésüket a pályázó iránt
• fontos apróság az ülésrend
Lehetőleg kerüljük az íróasztal két oldalán, merev alakzatban
való elrendezést. Néhány fotel, egy dohányzóasztal, egy terítő
vagy egy csokor virág sokat segíthet az oldott hangulat kialakításában. Az elhelyezkedésnél ügyeljünk arra, hogy senki ne
kerüljön háttal az ablaknak. Az ellenfényben ülő beszélgetőpartnernek ugyanis nem látni az arcát, az ablakon beáramló
fény elvakítja az azzal szemben ülőt, s ez nemcsak őt zavarja,
de jelentősen megnehezíti a vizuális kontaktus fönntartását
is, ami pedig nagyon fontos eleme a beszélgetésnek.
A pályázóval való személyes találkozásra azért vállalkoznak a
tanácsadó csoport tagjai, hogy minél több és minél pontosabb
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információt gyűjtsenek össze, s ez alapján a jelentkezők közül
azt válasszák ki, aki leginkább alkalmas a feladat ellátására.
Ahhoz, hogy az interjú betölthesse ezt a feladatát, gondosan elő
kell készíteni, s az abban résztvevőknek előzetesen föl kell rá
készülniük.

Önkontroll!
Az interjú előkészítése, szervezési feladatok

L
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

zavartalan, hangulatos helyiséget biztosítsunk
az ülésrendet készítsük elő („sarkosan”, ne szemben)
vendéglátás (kávé, üdítő, aprósütemény)
jelöljük ki azt, hogy ki hozza el a pályázót (portáról, kapuból fölkisérni)
értesítsünk más személyeket (titkárnő, portás, kapus, parkolás szervezése)
a várakozó helyiségben legyen az intézményről információs
anyag valamint napilap
szervezzünk elegendő időt a beszélgetésre
az azonos állásra jelentkező pályázókat egymás után hallgassuk meg
olvassuk át a pályázó anyagát még egyszer
készítsünk kérdéskatalógust
a bizottság egyeztesse a szerepeket: ki mit kérdez?
legyünk pontosak
ha be akarjuk mutatni az intézményt, értesítsük az érintetteket (pl. rövid óralátogatás)
a költségtérítéshez legyenek a papírok előkészítve

3.3 Az interjú részei
Magát a személyes találkozást három fő egységre bonthatjuk.
Bevezető szakasz, a kontaktus megteremtése
•
•
•
•

találkozás, üdvözlés
kölcsönös bemutatkozás
elhelyezkedés
ismerkedési szakasz, kötetlen beszélgetés (az interjú időtartamának kb. 15%-a)
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Az interjúban résztvevő csoport tagjainak már e rövid és formális
bevezető szakasz idején érdemes figyelni a pályázót (fellépés,
öltözködés, kézfogás)

Figyelem!
A kontaktus megteremtése
➟ a beszélgető partner szívélyes, határozott üdvözlése
➟ szólítsuk nevén a pályázót:
„Jól utazott, Kovács úr?”
„Milyen közlekedési eszközzel jött, Szabó kisasszony?”
„Könnyen idetalált, Horváth úr?”
➟ beszéljünk először egy semleges, bár a pályázathoz kapcsolódó témáról:
„Melyik hirdetésünkre lett figyelmes?”
„Mit tud városunkról (községünkről) iskolánkról?”
„Miért szeretne éppen nálunk dolgozni?”

Tárgyalás — információszerzés
Jó, ha a bizottság tagjai előre felosztják maguk között a feladatokat (ki mit fog kérdezni, mire figyel kiemelten).
Lényeges szempontok:
• a tárgyalás során minden fontos információ hangozzék el a
betöltendő állással, a vele járó feladatokkal, elvárásokkal
kapcsolatban (az iskola cél- és feladatrendszere, a gyerekközösség összetétele, általános jellemzői, a tantestület összetétele, hangulata, munkamegosztása, kereseti lehet ő ségek,
intézményspecifikus szempontok)
• a pályázóknak föltett kérdések legyenek lényegretörőek
• adjunk lehetőséget a jelöltnek arra, hogy kérdéseket tegyen
föl, illetve elmondja magáról azt, amit ő fontosnak tart
A beszélgetés során a bizottság tagjai jegyezzék föl a megszerzett
információk mellett érzéseiket, benyomásaikat is.
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Figyelem!
Az eredményorientált kérdezés általános szabályai
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➟ gyűjtsük össze az általános információkat („Mit tekint fő
feladatának jelenlegi munkahelyén?”)
➟ kérdezzünk rá problémákra („Milyen tapasztalatokat szerzett ezzel a módszerrel?”)
➟ kutassuk fel a problémák okait („Mi lehet ennek az oka?”)
➟ kérdezzünk rá megoldási javaslatokra („Hogyan lehetne ezt
a vázolt problémát megoldani?”)
➟ értékeltessük a jelölttel saját megoldását („Milyen előnyök
származhatnak ebből a megoldásból?”)
➟ ha a pályázó túl általánosan vagy hiányosan válaszol,
kérdezzünk azonnal rá („Ez nagyon érdekes, nem tudná
egy kicsit bővebben kifejteni?”)

Befejezés
• Ebben a szakaszban a bizottság vezetője röviden foglalja
össze az elhangzottakat, ellenőrizze, hogy a fontos információkat jól értették-e.
• Sor kerülhet kiegészítő kérdések föltételére, illetve kiegészítő
információk közlésére mindkét fél részéről.
• A bizottság vezetője ismertesse a pályázóval az interjút követő
eljárás menetét, és azt, hogy milyen formában és milyen
határidőig küld értesítést a döntésről.
• Ezt követően kerüljön sor az elbúcsúzásra, köszönjük meg a
pályázónak az érdeklődését, s hogy eljött.
A résztvevők az interjút rögtön a beszélgetés után értékeljék ki, a
lényeges információkat, benyomásaikat foglalják írásba.

4. Döntés, határozathozatal
A pályázatot elbíráló tanácsadó bizottság az interjúk tapasztalatait összegzi és javaslatot tesz az igazgatónak arra vonatkozóan, hogy melyik pályázó jelentkezését fogadják el. Ha szükséges, a legjobb pályázókat (2-3 fő) még egy beszélgetésre meg kell
hívni.
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A döntés az intézményvezető joga és felelőssége.
Amennyiben az igazgató — a pályázati eljárás bármely szakaszában — úgy dönt, hogy az adott jelentkezőt elutasítja, döntését
minél hamarabb, de lehetőleg a döntést követő egy héten belül a
pályázóval tudatnia kell. Az elutasítást írásban, a lehető legobjektívebben, érvekkel alátámasztva kell közölni. Lehetőséget kell
teremteni arra, hogy ha a pályázó igényli, szóbeli indoklást is
kaphasson. Az elutasító határozattal egyidőben vissza kell adni
a pályázónak minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázattal kapcsolatban adott az intézménynek.
Pozitív válasz esetén is írásban kell értesíteni a pályázót a
döntésről. Ezt követően még egyszer pontosan tisztázni kell az
ellátandó feladatkört, a munkavégzéssel kapcsolatos helyi szabályokat (beleértve ebbe az esetlegesen meglévő íratlan szabályokat
is), a munkabért. Ezután kerülhet sor az új kolléga kinevezésére,
a szerződés aláírására.
Források

1. Bedoyere, Q de la
Managing people and problems
London — Gower — 1990
2. Goodworth, C. T.
Effective interviewing: how to get the right person for the job
Hutchinson — 1983
3. Harper, S (ed)
Personnel management handbook
London — Gower — 1990
4. Hill, R.
Personnel responsibilities for colleges, in:
Local Government employment, vol. 34 nr. 1. febr. 1990
5. Loozen, L. van
The board's role in selecting teams
Arlington (VA) — AASA — 1982
6. Plumbley, P. R.
Recruitment and selection
London — IPM — 1985
7. Sidney, E (ed)
Managing recruitment (fourth edition)
London 1990
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Folyamatábra!
Ki legyen az új kolléga?
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A jó osztályfőnök
Az osztályfőnöki megbízás, mint vezetői feladat
dr. Hoffman Rózsa
Az osztályfőnökség szerep, feladat, hivatás és életforma egyszerre.
Rendkívül bonyolult munkakör, amelyre tanáraink jóformán alig
kapnak felkészítést. Minden iskola maga határozza meg, mit tart
az osztályfőnök feladatának. Az iskolai műhelyekben kell eldönteni, hogy milyen és mekkora szerepet szánunk e tisztség betöltőinek, s ugyancsak ott kell felkészíteni a kiválasztottakat a
feladatra. Ezért jó, ha az elsőszámú pedagógiai vezető (többnyire
az igazgató) idejében foglalkozik az osztályfőnöki megbízás kérdésével.
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1. Az osztályfőnök szerepe
1.1 Nevelői feladat
Az osztályfőnök legfontosabb, semmi más mögé nem sorolható
feladata, hogy a rábízott minden egyes gyermeknek nevelője
legyen. Az ő kitüntetett hivatása, hogy figyelje, kövesse és
befolyásolja tanítványai személyiségének fejlődését.
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1.2 Közösségformálás
Másik hangsúlyos feladata, hogy segítse és irányítsa az osztály jó
közösséggé formálódását.
A szocialista pedagógia mindenek fölé emelte a közösség fogalmát,
háttérbe szorítva, vagy éppen elítélve az individuális nevelést.
Ennek az elvnek és gyakorlatnak kártékony vadhajtásai még ott
terebélyesednek iskoláink falai között. Időt és türelmet próbáló
feladat lesz nyesegetni és kiirtani őket. Nem olyan áron, hogy
teljesen elvetjük a közösség pozitív fogalmát, hanem úgy, hogy
megtanítjuk növendékeinket arra, hogyan lehet és kell viselkedni,
cselekedni, boldogulni egy demokratikus kisközösségben (osztályban és iskolában egyaránt), megalkotva és betartva - betartatva annak szabályait. A dolog nem könnyű, hiszen tanítványaink gyakran ellentétes érdekeket és értékeket hordozó szuverén
egyéniségek.

1.3 Szervezés és ügyintézés
A fentiek mellé szorosan odakívánkozik a szervezői-ügyintézői
feladat. Az osztályfőnöknek irányítania kell az osztály iskolai
tevékenységét és szabadidős programját is. Előrelátóan, tudatosan, a mindenkori pedagógiai céloknak alárendelten és fokozatosan átengedve a terepet az osztály önszerveződésének.
Néhány tipikus feladat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tantárgyfelosztás és az órarend egyeztetése
az osztályterem rendjének kialakítása
korrepetálások, tanulópárok szervezése
szülői értekezletek és/vagy fogadóórák tartása és koordinálása
a helyettesítések figyelemmel kísérése
tankönyvellátás
orvosi vizsgálat
iskolai étkezés
szociális gondoskodás
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• rövidebb-hosszabb kirándulások, múzeum- és színházlátogatások szervezése
• osztály-klubdélutánok
• szalagavató vagy farsang
• ballagás
• tabló
• évvégi vizsga vagy érettségi
• bankett
• továbbtanulási ügyek intézése
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1.4 Nyilvántartások vezetése
Az osztályfőnök a fentieken túl fontos nyilvántartások vezetője
is.
Olyan adatokat és tényeket rögzít, amelyek az egyes gyerekek
életének alakulása szempontjából lényeges információk hordozói.

Figyelem!
Mit jegyezzen föl az osztályfőnök?
➟ Az osztályfőnök ismerje tanítványai szociális hátterét.
➟ A családra vonatkozó ismereteit rendszeresen jegyezze
föl.
➟ Rögzítse a gyermek fizikai fejlődésére vonatkozó egészségügyi adatokat is.
➟ Tartsa nyilván tanítványai különóráit, szakköri elfoglaltságait, fakultációs választásait, nyelvtanulását, vizsgatárgyválasztását és továbbtanulási szándékát.
➟ Könyvelje a tanuló hiányzásait, ennek okait, a
betegségeit.

E feljegyzések nem az öncélú adminisztráció kellékei, hanem a
gyermek személyes életpályája alakulásának nyomonkövetését
segítik.
A nyilvántartások vezetése a pedagógiai munka részét
alkotja.
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1.5 Adminisztráció
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Nem fölöslegesek az adminisztratív jellegű munkák sem, mivel az
egyes gyermek, az iskola egésze vagy az iskolarendszer működése
szempontjából szükségesek és hasznosak. Semmiképpen sem
olyan jellegűek azonban, amelyek az osztályfőnök nevelő-szervező
munkájának elengedhetetlen tartozékai volnának. Iskoláink
többsége egyelőre nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával
ahhoz, hogy e másodlagos, ám iskolaszervezési szempontból
szükségszerű adminisztrációt ne az osztályfőnököknek kelljen
elvégezniük. Kényszerűségből nekik kell vállalniuk némi bürokrata szerepet is.
Ebbe a körbe sorolhatók a következő feladatok:
•
•
•
•
•

ellenőrzők és bizonyítványok kitöltése
az osztálynaplók vezetése
statisztikai kimutatások és összesítések készítése
különböző pénzbeszedések
közvetítések az iskolavezetés és a családok között

A felsorolt szerepek és feladatok nem mindig elkülönülve jelennek
meg. Gyakran összemosódnak, egyik a másik által válik megfoghatóvá. Átfedések is fellelhetők közöttük. Fontossági vagy sürgősségi sorrendjükre nincs recept, az mindig az egyedi, éppen aktuális pedagógiai helyzet függvénye. A nevelői munka szakmai
jellege azonban megköveteli, hogy mind az osztályfőnök, mind az
iskola vezetése elméletileg tisztában legyen jelent őségükkel.
Ugyanakkor megköveteli, hogy a pedagógusok rendelkezzenek is
e bonyolult szerep vállalásához szükséges ismeretekkel és készségekkel.

2. Az osztályfőnök személyiségjegyei
Az alábbiakban csokorba szedjük az osztályfőnöki szerep optimális betöltéséhez szükséges személyiségjegyeket. Ezek egy része
úgynevezett veleszületett tulajdonság, a másik része viszont megtanulható és fejleszthető készség. Milyen ember, milyen pedagógus legyen hát az osztályfőnöki szerepre kiválasztott személy?
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Önkontroll!
Megfelel-e az osztályfőnök az alábbi elvárásoknak?
❏

az intézmény eszmerendszerének vállalása

❏

felkészült nevelő

❏

jó szaktanár

❏

gyerekközpontú szemlélet (ne a szaktárgyat, hanem a
gyermeket akarja tanítani)

❏

a szeretet, a megértés és a másság elfogadása

❏

empátiakészség

❏

kiforrott világkép

❏

szilárd erkölcsi értékrend

❏

határozottság és következetesség

❏

tartós figyelem

❏

tolerancia

❏

„diplomáciai” érzék

❏

a rugalmasság és a határozott akarat egyensúlya

❏

önkontroll

❏

személyes vonzerő

❏

önbecsülés, a saját személyiségével való bánni tudás

❏

másokra való hatni tudás

❏

munkabírás, szorgalom

❏

rendszeretet és rendszeresség

❏

humor

❏

kezdeményező képesség

❏

agilitás
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A jó szakmai, pedagógiai és emberi tulajdonságokat a hit
teszi élő erővé a nevelés folyamatában; az abban való hit,
hogy nevelői munkánk nem hiábavaló, hogy céljaink javarészét el tudjuk majd érni. Ez a pedagógiai optimizmus.
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3. „Szellemi készletek”
Az osztályfőnököknek a következő diszciplínák terén kell mielőbb a korábbinál otthonosabban mozogniuk:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pszichológia (fejlődés- és neveléslélektan, szociálpszichológia)
vezetéselmélet
tanulásmódszertan
anyanyelv- és stílusismeret, retorika
„diplomáciai” alapismeretek
etika
konfliktuskezelés
rendszerelmélet
szervezési ismeretek
önismeret, hatni tudás, akaratátvitel

Nem hanyagolható el az osztályfőnök szaktárgyi továbbképzése,
valamint általános műveltségének állandó gyarapítása sem.
Csakis az olyan nevelő lesz képes hűen reprezentálni a szellemi
értékek megbecsülését (s ezáltal hozzájárulni egy ilyen értékrenden alapuló modern társadalom építéséhez), aki széleskörű általános műveltségével maga is értelmiségivé vált, és értelmiségiként
gondolkodik és cselekszik.

4. Hogyan válasszuk ki az osztályfőnököt?
Kényes iskolaszervezési kérdés, hogy hogyan válasszuk ki az
osztályfőnököket. Ha abból indulunk ki, hogy az „osztályfőnökség” szerep, hivatás és — meghatározott időre szóló — életforma
is, akkor elképzelhetetlen, hogy ne az adott pedagógus önkéntes
vállalása legyen döntő a kiválasztás mikéntjében.
Nem egyedül az iskola, s azon belül sem egyedül az osztályfőnök
nevel. Csapatmunka ez a javából, ahol az osztályfőnök kezében
van a karmesteri pálca. Hogy képes lesz-e összerendezni a zenekari tagok játékát, azon is múlik, hogy a tagok elfogadják-e őt
vezetőjüknek.
Osztályfőnöki megbízást olyan pedagógusnak adjunk, aki a
tanári kar többségének bizalmát élvezi.
Az osztályfőnökség nem utolsó sorban munkakör is, megbízás, s
így munkajogi (pótlék, órakedvezmény, munkaköri feladatok)
konzekvenciái vannak.
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E jogviszony nem jöhet létre a munkáltató (az igazgató)
megbízása nélkül, vagyis akarata ellenére.
Ahhoz, hogy osztályfőnöki teendők ellátásával bízzunk
meg egy pedagógust, három különböző akarat találkozása
szükséges: az adott pedagógusé, a tanári karé és az igazgatóé.

5. Mikor történjen a kiválasztás?
Nem mindegy, hogy mikor választjuk ki az osztályfőnököt.
Az őszi hónapokban az igazgató már elkötelező jellegű döntéseket
hoz a következő tanévet illetően:
•
•
•
•

Hány és milyen profilú osztályt kíván az iskola indítani?
Milyen fakultációt és speciális szolgáltatásokat hirdet?
Hogyan készül lebonyolítani az esetleges felvételi vizsgákat?
Milyen munkaerő- vagy munkaszervezési gondokkal kell szembenéznie?
• Hogyan tervezi a tantárgyak felosztását?
E kérdések korrekt megválaszolásához nélkülözhetetlen a leendő
osztályfőnökök kijelölése.
A „mikor” végső időpontja természetesen változhat. Végső határidőként december közepét jelölhetnénk meg.

6. Konkrét feladatok
6.1 Tanévkezdés előtt
Amennyiben az iskola tájékoztatót (nyílt napot) tart az érdeklődő
diákoknak, szülőknek, a vezetés már itt dobja be a mélyvízbe a
majdani osztályfőnököket!
Ha a tanulók jelentkezését felvételi vizsga követi, jó, ha ebben
részleges döntési szerephez jut az osztályfőnök.
A felvételi döntések után részben vagy egészben már ő tarthatja
meg a felvetteknek szóló, tanév végén szokásos iskolai tájékoztatót. Az időrendben következő beiratkozáskor — ami már az
osztályfőnök kizárólagos feladata lehet — személyes kontaktust
teremthet valamennyi tanítványával. Még egy dolga akadhat —
amennyiben kialakult ilyen szokásrend az iskolában — az új
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tanév megkezdése előtt: táborozást, kirándulást vagy valamilyen
közös programot szervezhet augusztus utolsó napjaira.

6.2 Tanévkezdés után
Az első osztályfőnöki tanév megkezdése után már az iskola kialakult hagyományai és belső szabályzatai diktálják az osztályfőnökök konkrét feladatait:
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• tartson hatékony, a nevelési céljait jól szolgáló osztályfőnöki
órákat
• kezdetben sűrűn, később naponta legalább egyszer teremtsen
kapcsolatot szünetekben az osztályával
• látogasson minél több szakórát az osztályában
• naprakészen kísérje figyelemmel a hiányzásokat
• rendszeresen ellenőrizze az osztálytermet
• gondoskodjék arról, hogy az osztály választott (kezdetben kijelölt) tisztségviselői valóban elvégezzék a feladatukat
• szervezzen (később szerveztessen) minél több közös, iskolán
kívüli programot
• tartson szoros kapcsolatot az osztályban tanító többi tanárral
• tartson személyes kapcsolatot diákjai szüleivel (szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, üzenetváltás, telefon)
• vezesse a nyilvántartásokat, végezze el az iskola megkívánta
adminisztrációs és szervezési munkákat.

7. Zárógondolatok
Osztályfőnöknek lenni a legnehezebb pedagógiai feladat. Nehézségét egyrészt az adja, hogy a nevelő munkájának eredményessége mindig kétséges, másrészt az, hogy az osztályfőnöknek
sokkal több konfliktussal kell szembenéznie munkája során,
mint a csak szaktanári minőségben foglalkoztatott pályatársának. Segítsük kollégánkat felkészülni ezek tűrésére és megoldására!
Az osztályfőnöknek nemcsak a feladata nagyobb, hanem a munkája is lényegesen több, minőségileg magasabb rendű és felelősségteljesebb, mint a szaktanároké.
Az osztályfőnököt érdemei szerint meg kell fizetni.
Az 1992-ben született, a pedagógusokat érintő fontos jogszabá-
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lyok nem garantálják a magas minőség jobb megbecsülését. Az
osztályfőnöki pótlék mértékét a mindenkori minimálbér 15-25%ában határozza meg a jogszabály. Ez az 1992/93-as tanévben
havi 1200-2000 Ft-ot jelentett. Ha az iskola vezetése elvárja az
osztályfőnököktől mindazt, amit a fentiekben érintettünk, az
igazgató vezetői feladatai közé tartozik majd az anyagi megbecsülés optimális kondícióinak biztosítása is.

L
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Források
Az osztályfőnöki munkával foglalkozó, a 90-es években kiadott fontosabb
cikkek gyűjteménye megjelent az Új Pedagógiai Szemle 1993/3. számában.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Menedzseljük magunkat!
Az átgondolt szakmai és személyes életkoncepció
prof. Dr. Gernot Joerger
Önmaga menedzselése minden vezető számára elengedhetetlen,
de nem tekinthető olyan csodaszernek, amely minden szakmai és
személyes problémára megoldást kínál. Azt azonban bátran állíthatjuk, hogy életünk átgondolt szervezésével a gondok száma
jelentősen csökkenthető. Az „önmenedzselés” szót kizárólag pozitív értelemben, a „saját magunk menedzselése” megfogalmazás
helyett használjuk. A témába történő bevezetésnek szánt alábbi
cikket számos „Önkontroll!”-lista teszi szemléletessé és a gyakorlatba könnyen átültethetővé.
Az áttekintés segítséget nyújt a Magyarországon is egyre gyakrabban felkínált management-továbbképzések (management-technikákra való oktatás), valamint a szaporodó szakirodalom dzsungelében való eligazodáshoz.
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1. Az önmenedzselés és az önmenedzselési
módszerek fogalma
A „menedzselni” szóval a köznapi használatban olyan jelentéseket
párosítunk, mint a „vezetni”, „igazgatni”, „intézni”, „gazdálkodni”,
„felügyelni”, „irányítani”, „szabályozni”, „végrehajtani”, „meggyőzni”, „kezelhetővé tenni”, „valakivel a versenyt felvenni”, „okosan
eljárni” szavak.

L
5.1
2

Senki, még a hivatásos menedzser sem menedzsel csak
másokat, hanem őt is menedzselik embertársai a szakmájában és privát életében, ugyanakkor ő is menedzseli saját
magát — és néha meglepően rosszul !
1.1 Önmenedzselés
Az önmenedzselés azt jelenti, hogy saját magunkat tudatosan irányítjuk, céljainkat magunk határozzuk meg, életünket és szakmai tevékenységeinket célorientáltan, rendszerezetten és éss zer ű en tervezzü k meg, bevált
módszerekkel oldjuk meg problémáinkat, személyes erőforrásainkat és adottságainkat — mint az intelligencia,
tudás, kreatívitás, energia, idő, pénz, eszközök — hatékonyan és eredményesen használjuk.
Az önmenedzselés „filozófiájának” vezéreszméi:
• Ha sikeresek akarunk lenni, ki kell fejlesztenünk egy átgondolt
életkoncepciót.
• Aktívan kell cselekedni, nem pedig a dolgokra utólag reagálni.
• Nem mások, hanem mi vagyunk elsősorban felelősek saját
sikereinkért és sikertelenségeinkért.
• Dolgozni kell, nem pedig hagyni, hogy mások dolgoztassanak.
A mások általi menedzselésünk arányát a lehető legkisebbre
kell csökkenteni.
• Nemcsak azért élünk, hogy dolgozzunk. (A munka és a szabadidő, a mások kívánságainak és saját szükségleteinknek a kielégítése, az idő mások és saját magunk számára, a szakma és a
család, a partnerek, a barátok, a bánat és az öröm, az erőkifejtés és a lazítás — ezek mind hozzátartoznak a teljes élethez.)
• A zaklatott hivatali hétköznapokon, amikor
— sok és különböző, gyakran rövidtávon felmerülő és elintézendő feladatot kell megoldanunk,
— számos megbeszélés, zavaró tényező veszi igénybe idegeinket és
— nagy felelősség nehezedik vállunkra,
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• áttekintő-képességünket és nyugalmunkat csak úgy tudjuk
megőrizni, ha tudatosan, folyamatosan és következetesen önmenedzselést végzünk illetve önmenedzselési módszereket alkalmazzuk.
1.2 Önmenedzselési technikák, fogások
Az önmenedzselési technikák azon kifejlesztett képességek,
műfogások és eljárások összessége, melyek az önmenedzselés
végzéséhez szokásosak és szükségesek:
• tervezési és döntési módszerek
• az információkeresés, -szerzés, -felvétel, -kiválasztás, -feldolgozás, -tárolás és továbbítás módszerei,
• beszélgetés-, tárgyalás- és értekezletvezetési módszerek,
• munkaeszközök (diktafon, személyi számítógép) alkalmazási
módszerei.

2. Az önmenedzselés és az önmenedzselési
technikák
Az önmenedzselési technikák kínálatát célok szerint csoportokba rendezve mutatjuk be. A bemutatás csak egy piaci áttekintést tud és szeretne adni.

2.1 Vizsgálati módszerek
Ismerd meg feladataidat, munkamódszeredet és személyiségedet!
A vizsgálati technikák a következőkre irányulnak:
• saját feladataink kritikus értékelése
— el kell-e a feladatokat egyáltalán végezni? (feladatbírálat)
— ahogy azt jelenleg szokásos, úgy kell-e azt végrehajtani
(végrehajtási bírálat)
— nekünk kell-e azokat elvégezni?
— nem adhatjuk-e át másoknak (lefelé, felfelé, vagy egyszinten)
a feladatot?
• saját munkamódszerünk gyenge oldalainak megállapítása,
ezáltal a jobb önszervezéshez ötleteket találása
• saját személyiségünk, igényeink, kívánságaink, gyengéink
és adottságaink megismerése önmagunk jobb megvalósítása és képességeink eredményesebb kihasználása érdekében
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A zavaró tényezők kiszűrésének eszköze: formanyomtatvány a
saját tevékenységünk analizálásához
Tevékenység értékelő lap
Intézmény

Oldalszám

Analízis

Dátum

időtartam (perc)

szükséges volt
a tevékenység?

saját feladat?

célszerűen
megoldva?

3

más

2

telefon

1

Értékelés
i=igen, n=nem

beosztott

Ssz.

4

Kezdet

L
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Zavarások

felettes

Tevékenység

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8

össz.

(Handbuch Führungs- und Arbeitstechnik, Generaldirektion PTT, Bern, 1983)

2.2 Munkaszervezési módszerek, technikák
Úgy szervezd magad és környezeted, hogy optimálisan
dolgozhass!
A munkaszervezési technikák segítséget nyújtanak!
• a munkamenet helyes megtervezése és előkészítése
eredmény: a mindenkori cél elérése a legrövidebb idő alatt, a
legkevesebb feszültséggel és költséggel
• a rutineljárások gyors, hibátlan és szükségtelen szellemi munka
nélküli lebonyolítása
eredmény: a fontos feladatok számára tiszta marad a fejünk,
több szabadidőnk lesz, és pénzt spórolunk meg
• a munkatér és a munkahely optimális kialakítása
eredmény: megvédjük magunkat az elkerülhető zavarásoktól,
diszkréten, kényelmesen, szükségtelen testi és szellemi meg-
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terhelések nélkül, másokkal könnyen kommunikálva teljesíthetjük feladatainkat, és egyszerűen jól érezzük magunkat
• a munkához szükséges segédeszközök ismerete, azok beszerezése és használata
eredmény: hatékony és gazdaságos munkavégzés, minőségileg
jobb eredmények elérése

Önkontroll!
Sikeresebb és ésszerűbb munkaszervezés!
Munkatér, munkahely, munkaeszköz
1. Optimális a munkatér?
❏

világítás?

❏

zaj/nyugalom?

❏

szellőzés?

❏

meleg/hideg hőmérséklet?

❏

légkör?

2. Helyesen van kialakítva a munkahely? Az ott dolgozó személy igényeinek megfelel?
❏

íróasztal (méret, magasság)?

❏

a szék testre szabott?

❏

látogató sarok van?

❏

válaszfal szükséges?

❏

a szekrények megfelelőek?

3. A még el nem végzett munkák a látókörömön kívül esnek?
Az íróasztalomon csak az van, amivel éppen foglalkozom?
4. Rendelkezésre állnak a szükséges berendezések és egyéb
segédeszközök? Helyesen használom azokat?
❏

diktafon

❏

írógép

❏

szövegszerkesztő

❏

zseb-/asztali számológép

❏

fénymásoló

❏

telefon

❏

PC

❏

monitor
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Önkontroll! (folytatás)
❏

irattár

❏

páncélszekrény

❏

egyéb irodai berendezések

2.3 Kooperációs technikák
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Használd ki a másokkal való jó együttműködés előnyeit, és
kerüld el a csapatmunka veszélyeit!
A kooperációs technikák célja, hogy elősegítsék a munkacsoportokban, értekezleteken és a többek által közösen végzett
megoldási folyamatokban elengedhetetlen jó együttműködést. A módszerek ismeretével és felhasználásukkal elkerülhetők
a konfliktusok, jobb munkaeredményeket érünk el, gyorsabban
és kevesebb stresszhatással jutunk el a kitűzött célhoz.

Önkontroll!
Együttműködési módszerek
❏

Elég jól ismerem a környezetemet?

❏

Megmagyarázom feletteseimnek és beosztottaimnak céljaimat és szándékaimat?

❏

Gondoskodom a jó munkahelyi légkörről?

❏

Törekszem embertársaimmal kellemes és gyümölcsöző
kapcsolatot létrehozni?

❏

Teljesítményre ösztönző a vezetési stílusom?

❏

Világos utasításokat adok-e? (ki, mit, hogyan, meddig csináljon)

❏

Helyesen „irányítom” feletteseimet?

❏

Nemet mondok akkor, ha újabb munkát kapok, amikor
más feladatot kellene elvégeznem?

❏

Átruházok-e hatáskört, ha lehetséges?

❏

Vitás helyzetekben helyesen viselkedem? Elkerülöm a nem
szükségtelen vitákat?

❏

Tiltakozom, ha a céloktól eltérítenek?

❏

Helyesen tájékoztatok másokat?

❏

Ismerem a munkatársak információs igényeit?
❏

Túl sok tájékoztatást adok?
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Önkontroll! (folytatás)
❏

Túl kevés tájékoztatást adok?

❏

Időben adok tájékoztatást?

❏

Érthetően adok tájékoztatást?

❏

Ha többen dolgozunk együtt, tudja-e mindenki, hogy kinek, mit, mikor kell elvégeznie?

❏

Használok-e a határidőtervezéshez formanyomtatványokat, amelyek tartalmazzák kinek, mit, meddig kell elvégezni?

❏

Betartom-e a határidőket?

❏

Megkövetelem-e határidők mások általi betartását?

❏

Ellenőrzöm-e a határidők betartását valamilyen emlékeztető rendszer („határidős mappa”) segítségével?

2.4 Információs és kommunikációs technikák
Használd az információkat, és kommunikálj helyesen!
Információs technikák
Az információs technikák
• segítséget nyújtanak az információk megkereséséhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, feldolgozásához, tárolásához, továbbadásához és védelméhez,
• lehetővé teszik a szükségtelen információk kiszűrését, azok
továbbadásának megakadályozását.
Eredmény:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minőségileg jobb munkavégzés, tisztább gondolkodás
helyes döntések
a célok gyors elérése
az adatokkal való visszaélés elkerülése
az információk elvesztésének elkerülése
javuló együttműködés
a jogos információs igény gyors kielégítése
az ügykezelés áttekinthetővé válása
a beosztottak motivációjának növekedése
az intézkedések, összefüggések és döntések átláhatóvá válása
technikai segédeszközök helyes felhasználása
a költségek csökkenése
védelem az információval való elárasztástól
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• információk jelentősége iránti fogékonyság
A szellemi munka technikái és tanulási technikái
A szellemi munka technikái és tanulási technikái arra szolgálnak,
hogy
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• helyesen tanuljunk,
• a tanulás fáradalmait csökkentsük,
• a tanulási motivációt és tanulási kedvet, a tanulási- és vizsgasikereket növeljük,
• a szellemi munka módszereit (logikus gondolkodás, a szakirodalom kezelése, idézetek használata, jegyzetelés, olvasási módszerek, koncepciók készítése, beszámolók megírása és
előadása, szakvélemény, jelentések összeállítása) megismerjük
és alkalmazzuk,
• a tanulási stressz és a vizsgafélelem kialakulását meggátoljuk.

Kommunikációs módszerek
A kommunikációs módszerek segítik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a kommunikációs folyamatokra való fogékonyságot,
az aktív odafigyelést,
a célszerű telefonálást,
az alkalmazott idegen érvelési taktikák átláthatóságát,
a saját érvelési taktikák alkalmazását,
a jó értekezletvezetést,
a konstruktív és aktív részvételt az értekezleteken,
a beszélgetésekre, megbeszélésekre és értekezletekre való összpontosítást,
beszédek, hozzászólások tartalmának, formájának, megfogalmazásának és előadásának optimalizálását,
a kommunikációs folyamatok helyes dokumentációját,
az információk áradatával szembeni védelmet,
a határidők és felelősségek megállapítását.

Szövegszerkesztés és -átdolgozás
A szövegszerkesztési és -átdolgozási technikák a szövegek optimális elkészítését, feldolgozását teszik lehetővé. Segítségükkel
•
•
•
•
•

időt és költséget takarítunk meg,
személyre szóló, esztétikus megszólító szövegeket készítünk,
a gépírást egyszerűsítjük,
a javításokat megkönnyítjük,
a technikai segédeszközöket optimálisan alkalmazzuk,
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• a rutinszövegeket gyorsan előállítjuk.
Prezentációs technikák
A prezentációs technikák lehetővé teszik az információk megfelelő, hatékony bemutatását, előadásszerű prezentálását. A jó prezentáció hozzájárul ahhoz, hogy szándékaink mellett könnyen,
érthetően, meggyőzően és megnyerően tudjunk érvelni.
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Önkontroll!
A racionális szövegszerkesztés
❏

Szükség van-e egyáltalán a szöveg elkészítésére? (Nem elég
egy beszélgetés, vagy egy telefonhívás?)

❏

Célirányosan fogalmazok?

❏

A lehető legrövidebben, és mégis érthetően fogalmazom a
szövegeimet?

❏

Olyan világosan és találóan fejezem ki magamat, hogy
ismételt levélváltás vagy egyéb utólagos munka nem lesz
valószínű?

❏

Bizonyos szövegfajtákat (rövid kézzel írott közlemények, a
munkahelyi PC-n írt rövid szövegek, a beérkező postára
kéziratos válaszok, villámválaszok) magam készítek el,
ahelyett hogy azzal az iskolai titkárnőt hosszadalmasan
igénybe venném?

❏

Használok olyan leveleket, melyeket a címzett két példányban kap kézhez és az egyiket válasszal visszaküldheti?

❏

Dolgozom másolati levelekkel?

❏

Alakítható információk esetén fáradozom-e azon, hogy szövegeimet szabványosítsam, és a szövegszerkesztést egyszerűsítsem?

❏

Használom-e a rendelkezésre álló nyomtatványokat?

❏

Figyelek-e arra, hogy a nyomtatványok tartalmilag és külsőleg a szövegszerkesztés szempontjainak is megfeleljenek?

❏

Használom-e a már elkészített leveleket az új levelek szerkesztéséhez? (esetleg kisebb egyéni kiegészítésekkel)

❏

Alkalmazok-e szövegek többszörös átdolgozásánál megfelelő kapacitású szövegszerkesztő rendszereket?

❏

Az „inkább sokszorosítani, mint lemásolni" elv szerint cselekszem?

❏

Célszerűen diktálok? (hangfelvevő, diktáló készülékek felhasználásával, nem pedig gyorsírással, vagy írógépbe)
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Önkontroll! (folytatás)
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❏

Ismerem és figyelembe veszem a diktálás szabályait?

❏

Elkerülöm-e a saját és idegen szövegek pedáns stílusjavítását?

❏

A szövegkép külső mutatósságával szemben az intézményen belüli levelezésnél nem állítok magas követelményeket?

2.5 Tervezési, döntési, végrehajtási és ellenőrzési technikák
Optimálisan tervezz, dönts, valósítsd meg céljaid és ellenőrizd magad, valamint másokat!
Célanalizálási és célmegtalálási technikák
A célanalizálási és a célmegtalálási technikák a koncepcionális
gondolkodás valamint adminisztrációs és igazgatási rendszer
ésszerű kialakítását szolgálják.
Eredmény:
• energiát, időt és pénzt nem pazarolunk el hasznavehetetlen
dolgokra
• a saját és az idegen motivációt növeljük
• meghatározott, vagy megállapodás szerinti célok eléréséért síkra szállunk
• a célkonfliktusokat nyilvánosságra hozzuk, a szükséges új
tájékozódásokat megkezdjük, az elsőbbségeket tisztázzuk
• a fontos dolgokat a kevésbé fontosak előtt, a nem fontos
dolgokat egyáltalán nem végezzük el (gyakran ABC-vizsgálati
módszernek is nevezik:
A — fontos
B — átlagosan fontos
C — nem fontos)
• az ugyanazon célokra vonatkozó közös odafigyelés és a munkafolyamatban résztvevők egyetértése erősödik
Ötletkeresési technikák
Az ötletkeresési technikák arra irányulnak, hogy a problémák
számára új megoldást találjunk, valamint saját magunk és mások
kreatív képességeit kibontakoztassuk.
Eredmény:
• új elképzelések
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• hatékonyabb problémamegoldás
Alternatíva-értékelő technikák
Az alternatíva-értékelő technikák segítséget nyújtanak a lehetőségek legjobb változatának megtalálásában.
Eredmény:
• a vezetési döntések és eljárások minősége javul
Döntési technikák
A döntési technikák hozzájárulnak ahhoz, hogy a döntési folyamatokat optimáljuk.
Eredmény:
• döntéseink ésszerübbek, pontosabbak, áttekinthetőbbek, elfogadhatóbbak lesznek
• a döntéshozatal folyamata gyorsul
Megvalósítási technikák
A megvalósítási technikák segítenek a több munkafolyamatot
magában foglaló és több ember munkáját igénylő komplex, tartós
feladatokat és projekteket sikeresen lebonyolítani.
Eredmény:
• a célokat költségkímélően és határidőre érjük el
Ellenőrző technikák
Az ellenőrző technikák lehetővé teszik, hogy másokat és magunkat a kitűzött célok elérésére orientáltan ellenőrizzünk, s a célmegvalósítás folyamata közben a legkisebb eltérés esetén reagálni
tudjunk: kinek, mit, mikor és hogyan kell tennie.
Időbeosztási technikák
Az időtervezési technikák megtanítanak arra, hogy
• rövid-, közép- és hosszútávon előreláthatóan gondolkodjunk,
napi, havi, és éves tervekkel dolgozzunk,
• a fontos célokat elérjük,
• saját (szakmai és nem szakmai) céljainkat mások céljaival
szemben megvédjük (a „fontos számomra” és „fontos mások
számára” gyakran nem azonos fogalmak),
• a feladat teljesítésnél az elsőbbségeket meghatározzuk (a KELL
a LEHET előtt, a FONTOS a KEVÉSBÉ FONTOS előtt)
• nehéz, nagy koncentrációt igénylő feladatokra és gondolkodásra tartalékoljunk zavartalan „csendes órákat”, és azokat védjük
is meg
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• a feladatok megvalósításához szükséges idő mennyiségét reálisan mérjük fel, („Többnyire tovább tart, mint azt előzőleg
gondoltuk; kivéve, ha tovább kellene tartania, mert akkor
bizonyosan rövidebb ideig tart!” — G. Max: Az időtartam alaptörvénye, Achern 1940)
• ne pocsékoljuk az időt a nem fontos dolgokra
• előzzük meg a szükségtelen tökéletességre való törekvést
• zárjuk ki az „időtolvajokat”
• a munkát határidőben végezzük el
• magunkat és másokat szoktassunk munkafegyelemre
• a teljesítő képességünk és időnk határait ismerjük fel
• ne hunyjunk szemet fontos elintézendő dolgok előtt és ne
feledkezzünk meg róluk
• az elégedetlenséget és a stresszt építsük le
• ismerjük fel, hogy nem jó, ha „sokat teszünk és keveset érünk
el”
• a hirtelen reagálást szorítsuk vissza
• magunk és mások számára hozzunk létre sikerélményeket
• a határidőterv eltéréseinél a következményeket tekintsük át, és
készítsünk intézkedési tervet az „ellenkormányozáshoz”,
• az önként elvállalt, vagy megbízásból adódó túlmunkákat csökkentsük le
• a zavaró tényezőket szüntessük meg, és tanuljunk meg nemet
mondani
• a részben már elvégzett feladatokat a lehető leggyorsabban
fejezzük be.
Az időbeosztási technikák alkalmazásához elengedhetetlen a jól,
a felhasználó személyes szükségletei alapján felépített (feladatok,
határidők, prioritások, telefonok, megbeszélések, magánügyek)
határidőnapló vagy határidőterv-formanyomtatványok használata.
Személyzeti tervezési technikák
A személyzeti tervezési technikák használatával a szükséges
munkaerőt mennyiségileg és minőségileg („manpower") előre kalkuláljuk.
Eredmény:
• a felvételekről időben gondoskodunk
• a terv időben módosítható, amennyiben szükséges.
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Finanszírozási technikák
A finanszírozási technikák a hosszútávú feladatok és projektek
pénzügyi szükségleteinek felbecsülését, és a pénzügyi tervek
minél reálisabb elkészítését szolgálják.
Eredmény:
• a források mozgósítását időben megkezdjük
• nem finanszírozható esetekben elvégezzük a célkorrekciót
Prognosztizáló technikák
A prognosztizáló technikák a jövőbeni fejlesztések tervezését
teszik lehetővé.
Eredmény:
• elegendő időtartam a felkészüléshez
Vizualizáló technikák
A vizualizáló technikák terveket, komplex feladatokat és összefüggéseket, gondolkodási és tervezési folyamatokat ábrázolnak és
dokumentálnak..
Eredmény:
•
•
•
•
•
•
•
•

növeljük az érthetőséget
a fontos dolgokra koncentrálunk
a logikus gondolkodást fejlesztjük
a vitákat átéljük és élvezzük
a fontos dolgokat nem felejtjük el
a tervezési és döntési folyamatokat demokratizáljuk
a fölösleges szellemi munkát és az ismétléseket korlátozzuk
a levezetések ésszerűek lesznek

A vizuálási módszer eszköze a bonyolult struktúrák képi megjelenítése, például egy körábra:

(G. Joerger, M. Geppert: Grundzüge der Verwaltungslehre, Stuttgart 1983. 38.
oldal)
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2.6 Vezetési technikák
Helyesen irányítsd magad, munkatársaid és feletteseid!
A vezetési módszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy
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• magunkat irányítsuk, önfegyelemmel dolgozzunk és éljünk, jó
teljesítményeket érjünk el, megbízhatók és sikeresek legyünk
• másokat motiválni, tájékoztatni és ellenőrizni tudjunk, miáltal
magunkat a feladatok és felelősség átruházása által tehermentesítjük, fejünket fontos dolgok számára szabaddá tesszük, de
az áttekintést átruházás esetén se veszítjük el.

14
Figyelem!
Hatáskör átruházás (delegálás)
➟ Felettesként végrehajtandó tevékenységeinket és a rutinmunkákat következetesen ruházzuk át.
— az illetékes személyeket jelöljük ki
— határozzunk meg az irányelveket: mely feladatok,
munkák ruházhatók át
➟ A titkárnőt is ösztönözzük arra, hogy a segédmunkaerőre
több rutinmunkát ruházzon át. Ezáltal több időt nyer
magának a szakképzettségét igénylő munkákhoz, és tehermentesíti magát.
➟ Átruházás esetén az iránymutatásokra és a magyarázatokra fordítsunk elegendő energiát, nehogy a nyert idő az
állandó visszakérdezések elvesszen.
➟ Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a zavaró tényezőket
(telefonhívások elintézése, látogatók fogadása) átruházzuk.
➟ Az átruházás már reggel, a napi posta átnézésével kezdődik: csak a legfontosabb dolgokat végezzük azonnal és
magunk.

Világos megbízásokat adjunk
• Legyünk annak tudatában, hogy az összes nem világos utasítás
magában hordozza a zavarások csíráját.
• A megbízások és a feladatok kiadásánál szoktassuk magunkat
világos és egyértelmű megfogalmazásra.
— pontosan fogalmazzunk, kielégítően magyarázzunk és szúrópróbaként kérdésekkel ellenőrizzük, hogy a feladatot
megértették-e
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— adjuk meg a szükséges háttérinformációkat, illetve utaljunk azok beszerzési forrásaira
— a megbízást lehetőleg írásban fogalmazzuk meg, ragaszkodjunk az írásbeli rögzítéshez
— a megbízás célját megfelelően magyarázzuk el (enélkül
nincs motiváció)
— mindig egyeztessük a határidőt és tisztázzuk a prioritásokat
• Ne fogadjunk el félkész, pontatlan, vagy már előreláthatóan
javításra szoruló munkákat.
• Nagyobb feladatok kiadásakor először a lehetséges idő- és
munkaráfordítás mennyiségét beszéljük meg.
• Feletteseink megbízásainak átvételekor ésszerűen cselekedjünk.
— homályos meghatározások esetén rögtön kérdezzünk és
kérjünk kiegészítő információkat. (A régi Kínában azt
mondták: aki kérdez, az rövid időre buta, aki nem kérdez,
az mindig buta marad.)
2.7 Pszicho- és fizikotechnikák
Tartsuk elménket és testünket a legjobb formában!
A pszichomódszerek arról gondoskodnak, hogy
• a munka ne váljon mániává, s hogy a szakmai és a privát élet
kiegyensúlyozott arányát elérjük, vagy újból elérjük,
• félelmeinket felszámoljuk és magabiztosak legyünk, s ez terhelhetőségünket és teljesítőképességünket növelje,
• csökkentsük és küzdjük le a stresszt, hogy a teljesítményt
mennyiségileg és minőségileg növelhessük,
• a megbetegedési veszélyt is csökkentsük, ezért stresszes állapotban lazítsunk, pihenjünk, legyen több életörömben részünk
és éljünk ésszerűbben
• pozitívabban gondolkodjunk, naponta jó hangulatot teremtsünk magunknak, a sikereket ünnepeljük meg, a teljesítményeket ismerjük el és dicsérjük, a napot magunkkal és a
környezetünkkel örömteli békében zárjuk, hogy ezzel másoknak és magunknak lazítást, lendületet és örömet szerezzünk,
• másokat és magunkat teljesítményre motíváljuk, a nehéz feladatokkal szembeni ellenállást leküzdjük,
• az aktuális munkára koncentrálni tudjunk, többet és jobban
teljesítsünk
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• a helytelennek felismert magatartásunkon és a rossz szokásainkon változtatni tudjunk, sikeresebben, egészségesebben, észszerűbben dolgozzunk és éljünk
• az elkerülhetetlen konfliktusokat elfogadjuk, pozitív oldalait
meglássuk, az elkerülhető konfliktusok számát csökkentsük,
konfliktus helyzetekben helyesen viselkedjünk, s ezáltal a megtévesztéseket és az agressziót határok között tartsuk, az együttműködést ne veszélyeztessük,
• a napi munkavégzés közben ügyeljünk bioritmusunkra, a magas teljesítőképességű óráinkat lehetőleg a nehéz feladatokra
használjuk fel,
• a test és a szellem pihenési szükségletére a napi program
kialakításánál ügyeljünk, hogy a munka minőségét növelni
tudjuk, a szellemi és lelki blokádokat feloldjuk, és a kimerülést
megakadályozzuk.

Figyelem!
A magatartás stresszel szembeni megváltoztatása, avagy a
reakció változtatásának programja
Mielőtt a stresszreakciók a fejére nőnének, szívlelje meg az
alábbiakat:
➟ 1. Tanulja meg a stresszt és annak megjelenési formáit
saját magán észrevenni, megismerni. Vezessen erről gondosan egy füzetet!
➟ 2. Találja meg a legjellemzőbb megjelenési formákat („fő
gyengeségek"), először ezekre koncentráljon! Az ezzel kapcsolatos egyéb gyengeségek később kerüljenek sorra!
➟ 3. A program megalapozása előtt gondolja át — idegen
segítséggel — a gondolkodását és cselekedeteit irányító
főbb jellemvonásokat (önrevízió!). Előfordulhat, hogy az Ön
világ- és önmegítélési mércéje, ideáljai torzak és túlzottak!
➟ 4. Alkosson magának egy viszonylag realista világképet,
elérhető én-ideált! Értékítélete legyen reális!
➟ 5. Kapcsolja össze a fent vázolt alternatív elképzeléseket
(szuggesztív módszerrel) saját fejlődési szándékaival!
➟ 6. Keressen magának egy bizalmas személyt (a pszichoterápiai beszélgetési tapasztalatok hasznosak), vagy játssza
el egy személyben a kliens és az orvos szerepét! Az önmegváltoztatáshoz (idegen segítséggel is) úgyis saját maga kormányosává kell válnia! A magunkban elképzelt „tréner”nek megvesztegethetetlennek kell lennie! („korrupciós”
veszély a régi, általunk már ismert hajlamokkal szemben)
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Figyelem! (folytatás)
➟ 7. Fejlesszen ki egy testreszabott önmegváltoztatási tervet
napi gyakorlati feladatokkal. Az elért sikerekről vezessen
naplót! Kis tanulási lépéseket tervezzen és legyen türelemmel a sikertelenség esetén! Alakítson ki ehhez egy önjutalmazási rendszert!
➟ 8. Ha további ösztönzésre, impulzusokra, ötletekre van
szüksége, olvasson el először is egy a témával érthető
formában foglalkozó könyvet!
➟ 9. Ne felejtsen el a könyv vásárlásával egyidejűleg egy
vastag jegyzetfüzetet is vásárolni: ez legyen az Ön személyiségének a jegyzőkönyve!
Vezetők magatartása stresszhelyzetben (1985), 8/331. oldal

3. A hibás önmenedzselés jellemzői (indikátorok)
Számos jelből, tényezőből felismerhető, ha valaki saját magát nem
menedzseli megfelelően:
• tartós túlterheltség, túlzott idegesség, kiegyensúlyozatlanság,
„görcsösség” benyomása
• testi és lelki tartós kimerültségi állapot
• fontos döntések görgetése, állandó határozatlanság
• a gyanú érzése, hogy „mások gyakran kihasználnak”
• az a benyomás, hogy „sohasem hagynak nyugton dolgozni,
mindig zavarnak és elvonják a figyelmemet”
• az a meglátás, hogy valaki szellemi, lelki és testi potenciálját
elhanyagolja,
• szükségleteivel és kívánságaival, családjával vagy élettársával
kevesebbet törődik, egyszóval: „munkaalkoholista”
• az a tapasztalat, hogy bizonyos emberek saját érdekeikkel és
saját akaratukkal szemben sem tudnak „nem”-et mondani
• kétkedés a végzett tevékenységek értelmében és hasznosságában, tanácstalanság az elvégzendő munka szükségességét illetően
• az a benyomás, hogy valaki „elveszik” a lényegtelen részletekben
• az a benyomás, hogy valaki ígéreteket tesz, hogy valamit bizonyos határidőig elvégez, de ezt gyakran nem tartja be
• az a megfigyelés, hogy néhány embernek aránytalanul hosszú
ideig tart, amíg valamit megtalál
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•
•
•
•

gyakori kialvatlanság
a test nyilvánvaló elhanyagolása
szabadidőtől és pihenéstől való félelem
az az érzés, hogy valaki bár sokat tesz, mégsem ér el semmit,
vagy csak nagyon keveset

Ismerjük az összes olyan kollégát, felettest, szomszédot …
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• akik magukat nyilvánvalóan rosszul tudják menedzselni,
• akik idejüket elpocsékolják és rendszeresen mindenhonnan
elkésnek,
• akik ígéretére nem építhetünk,
• akiket többször kell emlékeztetnünk arra, hogy valamit el kell
végezniük,
• akik állandóan agyonhajszoltak és gyakran nem tudnak megszólalni, noha azt kellene tenniük,
• akik sok esküvőn táncolnak, csak azon nem, ahol éppen
kellene nekik,
• akik körülményeskedő emberek és soha nem tudnak dönteni,
• akiknek mindent maguknak kell elintézniük,
• akik szívesen elcsevegnek, nem tudnak röviden fogalmazni,
ködösen beszélnek és írnak és bőbeszédűségük miatt mások
idegeit őrlik,
• akik az értekezleteket úgy vezetik, hogy — rajtuk kívül —
mindenki szenved,
• akiknek az irodájában rendetlenség van és az íróasztaluk
állandóan túlzsúfolt.
Ha a tükörben alaposan megfigyeljük magunkat, be kell ismernünk, hogy ezek a jelenségek alkalmanként — vagy talán
túlságosan is gyakran ránk is illenek.

4. A következetes önmenedzselés „ára”
Aki az életét saját maga akarja kézben tartani, alakítani és saját
magán akar „uralkodni”, ahelyett hogy mások „uralkodnának”
felette, annak meg kell fizetnie ennek az árát.
Mi az következetes önmenedzselés ára?
• önfegyelem
• a régi, kedvelt, de károsnak felismert szokásokról való lemondás
• új energiák megteremtése
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• a rend betartása
• az impulzivitás és spontaneitás korlátozása
• eltűrni, hogy mások által esetenként akaratosnak, makacsnak,
bírálónak ítéltetünk
• kertelés nélküli célratörés a zárkózott, szigorúan racionális,
nem eléggé rugalmas, költségekre és hasznosságra nem fogékony, időrabló kartársakkal szemben
A következetes önmenedzser kell, hogy időt és erőkifejtést áldozzon a tervek elkészítésére is. Ezt mindenképpen azzal a többnyire
megalapozott elvárással teszi, hogy ez a befektetés később többszörösen megtérül. Az önmenedzsernek arra is fel kell készülnie,
hogy nemcsak környezetével, hanem saját magával szemben is
kritikusan kell fellépnie. A zavaró tényezőket meg kell vizsgálnia,
a sikertelenség okait nemcsak másokban, hanem saját magában
is keresnie kell.
Aki munkamódszerein és életmódján javítani szeretne,
annak egész életén át tanulnia kell.
Példa:
A ma és holnap méginkább nem nélkülözhető személyes munkamódszerekhez tartozik többek között az a képesség, hogy az új
információs technikát — mint a személyi számítógépet — használni tudjuk.
A munka technikái is átalakulnak. Az eszközöket fel kell frissíteni, újakat kell beszerezni. Ezt a közigazgatásban dolgozó —
gyakran jogi végzettségű — vezetők (akik tanulmányaik során
nem tanulták ugyan meg, hogy hogyan lehet másokat és önmagukat szervezni, ez azonban nem akadályozza meg őket abban,
hogy hivataluknál fogva az „egészséges emberi értelmet” erre a
tevékenységre automatikusan alkalmasnak tartsák) néha csak
másoktól, de nem saját maguktól követelik meg. Ily módon
megfigyelhető, hogy a hangfelvevő (magnó, diktafon) segítségével
történő diktálással szemben nagyon sok iskolában és hivatalban
a gazdaságtalan gyorsírásos diktálás még mindig őskori állapotának örvend, mert senki sem tartja főnökét képesnek arra, hogy
a rossz szokásait meg tudná változtatni.
Az önmenedzselés nem igényel sem „tökéletességet”, sem kicsinyességet. Az a görcsös fáradozás, hogy sohase kövessünk el
hibát és 100 %-os minőséget hozzunk létre, gyakran káros, nem
emberi és többnyire nem hatékony. A teljes hibátlanságra való
törekvés általában nem feltétlenül szükséges, és többnyire drágán kell érte megfizetni.
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Ha az önmenedzselés módszereinek alkalmazása során néhány
dolgot jobban csinálunk, hamarosan észrevesszük, hogy a jó
önmenedzselés következetes véghezvitele a változások szükségességének belátásánál többet követel. Magatartásunk megváltoztatása fáradalmas és soha véget nem érő folyamat, mely során
nemcsak az egyébként bőséges jutalommal lehet számolni, hanem a mindenkori személyes árat is meg kell érte fizetni.
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5. A jótanácsok nem általános érvényűek
A helyes önmenedzselési tanácsok lehetnek-a vajon általános
érvényűek?
A szakirodalomban ezt többnyire természetesnek veszik. Mi tudjuk azonban, hogy a problémás helyzetek egyénenként teljesen
különbözőek. Az egyik ember rosszul dönt, a másik rosszul osztja
be az idejét, megint másoknak nehézséget jelent a papírok között
rendet tartani. Mindenkire ugyanaz a „recept” illene?
Ahogy a személyes helyzet, a probléma, a gyenge pontok és az
erős oldalak vizsgálata egyénileg más és más problémákat hoz
felszínre, ugyanúgy kell a konkrét személyre az ellenstratégiát és
a terápiát is kifejleszteni.
Néhány önmenedzselési technika valószínűleg egyénileg nem
elfogadható, nem megtanulható és egyedi esetben nem alkalmazható. Az önmenedzselés és az önmenedzselési technikák megtanulása során megismerhetünk „bevált, kipróbált” módszereket.
Azt azonban, hogy a technikákat a konkrét esetben hogyan
kell testre szabni, azt mindenkinek magának kell tesztelnie,
kipróbálnia, fejlesztenie. Minden embernek magának kell eldöntenie és megvizsgálnia, hogy számára melyik a megfelelő.
Példa:
A stressz csökkentésére és leküzdésére többek között rendszeres
progresszív izomlazítást, autogén tréninget és rendszeres autogén
meditációt, sportot, masszázst, karatét és jógát ajánlanak. Mindenki maga dönt, hogy számára melyik a bevált módszer.
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6. Személyes leltár és következtetések
Ha valaki bizonyos szorongást érez, hogy nem kielégítően és
helyesen menedzseli saját magát, először is készítsen egy (írásos)
„leltárt”.
Sokan (jól fizetett vezetők is!) gyakran nem tudják pontosan (vagy
tévednek), hogy tulajdonképpen mivel is töltik idejüket. Az önmenedzselési útmutatások egy részében ekkor azt ajánlják, hogy
először is az egyéni életmód valóságos (tehát a gyakorlatban
létező, nem pedig az elképzelt) állapotának rögzítésével indítson.
A problémákat keresse meg, és csak a gondos önvizsgálat után
határozzon el egy „ellenintézkedéses” terápiát.
Az egyéni terápiák kifejlesztésénél azt ajánljuk, hogy ne közelítsük meg egyszerre az összes gyenge pontot, hanem a legmarkánsabbakkal kezdjük, találjuk meg a lényeges(!) hiányosságokat, és
csak azokkal szemben lépjünk fel. Ezután azonnal kezdjük meg
magatartásunk megváltoztatását (lépésről-lépésre változtató
stratégia).
Figyelem!
Személyes magatartásvizsgálati katalógus.
Hogyan változtassunk munkamódszerünkön?
A személyes munkamódszerek (-technikák) javítási lehetőségeinek ranglistája
Sorszám Javítási lehetőségek
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Jobban telefonáljunk!
Csökkentsük a zavaró tényezőket!
Csevegjünk kevesebbet!
Biztosítsunk zavarmentes órákat!
Dolgozzunk tervszerűbben!
Szabjunk határidőket!
Dolgozzunk fegyelmezetten!
Ruházzunk át feladatokat!
Szükség esetén „vonuljunk zárt helyre”!
Tartsunk rendet!
Kapjunk világos, határidős utasításokat!
Munkatársainkat engedjük önállóbban dolgozni!
Tudjuk, hogy a saját munkánk mennyibe kerül!

(W. Hürlimann: „Most a személyes tervezési módszereinket javítsuk!”
Management-Zeitschrift 1985/12. 525. oldal)
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7. Az önmenedzselés határai
„Ember tervez, Isten végez”.
„A tervezés annyit jelent, hogy a véletlent tévedéssel helyettesítjük!”
„Először máshogy sikerül, másodszor úgy, ahogy azt elképzeltük!”
„… új állásba helyezték át…” “… szívinfarktust kapott…”
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„Váratlanul elhunyt…”
Életünket nemcsak magunk irányítjuk. Az önmenedzselés nem
csodaszer, amely leküzdi az összes problémát, nem véd meg
minket a sorscsapásoktól, kellemetlen meglepetésektől, konfliktusoktól, hibáktól, a sikertelenségtől. Nem lehet — „hál' istennek”— mindent megtervezni.
Életünket és szakmánkat az önmenedzselés és bizonyos technikák segítségével csak bizonyos határok között tudjuk befolyásolni.
Céljainkat nem tudjuk egyedül meghatározni, az emberekkel való
kapcsolatainkat nem szervezhetjük tetszésünk szerint, a bántalmakat tervezéssel nem zárhatjuk ki, de
• határok között tarthatjuk,
• fáradozásaink hatékonyságát és hatásosságát, az életörömöt,
a sikerkilátásokat fokozhatjuk,
• saját felelősségünket kiterjeszthetjük,
• másoktól való függőségünket mérsékelhetjük, ha meg nem is
szüntethetjük.
Személyes igényeink és céljaink számára több teret vívhatunk ki. Így individuálisan értelmesebben élhetünk, de életünk
külső befolyásolását, mások által is történő menedzselését teljes
mértékben nem zárhatjuk ki.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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A sikeres — és nyugodt igazgató
A vezető és a stressz

Dr. Benedek István
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A vezetéselméleti irodalom egyre többet foglalkozik a vezetői
hatékonyság és a stressz kapcsolatával. Magas színvonalú teljesítményt csak megfelelő ráhangoltsággal, készenléti állapotban
tudunk elérni. A kutatások azt bizonyítják, hogy akkor tudunk
legjobban teljesíteni, ha megfelelően magas az adrenalin szintünk, amikor bizonyos feszültség van bennünk. Ismerjük a tartós
feszültség károsító hatását is. Ez a stressz.
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Az igényes vezetői program jellemzője, hogy
• kihívó (embert próbáló),
• teljesíthető és
• mérhető.
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1. A stressz okai
Hol a határ? Hogyan tudjuk optimalizálni a belső késztetést?
Rövid átgondolás után felismerjük a legfőbb okot, az időtényezőt.
Az egyik ember számára kevés az idő a tennivalóihoz képest, ezért
túlterhelt. A másik ember azért kerül stressz-állapotba, mert
lassan telik az ideje, ingerszegény a környezete, ő az alulterhelt.
Stresszokokat a munkakörülményekben is találhatunk.
A folyamatos zavarás, a szervezetlenség, a munkahelyi komfortérzés hiánya, az infrastruktúra (telefon, fax, világítás, számítógép)
hibái, a nem önálló munkatársak zavarása jelentős mértékben
hozzájárul a feszültség állandósulásához.
A stresszt kiváltó okok közé sorolhatjuk a szerepkonfliktusokat, a szerepbizonytalanságokat.
Amennyiben a feladat a képességekhez mérten túl nagy, akkor a
megoldás vagy lehetetlen, vagy óriási erőforrás-áldozatot igényel
a vezetőtől.
A hosszú távon jól teljesítők azonban állandó belső stresszként
élik meg az elismerés, az előléptetés, a belső vagy külső pályakarrier hiányát.
Munkánk és egyéb szerepeink között is számos konfliktus
adódik. A vezetőnek óriási követelmény-erőtérben kell mozognia
és teljesítenie. Mindegyik követelményelem komoly konfliktusforrás, leggyakrabban az egyenetlen eloszlás miatt. Ekkor mondjuk:
,,minden összejött”.
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A vezetői tevékenységet befolyásoló tényezők:
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A vezetőnek mindig kell számolnia azzal, hogy a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottak.
Az erőforrások főbb elemei
• pénzügyi, gazdasági (költségvetés)
• technikai, műszaki (épület; az infrastruktúra, ahol intézményünk működik)
• környezeti
Kisváros, nagyváros, község; minden szocioökonómiai jellemző
befolyásolja a vezetői program megvalósíthatóságát.
• emberi, személyzeti
A rendelkezésre álló munkatársak életkor, nem és képzettség
szerinti összetétele.
• hatalom
A vezető rendelkezik a pozicionális hatalmi forrással. A tudásból, a végzett munkából eredő hatalmat, tekintélyt csak
hosszas, sikeres munkával szerezheti meg. Ezt az elismerést a
kollégák, a környezet adja, ezért értékes hatalmi forrás.
Minden vezetői változtatási szándék ütközőpont, mert a
megszokottat, a kényelmest kívánja meghaladni.
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A vezetői mozgástér nagysága
Az ábrán jól látható, hogy a korlátok és a követelmények viszonya
hogyan befolyásolja a választási lehetőségeket. Az ábrázolt két
helyzet más-más típusú munkát igényel.

2. A feszültség és a stressz
Nagyon nehéz meghúzni a határvonalat a feszültség és a stressz
között. Észrevétlenül csúszunk át egyikből a másikba. A vezető
számára fontos követelmény, hogy különbséget tudjon tenni
közöttük.
Használjuk ki jól a feszültséget, a késztetést, és kerüljük a
stresszt.
Hogyan tegyünk különbséget?
Sok ember írja sikerei történetében, hogy a feszültség pozitívan
motivál, energiákat szabadít fel. A stressz azonban nem vált ki
energikus reakciókat, szorongóvá, gyengévé teszi az embert.
Csökken a vitalitás, az ítélőképesség.
Fiziológiás jelzések is vannak a stressz felismerésében: olyan
álmatlanság, morózus hangulat, levertség és fáradékonyság,
mely pihenéssel, relaxációval sem csökkenthető. A vérnyomásvál-
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tozás, fekély- vagy szívbetegség és az agyvérzés pedig már állandó
orvosi terápiát igényel.
A jótékony motiváló feszültség és az állandó stressz között
azonban van egy széles járható út, ahol a vezető alkotóan
szembenézhet napi kihívásaival.
A hatékonyság érdekében érdemes végiggondolni a különböző
stresszkezelési tudnivalókat, technikákat.
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3. Sresszkezelési technikák
3.1 A stabil zónák erősítése
A családi, baráti háttér, a személyes territórium, az életrend,
életviteli szokások tudatos és racionális építése, a megelégedettség, a „biztos sziget” érzésének eléréséért.

3.2 Specializáció a munkavégzésben
A stresszkezelés érdekében szükséges az elhatárolódás a nem
fontos dolgoktól. A munka egyszerűsítése és katalizátorok alkalmazása a specializáció irányába szintén elengedhetetlen (véleménycsere, szakértők, tanácsadók).
3.3 Az időgazdálkodás
A legfontosabb stresszkezelési technika az időgazdálkodás.
Koncentráljunk a kulcsfeladatokra! Vegyük figyelembe
a 80/20-as effektust: az eredmények 80 %-át energiánk
20 %-ával érjük el. A maradék 80 % er ő nket 20 %-os
eredmény nyeli el!
Alkalmazzuk a racionális problémamegoldás lépéseit!
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Figyelem!
A racionális problémamegoldás lépései
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➟ 1. lépés
Van-e probléma?
Miért merült fel?
Miként jelentkezett a probléma?
➟ 2. lépés
A megoldásnak mit kell elérnie?
Azonosítani kell a tényezőket! (költség, idő, elfogadhatóság)
Meg kell határozni a legfontosabb kritériumokat!
➟ 3. lépés
Értékelni kell az összes javaslatot, megoldást!
El kell dönteni, melyik a legjobb!

Delegáljuk a munkát!
Adjuk át másoknak a specifikáció szerint.
Vizsgáljuk a választási lehetőségeket!
• Milyen munkát kell elvégezni?
• Mikor kell elvégezni?
• Ki végezze el?
Vonjuk be munkatársainkat a problémamegoldás folyamatába, ezáltal alkotó módon ők is hozzájárulnak a gondok, a stressz
csökkentéséhez, ugyanakkor erősödik az együttműködés, a közösségi stabil zóna.

Az elvégzendő munkák számbavétele után a vezető kiemel és
elhanyagol:
• Meg kell csinálni! (kiosztandó)
• Meg kellene csinálni!
• Meg lehet csinálni!
A folyamat a bizalom és az ellenőrzés egyensúlyával vezérelhető.
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Önkontroll!
Időelemzés
❏

Végzek-e olyan tevékenységet, amit más is elvégezhet?

❏

Van-e elég időm a kulcstevékenységekre?

❏

Hol megy veszendőbe az időm?

❏

Mivel telik az idő: operatív munkával vagy vezetéssel?

Tárgyalási technika, értekezleti kultúra fejlesztése
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❏

Amennyiben szükséges az elvonulás, tegyük meg!

❏

Megtervezett értekezletet vezessünk!

❏

Követeljük meg magunktól és másoktól, hogy a napirendek
előkészítettek, az előadók, előterjesztők felkészültek legyenek!

❏

Tudatosan fejlesszük tárgyalási készségünket! Jobb egy
megállapodást aláírás előtt felborítani, mint később felbontani!

❏

Képezzük önmagunkat és munkatársainkat!

❏

A feladathoz keressünk munkatársat, és ne a munkatársnak keressük a feladatot!

❏

Az igényes vezető munkatársait is tanítja, taníttatja, képezi. Arra törekszik, hogy minden munkaterületen legyen
megfelelő specifikációval rendelkező munkatársa, aki
önálló jogkörrel és felelősséggel vesz részt a vezetői munkában.

3.4 Önképzés és továbbképzés
Kísérlet:
Kérdezze meg minden munkatársától:
,,Ön mivel tud hozzájárulni intézményünk céljainak eléréséhez?”
A válaszokat jegyzetelje, majd összesítse!
Érdekes következtetésekre fog jutni!
Készítsen önképzési és továbbképzési tervet önmaga és
munkatársai részére! Alakítsa ki a személyi specifikáció
modelljét!
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Személyi specifikáció: a személyiség teljes ráhangolódása
az eredményes feladatmegoldásra, amelyhez a képességen
és képzettségen kívül a tartós motiváltság is szükséges.
Elvárás
minimum
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maximum

Fizikai képesség

,

Szellemi képesség

,

Iskolai végzettség

,

Gyakorlati képesség

,

Személyiség elvárás

,

Különleges elvárás

,

Meglevő

A fenti rendszerezett átgondolás segíti a képzési terv elkészítését,
hosszútávon csökkenti a stresszet okozó faktorok (a munkatársakkal szembeni követelmények, elvárások és a meglévő képességi szint közti ellentmondásból fakadó problémák) számát.
Az új munkatárs felvételekor, a tárgyalás, kiválasztás során
rendelkezzünk pontos elképzeléssel!

3.5 Az információs rendszer
Építsük fel az információs rendszert!
Önnek is sok bosszúságot okoztak már olyan munkahelyi, munkatársi megjegyzések, mint például:
,,...nem is tudtam róla! Ha tudom, hogy sor kerül rá, jobban
figyelek...”
,,...nem tudtam, hogy még visszatérünk a megoldásra...”
,,...az én véleményem úgysem számít...”
Előfordul, hogy Ön a legjobb szándékkal megosztja információit
a munkatársaival, bevonja őket a döntéselőkészítésbe, és
mégis szembesül a fenti megjegyzésekkel.
Az ilyen megnyilvánulások biztos és tartós forrásai a vezetői
stressznek.
Mit tehetünk ilyen helyzetben?
Gondoljuk át intézményünk információs és kommunikációs
rendszerét! A kommunikáció a mindennapi életfolyamat szabályozásának alapvető feltétele és része:
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• Vezérlésre szolgál az eszmék, a társadalmi értékek terjesztésén, oktatásán keresztül.
• Koordinálásra szolgál a szokások, a szabályok közvetítésén, az
információk, a gondolatok cseréjén, a tájékozódáson keresztül.
• Ellenőrzésre szolgál azáltal, hogy a kommunikáció közvetítette
társadalmi ismeretekhez, típusokhoz, átlagos normához mérhetjük a magunk tevékenységét, gondolatait, ismereteit.
A vezető saját munkájának eredményessége és a stresszforrások csökkentése érdekében alkalmazza az információelméleti ismereteket és törvényszerűségeket!
A vezető nem várhat el információt!
Az információs rendszert tudatosan kell felépíteni.
Utána kell mennie az információknak, illetve a szervezet működéséből kell megszerveznie.
Fontos a célzott közeg meghatározása!

Önkontroll!
Kiknek van szüksége az információkra?
❏

a vezetőtársaknak?

❏

a nevelőtestületnek?

❏

a diákoknak?

❏

a szülőknek?

❏

a fenntartóknak?

Nagy gonddal kell eljárni, mert differenciálásra van szükség.
Példa:
Az énekkari szereplés és a kézilabda házibajnokság időpontja
kinek nyújt információt? A szervezéssel megbízott helyettesnek,
a karnagynak, az edzőnek és az érdekelt diákoknak mindenképpen. Az érintett gyerekek szüleinek is, de nem mindenkinek! És
a szurkolni vágyó diákoknak?
Az információ adásának cél-, helyzet- és feladat-specifikusnak kell lennie.
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Önkontroll!
Vizsgálja meg egy intézkedése alkalmával, hogy az érintettek:
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❏

Rendelkeznek-e elegendő információval?

❏

Valóban érdekeltek-e az adott információban?

❏

Formálnak-e véleményt az információról?

Ez a három lépés segíti abban, hogy a kiadott információ célba
jusson. A visszacsatolás eredménye pedig a jó testületi légkör, a
jó tanulói közérzet.
A véleményszegény helyzet
Van információ, s az egyének érdekeltek is az információban, a
véleménynyilvánítás mégis kevés.
Ilyenkor az információ, az érdekeltség és a vélemény viszonya így
alakul:

Önkontroll!
Az autokratizmus biztos jele
❏

az egyén, a közösség nem hajlandó véleményt nyilvánítani
(,,Ne szólj szám, nem fáj fejem.”)

❏

az embereknek rosszak a tapasztalatai a véleménynyilvánításról

❏

nincsenek, vagy vannak, de nem működnek a demokratikus fórumok

❏

nincs megfelelő közösség, megbízható közeg, ahol véleményt lehetne nyilvánítani

❏

vélt vagy valós elfojtási mechanizmus van, a szájak csukva
maradnak

❏

hiányzik a közösségi kontroll
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A stressz csökkentése érdekében ennek megváltoztatása kihívó
és embert próbáló vezetői feladat.
Az információszegény helyzet
Kevés az információ vagy nincs is, pedig az emberek érdekeltek,
és véleményt is hajlandók nyilvánítani.
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Figyelem!
Az információszegény helyzet okai
➟ hiányos a szervezeten belüli tájékoztatás, nem jut el az
információ az érdekeltekig
➟ technikailag lassú az információ áramlása
➟ az információs rendszer romlik (nincs jelen az informátor,
túlzottan személyhez kötött a mechanizmus)
Az információszegény élethelyzet tovább bonyolítja a vezető dolgát, mert az emberek informáltak akarnak lenni az őket érintő
kérdésekben.
• növekszik az ad-hoc jellegű információs aktus, aktivizálódnak
az „ál-jólértesültek”
• jó a helyzet a pletyka, a rémhír terjedéséhez
• a kontraszt érvényesül, kiemelődnek a részletek, jellemző a
happy end-re törekvés, a kiemelés asszimilációs hatása nő
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Érdekszegény helyzet
Nem érdekeltek az emberek az információ fogadásában, pedig
információt kapnak, és véleményük is van róla.
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Az érdekszegény helyzetben a vélemények könnyen befolyásolhatóak, az egyén, a közösség nem a számára szükséges információt
kapja. Ez egy látszatmechanizmus, amelyet manipulációs, vélt
érdekek és értékek elfogadtatására használnak.
A következmény általában az egyén és a közösség távlatvesztése,
a tipikus ,,kibic-szerep”, út az anarchia felé.
Az elemzett három tényező (információ-érdekeltség-vélemény) helyes egyensúlytartásával, a kommunikációs ismeretek bővítésével a vezető eredményesen csökkentheti a
stresszforrásokat.
A vezető legfontosabb feladata, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a leghatékonyabban működtesse.
Mint minden, ez is tanulási folyamat, amelynek eredményességét
növelhetjük a stressz-állapotok csökkentésével.
Az eredmény a siker!
A sikert a teljesítmény és az igényszint összefüggésében
vizsgálhatjuk. Mindennek azonban feltétele annak felismerése is, hogy sikert, eredményt csak sikerre motivált munkatársakkal érhetünk el.
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Források:

1. The Open University, Open Business School
Hungarian Translation Bp. 1990
2. Hatékony Menedzser Kurzus 1. kötet
Euro-Contakt Nyitott Vállalkozóképző és Üzleti Tanácsadó Kft. Bp.
3. Peter F. Drucker: A hatékony vezető
Park Kiadó Bp. 1992.
4. Kommunikáció I-II., Szerk.: Horányi Ö.
Közgazdasági és Jogi Kiadó Bp. 1977.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!

Iskolavezetés 1993. november

Management

Elééég!
Pedagógus-burnout

Dr. Kocsis György Gábor
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Néhány évtizede – amióta a pályaválasztás már nem feltétlenül egy
életre szól – pedagógusok tömege hagyja el a pályát. Egy részük
anyagi okokból megy el, a másik nagy csoportot azok alkotják,
akik kiégtek, és már nem találnak örömöt ebben a hivatásban.
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1. Bevezetés
A pedagógus-kiégés lehetõségére egy nagyvárosi tanítónõ esete
hívta fel a figyelmem. Késõbb vált bizonyossággá, hogy a pedagóguspálya magában hordozza ezt a lehetõséget.
Pedagógusok sokasága találkozik olyan stresszorokkal, amelyek praxisukban legalább egyszer, de akár többször is, kiváltják a burnout-ot, vagyis a kiégést.
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A tanítónõ – nevezzük Editnek – negyvenes évei közepén pszichés
zavarokat vett magán észre, úgymint:
·
·
·
·
·
·
·

álmatlanság
levertség
szívpanaszok
hasi panaszok
légzészavar
a gyerekektõl való félelem
szexuális problémák

Orvoshoz fordult. Depresszióval kezelték; hosszabb idõt töltött
kórházban, pszichotikus epizódokkal. A diagnózisnak megfelelõen
kezelték, s hosszú táppénzes idõszak után munkába állt. Néhány
hónapos munka után visszaesett, s minden kezdõdött elölrõl.
Végül leszázalékolták, és ma azért küzd, hogy visszakerüljön szeretett iskolájába, ahol több mint húsz évet töltött.
Edit esete nem egyedülálló. Gyakran találkozhatunk olyan pedagógusokkal, akik szinte megmagyarázhatatlan betegségben szenvednek, s gyakran kerülnek pszichiátriai szakrendelésre és ellátásra.
Kezdetben a család és a munkahely megértõ és toleráns,
de egyszer csak a családjuk felbomlik, és a munkaerõpiacon kívül találják magukat.
Tennünk kell valamit a pedagógusok érdekében. Meg kell tanítanunk õket arra, hogy a stressztelített környezet – mint amilyen
az iskola is – burnout-ot idézhet elõ.
Meg kell tanítanunk õket arra, hogy
· felismerjék
— a stresszorokat,
— az elõjelzõ (prediktor) tüneteket,
— a szimptomatikus tüneteket,
· ismerjék a megelõzés és gyógyulás lehetõségeit.
Iskolavezetés 2003. február
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Az iskolák vezetõit pedig arra kell felhívnunk, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a prevencióra és a rekreációra, amelyek sokat segíthetnek a pedagógusoknak és tantestületeknek egészségük
megõrzésében orvosi és pszichikai szempontból, amit egészségvédelemnek nevezünk.

2. Mi a burnout syndroma (kiégés tünetegyüttes)?
Gary Vikesland szerint a kiégés az, amikor az egyén megnövekvõ
mennyiségû negatív stresszt tapasztal.
Általában a legjobb alkalmazottaknál jelentkezik, mert általában a legjobbjukat nyújtják munkájukban.
Több idõt töltenek munkájukkal, abban személyesek és komolyak. Azok, akik nem vonódnak be személyesen munkájukba,
nem tapasztalnak kiégést önmagukon.
Ezek az alkalmazottak az utolsók, akik észreveszik, hogy valami
baj van velük, s addig elkövetik mindazokat a hibákat, amelyeket
csak elkövethetnek.
Õk azok, akik háromszor gyakrabban jelentenek beteget.
A kiégést valamely tartós stressz váltja ki, amellyel a személynek
folyamatosan meg kell küzdenie munkavégzése során. A megtapasztalt kiégés önmagában is egy stressztelített esemény, így aztán már nemcsak az eredeti stresszel kell megküzdeni, hanem
a burnout okozta stresszel is.
Vikesland szerint a kiégés relatíve egyszerû probléma, s egyszerû a megoldás is. Nem szükséges rögtön pszichológushoz
szaladni, vagy gyógyszeres megoldást keresni a háziorvosnál.
Akár egy nap alatt is, de legfeljebb néhány nap alatt kigyógyulhatunk. (Ha nem jövünk rendbe egy-két hét alatt, akkor depresszióról van szó.)
Nem értek egyet Vikesland utóbbi megállapításával. Úgy ítélem
meg, hogy a burnout nem hasonlítható a depresszióhoz, hanem
inkább a burnout mediátor1 a betegséghajlamaink és a betegség között. Arról van szó, hogy ha valakinek hajlama van depresszióra, hisztériára, alkoholizmusra, pszichoszomatikus megbetegedésekre, akkor a burnout az, ami elõmozdítja a betegség

1

közvetítõ
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kialakulását. Tehát ha nem lett volna kiégés, nem betegedett volna meg a személy klinikai értelemben.

3. A leginkább veszélyeztetett foglalkozási csoportok
Minden olyan foglalkozás idesorolható, ahol

L
5.3
4

· az interperszonális folyamatok bipolárisak,
· a személy olyan problémák megoldásával vagy megoldhatatlanságával szembesül, ahol szükség van egy másik személy tudatos és aktív együttmûködésére, és
· ha ez az együttmûködés valamely ok miatt nem valósulhat
meg – aktív vagy passzív ellenállás miatt, illetve valamely objektív ok miatt, mint például életkor, hátráltatottság, pszichiátriai megbetegedés, súlyos fiziológiás kórfolyamatok, életmentés –, akkor stresszt okoz.
Általában a „szent” foglalkozásokat veszélyezteti a burnout: pszichológus, lelkész, orvos, ügyvéd, pedagógus, s általában a segítõ
foglalkozások képviselõit.
Veszélyezteti a kiégés a vezetõket, üzletembereket, politikusokat is.
Azok, akik nem tartoznak a rizikócsoportba, békés, nyugalmas
munkát végeznek: juhászok, halászok, kézmûvesek, mûvészek,
s mindazok, akik hosszabb-rövidebb idõre képesek önmagukat
izolálni a többi ember aktív vagy passzív ellenállásától vagy az ellenállást kiváltó objektív okoktól.

4. Pedagógusok szembesülése a kiégéssel
Kay McSpadden pedagógusoknál a frusztrációt és a kiábrándultságot tartja fõ oknak, amit a pedagógus nem vihet be az osztályba. A frusztráció és kiábrándultság oka
· egyrészt a társadalom, a szülõk, az iskolai tisztségviselõk támogatásának hiánya,
· másrészt azoktól a kihívásoktól való szorongásuk, amelyeket
a tanítványaik hoznak magukkal az osztályba.
Másként megfogalmazva, a gyerekeknek hiányosságaik vannak –
egészségügyi, viselkedésbeli –, az iskolákban pedig megjelentek
az „elüzletiesedésbõl” eredõ hibák.
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A pedagógusok gyakran úgy érzik, hogy a tanulók jobban teljesíthetnének, ha
· õk maguk képzettebbek lennének,
· jobb elhelyezésük lenne és
· több eszközük, hogy megszabadulhatnának a tanterv szorításától.
Néha a pedagógusok úgy érzik, a társadalom elvárja tõlük, hogy
egyetlen gyermek se maradjon le, s hogy õk az egyetlenek,
akik fogják a gyerekek kezét.
Remélhetõleg a társadalom egyszer magasabbra fogja értékelni a pedagógusok munkáját, mint ahogyan most mutatja, s az üzletemberek sajtókonferenciát tartanak, hogy bejelentsék: egy bizottságot alakítanak,
amely a tanári mesterséget tisztelt, a tanulást értékes elfoglaltság rangjára emelik.
Egyszer eltûnik a szegénység, a betegségeket képesek leszünk meggyógyítani, egyetlen gyermek sem születik közönyös szülõktõl, de addig is
mit tegyenek a pedagógusok?

A fentiek egy pedagógus levelébõl valók. Írhatta volna egy hazai
pedagógus is, bárhonnan, bármely iskolából, de történetesen egy
amerikai pedagógus vetette papírra. (Bár az a sejtésem, hogy
a világ bármely országából megfogalmazhatta volna ezeket a szavakat egy olyan nevelõ, akinek van hite és elkötelezettsége szakmája iránt.)
Mindennapos tapasztalatom, hogy a tanítás-tanulás folyamatában objektíve a bipoláris pedagógiai folyamat akadályoztatottsága okozza a pedagógusok sokaságának a legtöbb stresszt, elsõsorban
·
·
·
·

az iskolai teljesítményzavar (tanulási nehézségek),
beilleszkedési zavarok,
az iskolai agresszió, és
a szülõk közönye.

A megoldást a pedagógusok kiégésének problémáját illetõleg ott
látom, ha lényegesen több segítséget kapnak a helyi közösségektõl és a társadalomtól. (Bár a segítõ hálózat kiépült minden
településen, kistérségben, városokban, ennek pozitív hatásain
túl, kiterjesztve az iskolai stresszt nagyobb társadalmi környezetre, elosztva a burnout nyomását, amivel a pedagógusok nap
mint nap szembesülnek.)
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5. Pedagógus-stressz, pedagógus-kiégés
Susanne Carter a kiégést úgy definiálja, hogy az foglalkozási
kockázat minden segítõ foglalkozásban, beleértve a pedagógusokat is.
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Említi Hendriksont, aki fizikális, emocionális és attitûdbeli
kimerülésként írja le a pedagógusok kiégését, ami kényelmetlenségérzettel kezdõdik, és a tanítás öröme fokozatosan eltûnik.
Bár a burnout lehet nagyon személyre szabott is. McGee-Cooper
általános hiánytünetcsoport-listát állított össze:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

energia
öröm
lelkesedés
elégedettség
motiváció
érdeklõdés
lendület
életterv
ötletek
összpontosítás
játék megengedése
önbizalom
humor

A pedagógusok egy része elhagyja a pályát, másik része marad,
de nyugdíjba vonulásukig vég nélkül számolják a napokat hétvégéig, a harmadik csoport marad a pályán, de megtanulja, hogyan
küzdhet meg a stresszel.
Az alapvetõ kulcs a megküzdéshez annak felismerése,
hogy a kiégés nem egyszer fordulhat elõ az életben.
Ha megtanuljuk felismerni tüneteinket, megállíthatjuk, mielõtt
tönkretenné az életünket, s visszatérhetünk egészségünkhöz
gyorsan, ahelyett, hogy hosszú gyógyulási idõszakra lenne szükségünk.
Magyarországon – az én praxisomban is – sok pedagógus küzd
a burnout-tal anélkül, hogy sejtené a valódi okot. Csak azt tudják, érzik, hogy valami nincs velük rendben.
Az iskolákban dolgozó orvosoknak, pszichológusoknak (merem remélni, hogy vannak) eminens feladatuk, hogy odafigyeljenek a néma
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szenvedésre. Meg kell tanítani a pedagógusokat a stresszel való
megküzdésre, a burnout tüneteinek felismerésére és a gyógyulás
lehetõségére.
Ma sajnos még csak ott tartunk, hogy elkezdünk róla beszélni –
mindig ez az elsõ lépés –, s rá kell irányítanunk erre a jelenségre
az oktatásvezetõk figyelmét és ki kell dolgozni a stratégiát a tanulók, elsõsorban és a pedagógusok érdekében.
Megkérdeztek pedagógusokat, akik hátráltatott gyerekeket tanítottak, hogy melyek azok a foglalkozási stresszek, amelyek kihatnak életvitelükre.
A kutatás eredménye fontossági sorrendben:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

az iskola inadekvát büntetéspolitikája
a vezetõk attitûdjei és viselkedése
a vezetõk és tanácsadók értékelései
tanárok és más foglalkozásúak attitûdjei és viselkedése
munkatúlterhelés
gyenge karrierlehetõségek
a tanári foglalkozás alacsony státusa
a jó munka elismerésének hiánya
hangos, zajos tanítványok
szülõkkel való foglalkozás

A hátráltatottság fogalmát Magyarországon meglehetõsen körülhatároltan használjuk, s csak értelmi eltérésre értjük. (Nem hátrányos helyzetet jelent, hanem a tanulási folyamatban való részvételt hátráltató okot.) A hátráltatottság lehet viselkedéses vagy
szociális eredetû, illetve részképesség-kiesés hátterû. Mivel a tanítás-tanulás folyamata kétpólusú, a pedagógus (az egyik pólus)
és a tanulók csoportja (a másik pólus) kölcsönhatásban vannak,
ezért a tanulói oldal hátráltatottsága jelenti a legfõbb stresszkiváltó hatást a pedagógusra.
A statisztikák szerint a három–tizennyolc éves korosztály 10%-a –
egyes térségekben vagy településeken lényegesen nagyobb részük
– hátráltatott. Nem beszélve az ilyen gyerekek számára létrehozott
speciális csoportokról, osztályokról vagy iskolákról, ahol a hátráltatott tanulók aránya 100%. (Természetesen ennek az írásnak
nem az a célja, hogy ez utóbbi megoldást értékelje, mint gyakorlatot azonban megkérdõjelezheti, nemcsak a tanulók szempontjából, hanem a pedagógusok mentálhigiénéje szempontjából is.)
Ma ott tartunk, hogy a tanítás-tanulás bipoláris folyamatában
mindkét oldal extrém stressznek kitett. A tanulók közül minden
tizedik, de úgy becsülöm, inkább minden nyolcadik hátráltatott
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a fenti értelemben, s a burnout-tal csendben küzdõ és megbetegedõ pedagógusok arányát meg sem merem becsülni.
Carter közleményében utal arra, hogy milyen stressz okozta hatásokat találtak pedagógusoknál. Ezek fontossági sorrendben:

L
5.3
8

·
·
·
·
·
·

kimerültség érzése
frusztráltság érzése
„elegem van” érzése
stressz hazavitele
bûnösség érzése, hogy nem eleget teljesít
ingerlékenység érzése

A fenti sorrendben foglaltak lehetnek tünetei depressziónak, neurózisnak, szorongásos neurózisnak, egyéb kórképeknek is, de
pedagógusok esetén mindig gondolhatunk stressz eredetû kiégésre. Alapos szakorvosi, szakpszichológiai vizsgálat nélkül ne
adjunk diagnózist, s fõleg figyeljünk tüneteinkre!
A megkérdezett pedagógusok – lásd Carter – a stresszel való megküzdésre az alábbi stratégiákat használták, szintén fontossági
sorrendben:
·
·
·
·
·

relaxáló tevékenységek
idõtervezés és prioritások felállítása
diéta és testgyakorlás
problémák megbeszélése szakemberekkel
egynapos szabadság

Az iskola részérõl az alábbi stratégiák lehetségesek, hogy segítsenek a pedagógusoknak a stressztõl megszabadulni:
·
·
·
·
·
·

idõt adni a pedagógusoknak együttmûködésre és beszélgetésre
mûhelyek, szolgáltatások, tanfolyamok nyújtása
szóbeli dicséret, megerõsítés, a munka elismerése
több támogatás nyújtása
szakértõk, támogató személyzet, vallási segítség nyújtása
több – választási lehetõséget biztosító – továbbképzési alkalom
a viselkedésükben eltérõ és hátráltatott tanulóknak is (!)
· jobb kommunikáció a vezetõkkel és bevonás a döntésekbe
A fenti felsorolás jelzi a továbbképzés irányát és lehetõségeit,
amit mindennapi tapasztalatom is megerõsít.
Általános, hogy a pedagógusok és tantestületek az enyhébb
stresszeket – amelyek természetszerûen vezethetnek kiégéshez –
öngyógyítással és egymás kölcsönös ápolásával oldják meg.
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Nagyon nagy az érdeklõdés a pedagógusok körében a továbbképzések és minden olyan lehetõség iránt, ami új társas környezetet
jelent számukra. Közoktatási vezetõket képezünk a tanszéken,
és nap mint nap tapasztalunk ilyen visszajelzéseket. Ez végsõ soron a stresszel való megküzdés egyik gyakran használt stratégiája a kiégés elkerülésére, vagy az ebbõl való gyógyulásra.
Megfontolandó egy iskolapszichológus és iskolasegítõi szakemberhálózat, intézményrendszer kiépítése a meglévõ pedagógiai szakszolgáltatói és nevelési tanácsadói rendszer mellett
oly módon, hogy e segítõ foglalkozású szakemberek beépülhessenek a tantestületek struktúráiba. Erre igen szép példákat és
kezdeményezéseket találhatunk olyan iskolákban, ahol a pedagógusok és igazgatók találkoztak e problémával, és tenni is akarnak. Az a feladat most, hogy ez a pedagógiai-pszichológiai kultúra elterjedjen az országban.
Antonion, Polichroni és Walters kutatták pedagógusok stresszforrásait.
Általánosan stresszforrásnak tekinthetjük – fontossági sorrendben – az alábbiakat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a tanulók fejlõdéshiánya
korlátozott tanulói érdek
nehéz munkaterhelés
a kormányzati segítség hiánya
erõforrások és felszerelés lényeges hiánya
a tanulók növekvõ létszáma
támogató személyzet hiánya
„bonyolult” tanulókkal való szembesülés
speciális figyelem az egyéni tanulókra
kollégákkal való közös munka hiánya

A fenti források általánosak, mindkét nemre igazak. A hazai pedagógusoknál is egyre inkább kiemelkedõ stresszokokként sorolhatnánk fel a fentieket. Azt tételezem, hogy ugyanide lenne sorolandó nálunk a tanulók csökkenõ száma is.
Az idézett kutatók vizsgálták a nemi különbségeket is a stresszokokat illetõen, mivel a nõk és a férfiak eltérõen reagálnak
a stresszre.
A nõk ebbõl a szempontból lényegesen kedvezõbb helyzetben vannak, mint a férfiak: az elõbbiek könnyebben küzdenek meg a stresszel, mint az utóbbiak.
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Talán annyiban lehet tragikus a helyzet, hogy ma Magyarországon
a pedagógiában – talán a felsõoktatás kivételével – döntõen nõk
dolgoznak, s így lényegesen több pedagógusnõ szenved stresszbetegségtõl, mint egyébként a társadalmi arányuk engedné.
Amikor ezt a cikket elkezdtem írni, egyre-másra olyan esetek jutottak
eszembe, amelyekben nõk szenvedtek csendben vagy hangosan a burnout-tól. Mindössze két férfival találkoztam, akik súlyos betegek voltak
a kiégés miatt.
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Az idézett kutatásból álljon itt két táblázat, hogy összehasonlítható legyen a nemi különbség nõi és férfi pedagógusok vizsgálata
alapján:
NÕK
(fontossági sorrend)
a tanulók fejlõdéshiánya
a tanulók korlátozott érdeke
nehéz munkaterhelés
speciális figyelem az egyéni
tanulókra
folyamatos felelõsség a tanulók
iránt
növekvõ tanulói létszám
tanterv szerinti haladás
kormányzati segítség hiánya
erõforrások és felszerelés jelentõs
hiánya
jelentéktelen munkák, amelyek
nincsenek kapcsolatban a munkaköri leírással
a kollégákkal való együttes munka hiánya

FÉRFIAK
(fontossági sorrend)
„bonyolult” tanulókkal való
szembesülés
erõforrások és felszerelés jelentõs
hiánya
támogató személyzet hiánya
tanulók fejlõdéshiánya
tanulók korlátozott érdeke
növekvõ tanulói létszám
a kollégákkal való együttes
munka hiánya
folyamatos felelõsség a tanulók
iránt
nehéz munkaterhelés
ritka lehetõség elõléptetésre

speciális figyelem az egyéni
tanulókra

Az elõzõ táblázat jól rávilágít a nemi különbségekre, jelzi a nõk és
férfiak közötti értékorientációs és attitûdbeli különbségeket.
A nõk inkább a gyermekközpontú beállítottságuk miatt veszélyeztetettek. A férfiaknál annyiban hasonló a helyzet,
hogy azok az esetek veszélyeztetik õket, amelyekhez nõies
értékorientációra lenne szükség, egyebekben a tanítás-tanulás objektív környezetébõl éri õket a hiány okozta stressz.
Abban egyet kell értenünk a kutatókkal, nemi különbségek vannak a pedagóguspályán a kiégés tünetegyüttes kialakulásában.
Iskolavezetés 2003. február
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Az oly divatos elnõiesedés közhellyel együtt élhetünk még évekig,
elemezhetnénk pszichológiai, szociológiai és oktatáspolitikai hátterét és mechanizmusait a jelenségnek, stresszelméleti és burnout-tünetképzési szempontból is.

6. Speciális képzettségû pedagógusok és a kiégés
A speciálisan képzett pedagógusok, akik hátráltatott, részképesség-kieséses és viselkedészavaros gyerekekkel foglalkoznak –
gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, fejlesztõpedagógusok,
pedagógusok, akik olyan iskolákban tanítanak, ahol az elõzõ
okok halmozottan jelen vannak –, fokozottan fenyegetettek
a kiégéstõl. (Bár nem tudják, hogy mi történik velük, az elsõ dolog, amit észrevesznek, hogy elegük van az egészbõl, a végtelen
értekezletekbõl, a papírmunkahalmokból és az állandó stresszbõl, s vándorolnak egyik krízisbõl a másikba.)
Meg kell tanítani a pedagógusoknak, hogyan ismerjék fel önmagukon a kiégés tüneteit, annak megelõzési és gyógyulási módjait,
még mielõtt komoly pszichológiai vagy orvosi beavatkozást vennénk igénybe.
A három–tizennyolc éves korosztály nemcsak a specialista pedagógusokat veszi igénybe, hanem a tanárok minden rétegét, akikkel rendszeresen találkozom, és keresnek meg problémáikkal.
A burnout felismerésére és nem diagnosztizálására (!) adom közre a következõket azért, hogy a tünetek esetleges jelentkezésekor
ne hívjuk azonnal a háziorvosunkat vagy az iskolapszichológust
(bár így lenne!).

7. Tíz jel, ha közeli a burnout1
· A békés parkról, amit szeretsz, azt hiszed, hogy a te saját iskolád.
· Azt hiszed, hogy annak a problémás gyereknek, akinek súlyos
viselkedészavara és tanulási nehézsége van, több öröme lesz
az életben, mint neked.
· A hálás tanuló, aki azt hiszi, hogy képes vagy vízen járni, ajándékot ad neked. Neked errõl az jut eszedbe, hogy kollégáidhoz
képest értéktelen vagy.
1

Storm A. King nyomán
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· Nézed az Óz, a csodák csodája felújítását, és az figyeled, hogy
Dorothy-nak milyen viselkedészavara és tanulási nehézsége van.
· A legjobb barátod gyereke eljön hozzád látogatóba, és azon kapod magad, hogy azon gondolkodsz, hogyan kezelnéd a problémáját, ha tanítványod lenne.
· Rájössz, hogy a barátaidnak nincsenek is gyerekei, hanem egy
iskolai osztályt alkotnak együtt.
· Ha a kollégáid megkérdeznek, hogy vagy, azt válaszolod, hogy
belsõleg viselkedészavarod van és tanulási nehézséged, s ma
aligha fogsz a tanulókkal foglalkozni.
· A házastársad kér, hogy terítsd meg az asztalt, s azt válaszolod,
hogy hátráltatottságod miatt nem vagy képes elsajátítani ezt
a tananyagot.
· Serdülõ lányodnak megtiltod, hogy fiúkkal randevúzzon, mert
nem képes alkalmazkodni a házirendhez, szünetekben hangosan beszél, és mindig otthon felejti az ellenõrzõ könyvét.
Végül, de nem utolsósorban…
· Nagy családi összejövetelre készülsz, s magaddal viszed a tantervet, minden eshetõségre…
Komolyra fordítva a szót, következzék néhány támpont, hogy a pedagógusok megállapíthassák burnout-veszélyeztetettségüket.
Ez nem jelenti azt, hogy súlyosan veszélyeztetett lehet valaki, aki észreveszi magán bármelyik jellemzõt, és magára
ismer, de kezdjen el rajta gondolkodni, és kezdjen el rajta
változtatni.
Közreadom J. L. Musick intelmeit:
· Magas teljesítmény-orientáció
· Hajlam a segítség visszautasítására
· Nehezen hárítja át a felelõsséget másokra és a tanulókra még
akkor is, ha az megalapozott lenne
· Magányos munkavégzés elõnyben részesítése
· Problémák megbeszélésének kerülése másokkal
· Külsõ okokra hivatkozás
· Munkakapcsolat aszimmetrikus, mindig csak ad
· Személyes azonosságtudatukat a munka- és foglalkozásidentitásuk határozza meg
· Gyakori öntúlterhelés, nehézséget jelent nemet mondani
· Lehetõségek hiánya pozitív és idõbeni visszajelzésre a munkaszerepen kívül
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· A „nem beszél”, „nem kér”, „nem érez” törvényeknek való engedelmeskedés
Minden pedagógusnak javaslom, hogy a fentieken gondolkozzék
el, és ha szükségesnek érzi, változtasson. Minden kis változtatás
segít, hogy csökkentsék veszélyeztetettségüket a burnout-tól
vagy kiégéstõl.
A veszélyeztetõ tényezõk mellett Musick meghatározza a „jó” felnõtt APGAR-t.1 Ha az alábbiak közül ráismer néhányra mint sajátjára, csökkenti veszélyeztetését:
· Elégedett vagyok azzal, ahogyan az érzelmeim keletkeznek (nevetés, szomorúság, jókedv vagy esetleg harag).
· Elégedett vagyok azzal, hogy életem prioritásai az enyémek, és
kifejezik értékeimet.
· Elégedett vagyok elkötelezõdésemmel, személyes fejlõdésemmel, változtatási kezdeményezésemmel és választásommal.
· Elégedett vagyok azzal, ahogyan segítséget kapok másoktól –
szakmailag és személyesen –, amikor bajban vagyok.
· Elégedett vagyok a felelõsséggel, amit vállalok jólétemért fizikálisan, érzelmileg és spirituálisan.
A fentieket tekintse az olvasó jó tanácsoknak, s próbálja meg
e szerint élni mindennapjait iskolában és iskolán kívül. Minél
több tanácsban ismer önmagára, annál magasabb az APGAR-ja,
de ne feledje, hogy nem vagyunk tökéletesek, hanem „csak” emberek.

8. Mit tegyünk a kiégés megelõzése és a felépülés
érdekében?
· Fontos, hogy testi panaszaink jelentkezése esetén csökkentsük az igénybevételt. Ennek eszköze lehet néhány órás könnyû
sport vagy alvás.
· Kerüljük a magányos tevékenységet, keressük barátaink és
szeretteink társaságát.
· Változtassuk meg környezetünket, a szociális és tárgyi környezetünket is beleértve. Ha szükséges, hagyjuk ott a jelenlegit.
· Csökkentsük élettempónkat, különösen ott, ahol nagy nyomásnak vagyunk kitéve.
1

Az APGAR az újszülöttek életképességi mutatója.

Iskolavezetés 2003. február

L
5.3
13

Management

L
5.3
14

· Keressünk magunknak olyan tevékenységet, amivel kedvezünk önmagunknak.
· Tanuljunk meg nemet mondani.
· Tanuljunk meg visszautasítani és felelõsséget áthárítani, ha
az adott helyzetben ez természetes reakció lehet.
· Rendezzük át az értékeinket. (Mi a fontos és mi nem?)
· Szabályozzuk önmagunkat, bizonyosodjunk meg, hogy mit
akarunk vagy mire van szükségünk, egyensúlyozzuk a munkánkat szeretettel/szerelemmel, szórakozással és lazítással.
· Gondoskodjunk testi szükségleteinkrõl (evés, alvás, szex).
· Csökkentsük aggodalmainkat és szorongásunkat, ezek semmit nem változtatnak meg.
· Tartsuk meg a humorérzékünket. Az emberek nem szenvednek burnout-tól, ha vidámak!

9. Befejezésül
A pedagógus-burnout – kiégés – valóságos probléma az iskolákban. Fontos, hogy a pedagógusok és az iskolák adminisztratív vezetõi ismerjék fel: tenniük kell valamit a pedagógusok egészségének megõrzése érdekében, mert egészségesnek a tanulókat
csak egészséges pedagógusok nevelhetik.
Bár a stresszkörnyezet adott, nem szükségszerû, hogy a kiégés
jelenségével találkozzunk. De számolnunk kell azzal, hogy életünkben akár többször is találkozhatunk vele, és jelentkezhetnek panaszaink.
A figyelmeztetõ jelek megjelenésére azonnal kezdjük meg
az öngyógyítást, mert elkerülhetünk komoly fizikális és
mentális megbetegedést.
Az iskola adminisztratív vezetõinek, a helyi közösségeknek és a társadalomnak a felelõssége a burnout kérdésében kikerülhetetlen.
A pedagógusok burnout-ját pedig kutatni kell nálunk is, mert
a valóság feltárása is sokat segíthet. Attól tartok, hogy a pedagógus-burnout-nak Magyarországon nagyobb a latenciája, mint azt
a legpesszimistább becsléseinkben is gondolnánk.
Te, aki ezt az írást elolvastad, és jobban megérted önmagad vagy
kollégáidat, máris közelebb kerültél egy jobb életminõséghez és
tanítványaidhoz.
A kiégésen felül lehet kerekedni, én már csak tudom.
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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A tanár is ember
Az emberi erőforrás menedzselése az iskolában

Dr. Bognár Anikó

L
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Minden menedzser — iskolában vagy egyéb munkahelyen — kell,
hogy értse a menedzselt testület szerepkörét, törekvéseit, érdekeltségeit és pályafutási szerkezetét.
Az iskolák sikeressége az ott dolgozó embereken, elsősorban a
tanárokon múlik. A vezető feladata, hogy ezeknek az embereknek
az erejét, képességeit támogassa, fejlessze, és a kezdőknek segítsen a tanulásban.
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1. Cél és meghatározás
Az a cél, hogy a következő kérdésekre az iskola vezetője
választ tudjon adni:

Önkontroll!
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❏

Hogyan ismerem meg a kiváló tanárt?

❏

Hogyan toborzom és alkalmazom őket?

❏

Hogyan építek fel hasznos bevezető folyamatot az új tanároknak?

❏

Hogyan előzöm meg a kiégést?

❏

Hogyan motiválom a tanárokat, hogy jobban végezzék a
tanórai munkájukat?

❏

Hogyan motíválom a tanárokat, hogy jobban végezzék a
tanórán kívüli munkájukat?

❏

Hogyan ismerem meg a gyenge tanárt?

❏

Hogyan járok el a jog adta lehetőségeken belül?

A fenti kérdésekre adott biztos válaszok jelentik azt, hogy az
iskolavezető a személyi ügyeket helyesen tudja menedzselni.1
Ehhez próbálunk segítséget nyújtani.
Az iskolai emberi erőforrás menedzselésének meghatározása
Az iskolák „emberi” intézmények, sokkal inkább, mint a legtöbb vállalat, üzem, gazdálkodó egység. Ezért különösen fontos
az emberi erőforrás helyes fel- és kihasználása. Itt bizonyos
értelemben még a munkavégzés tárgya is ember, a tanuló: a
munkaeszköz pedig az emberi agy, a tanár tudása, egész személyisége.
A menedzselés szempontjai a dolgozók jólétével (anyagi vonatkozás) és jóllétével (közérzet, emberi vonatkozás) állnak
kapcsolatban. Amennyiben itt nincs probléma, az esetleges szakmai gondok is könnyebben megoldhatók. Hiába van azonban az
iskolának kiváló tanárgárdája, ha a háttérrel baj van, nagyon
hamar elhagyják majd a jó tanárok, hiszen azok megfelelőbb
körülmények között is kaphatnak állást.

1

Frase. 1992. XI. o. alapján.
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Helytelen pénzügyi politika az, hogy minden lehető anyagi eszközt
a dolgozók fizetésére fordítsunk. Ennek révén az iskola, mint
munkahelyi környezet, mint a munkavégzés, a tanítás eszköztára
nagyon hamar elszegényedik. Így hiába van esetleg a jobb fizetés,
hosszabb távon nem lesz vonzó az iskola a dolgozók (persze a
tanulók) számára sem. Meg kell találni a helyes arányt a
versenyképesség szempontjából elfogadható fizetés és a beruházásokra költött összegek nagysága között.

2. Az iskola munkaerő-szerkezete
Az alábbiakban egy átlagos iskola (ha van ilyen) munkaerő
szerkezetét vázoljuk fel.

Pedagógus munkakörben dolgozók
• Vezetők
igazgató (magasabb vezető beosztásban)
igazgató helyettes(ek) gazdasági vezető, műszaki igazgató-helyettes, gyakorlati oktatásvezető,
• Középvezetők
munkaközösség-vezetők
csoportvezetők
témavezetők (projekt felelősök)
osztályfőnökök
érdekvédelmi képviselők
(a mindenkori iskolavezetés tagjai)
Nagyon fontos, hogy a középvezetők erős, megbízható,
mennél több tanárt magában foglaló réteget alkossanak. Ők
adják az iskola tartóoszlopait, rájuk lehet igazán építeni.
• Tanárok
tanárok (kinevezettek, szerződéssel alkalmazottak, részfoglalkozásúak, óraadók)
könyvtárosok
Nem pedagógus munkakörben alkalmazottak
• Ügyviteli dolgozók
• Technikai dolgozók
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3. Személyi érdekeltség
Elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy mi az, ami a tanárt
a pályára hozza, ott megtartja. Ez a megtartó erő ma Magyarországon (de a világ legtöbb országára is igaz ez, sajnos) legkevésbé
az anyagi elismerés. Sokkal inkább azért tanítanak a pedagógusok, mert segíteni akarnak a fiataloknak a tanulásban.
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3.1 Anyagi jellegű juttatások
Nem csak a pénzbeliek lehetnek:
•
•
•
•
•
•
•
•

fizetés
biztosítás
jutalom
pótlékok
tizenharmadik havi bér
hitel támogatás
költségtérítés (kiszállási díj)
egyéb juttatások:
munkaruha, utcai ruha
iskolai ebéd/hozzájárulás
irodaszer
utazási költségtérítés
könyvtárhasználat
üdülés
lakás-támogatás
illetményföld
területi pótlék

3.2 Nem anyagi jellegű juttatások
Vonzó az iskola
• pedagógiai és szakmai programja,
• légköre, mert
barátságos,
kollegiális,
• szakmai továbbképzési lehetősége,
• elismertsége,
a tanároké, rendszeresen az iskolán belül,
a helyi hatóságoknál,
tágabban is: országos, esetleg nemzetközi hírneve,
• nemzetközi kapcsolatai,
nyelvtudás fejlesztése,
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utazások,
tágabb szakmai tapasztalatszerzési lehetőség.
Mivel lehet motiválni a tanárt és megelőzni a kiégést?
A felelősségteljes munka és az elismerés motivál. A felelősségteljes munka hosszabb távon motiválóbb tényező, mint
az elismerés.
Az alábbi listák felsorolják azokat a praktikus és költségkímélő
stratégiákat, amelyekkel a vezetőség motiválhatja a testületet, és
megelőzheti a kiégést.
Motiváló feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

részvétel az iskola/kerület döntéshozó testületeiben
iskolai/kerületi szervezetek vezetőségében való részvétel
meghívás iskolai/külső előadások/beszámolók tartására
az igazgató, felügyelő és az iskolaszék tagjainak óralátogatása,
a tanár munkájának figyelemmel kísérése
más tanárok óráinak látogatása és viszont
az iskolai tanterv/oktatási program kidolgozásának irányítása
mentori, konzulensi feladat az iskolán belüli tanárok számára
konferenciákon való részvétel (fizetett) lehetősége, olyan témákban, amelyek a tanárt érdeklik
speciális eszközök biztosítása, amelyeket a tanár igényelt, de a
költségvetés nem tartalmaz
tananyagfejlesztés és továbbképzés (munkaidő kedvezménynyel)
fizetett továbbképzés, egyetemi tanfolyamok
fizetett nyári képzések

Motiváló elismerések
az igazgató, a szakfelügyelő és az iskolaszék elismerő levelei
az elismerés megjelentetése a helyi vagy országos sajtóban
elismerés az iskolaszék, a kerület vagy a testület ünnepségein
elismerő oklevél átadása hivatalos alkalmakkor
termek, csarnokok, irodák elnevezése a testület tagjairól (nyugaton gyakori szokás)
• előléptetés a jó munka szakmai elismeréseként
•
•
•
•
•

Mindezek igen szorosan kapcsolódnak a tanár munkájához, a
tanításhoz.
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3.3 Veszélyek
Anyagi egyenlőtlenségek, bérfeszültség
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Ennek okai a besorolási rendszerben rejlenek, amely jelenleg csak
a végzettséget és az életkort veszi figyelembe. Nincs rá igazán mód,
hogy az elvégzett munka minőségét, túlórában nem mérhető
mennyiségét díjazni lehessen. Nem értékelhetők a tanulókkal
töltött hétvégék, délutánok, amikor a tanár csupán a diákok és a
szakmája iránti szeretetből van együtt tanítványaival, áldozza fel
a szabadidejét. Mindenki tudja, hogy vannak jó és mégjobb
tanárok, de nincs rá mód, hogy a legjobb fiatal tanár mindennek
ellenére akár többet is keressen, mint egy idősebb, aki „éppencsak-hogy” leadja az óráit és semmi mást nem csinál.
Ennek ellenére állnak rendelkezésre eszközök:
• kiszállási díjakat biztosítani a tanórán kívüli minden programhoz
• a „tól-ig” határon belül különbséget tenni
• a közalkalmazotti besoroláskor a jó munkát figyelembe venni
• a feljebbsorolásnál a hároméves vállalkozási időt csökkenteni
Ne csak a „szamárlétrát”, a kor szerinti előléptetést alkalmazzuk, mivel annak semmilyen motiváló ereje nincsen.
A közalkalmazotti törvény „F” kategóriájába sorolás, de már maga
a véglegesített szerződéssel alkalmazás is a túlzott biztonságérzet
veszélyét hordja magában.

A véglegesítés
Akiknek állandó szerződésük van, bármilyen munkahelyen úgy
érezhetik, hogy biztosított az állásuk. A közoktatási intézményekben még fokozottabban így van ma is, bár a pedagógus munkanélküliség növekedésével ez egyre kevésbé jellemző. Nem igazán
érdekelt a pedagógus a továbbfejlődésben. Sajnos gyakran előfordul, hogy a tanár tudása a legmagasabb szintű tanulóét alig
haladja már meg, ha a továbbképzést, szaktárgyi ismereteinek
bővítését sok évig elhanyagolja. Vannak államok, ahol kötelező a
továbbképzés, több hetes, hónapos tanfolyamok évenkénti elvégzése. Nyugaton leggyakrabban az az elv uralkodik, hogy aki
utoljára jött, azt bocsátják el elsőként, ha arra kerül a sor. Aki
viszont már régebben egy helyen dolgozik, biztonságban érezheti
magát, és sajnos szakmai szempontból sokszor elkényelmesedik.
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A pálya rabja, a kiégés
Aki már hosszú évek, netán évtizedek óta ugyanazt csinálja,
aligha képes már változtatni.
• A rugalmatlanság nagyon veszélyes mind a tanár, mind a
tanulók szempontjából.
Az utóbbiak minden bizonnyal megérzik a tanár fásultságát, ők
is kedvetlenebbül, eredménytelenebbül tanulnak.
• Az emberek zöme körülbelül 40 éves korában úgynevezett
„életközépi válságba” kerül. A pedagógus pályán nagyon
kevés előrejutási lehetőség van. Sokan érzik úgy, hogy változtatniuk kellene. Minden bizonnyal igazuk is van! A pályamódosítás azonban nagyon nehéz mind szakmai, mind személyi
szempontból. Kérdés, hogy merünk-e rá vállalkozni. Ha valaki
nem változtat, az nem jelenti azt, hogy annyira elkötelezett, és
még mindig olyan friss tud lenni számára a pálya, hogy meg
akar maradni rajta. Sokkal inkább az a jellemző, hogy nincs
ereje és lehetősége a változtatáshoz. Inkább húzza a megszokott
igát továbbra is.

Önkontroll!
Segítő szempontok
❏

A változatosság felfrissít (nemcsak szórakoztat, bár annál
nincs jobb, mint amikor a munka egyben szórakozás is).
Biztosítsunk olyan feladatokat a tanároknak, hogy ne csak
rutinból kelljen tanítaniuk. Változtassuk a tanított évfolyamaikat, a használt tankönyveket.

❏

Kisérjük figyelemmel a munkájukat, értékeljük azokat, és
segítsünk a problémák megoldásában.

❏

Időnként küldjük a tanárokat továbbképzésekre.

❏

Érezze a tanár, hogy csapatban dolgozik, a többiek is
odafigyelnek rá, ismerik a feladatait.

❏

Ne terheljünk túl senkit, hiszen a magánélet nem kerülhet
veszélybe a munka miatt. A családi problémák visszahatnak a munkára.

❏

Biztosítsuk, hogy lehetőség szerint ne legyenek anyagi
gondjai, mert ez különösen hátráltatja a lelkiismeretes
munkavégzést. Másod-, harmadállást is fog vállalni, ami
az iskolai munka rovására megy.
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Az öregedés
Az előző pontban elmondottak szinte minden év elmúlásával
egyre igazabbak.
Hollandiában például a tanárok körülbelül 80%-a nem az
iskolából megy nyugdíjba. Már jóval előbb elhagyják a pályát,
elsősorban a túlterheltség érzése miatt.
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A korral csak fokozódnak a nehézségek:
• A személyiségben
a rugalmatlanság,
a fásultság,
az érdeklődéshiány gyakran a jellemző.
• A szakmában
az elmaradás a fejlődéstől,
a merevség,
a hanyatlás.
Ugyanakkor a pozitív jelenségek is megvannak:
• A nagyobb élet- és szakmai tapasztalat jelentőségét nem szabad
lebecsülni!
• A 40—50-es éveikben levő nők nagyon jó munkaerőt jelenthetnek. Nincsenek már kicsi gyerekeik, akik miatt gyakran hiányoznak és sietnek haza. Szívesen dolgoznak mások
gyerekeivel/gyerekeiért, ha már az övéik felnőttek, elhagyták a
családi otthont.

4. A testületen belüli kommunikáció
A mindennapos információ áramlás/áramoltatás fontos és
gondos szervezést igénylő feladatán kívül a vezetőnek a
testülettel, a munkatársakkal a szakmai és emberi kapcsolatot is fenn kell tartania!
A vezető általában legyen elérhető a munkatársai számára.
Természetesen közben a saját munkáját is el kell tudnia végezni.
Az elérhetőség tervezhető:
• fogadóóra rendszer, amikor a vezető mindig megtalálható
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• azon szokás bevezetése, hogy a tanítási órák közötti szünetekben a vezető is a tanáriban vagy a folyosón tartózkodik, ha
módja van rá
A megbeszélések, értekezletek kitűzésénél minden kolléga tisztában kell hogy legyen azzal, hogy melyek az úgynevezett „kötelező” összejövetelek. Ezt az éves tervben mindenki megtalálja.
A „l'art pour l'art” értekezletek csak a vezetők hitelét
rontják. Csak azért, mert megint a hónap első hétfője van,
nem szabad értekezletet tartani. Érezze a testület, hogy
akkor hívunk össze megbeszéléseket, amikor arra tényleg
szükség van. Ugyanakkor azzal is legyenek tisztában, hogy
amikor bármilyen fontos probléma felmerül, össze lehet
hívni egy megfelelő szintű értekezletet.
Az értekezletek különböző szintjei:
• a működési interjú (általában csak egy vezető és egy tanár vesz
részt rajta)
• a szakmai munkaközösség megbeszélése (az azonos tárgyat
tanító tanároknak)
• osztály tantestületi értekezlet (az egy bizonyos osztályt tanító valamennyi tanár részére)
• az iskola tantestületének értekezlete (minden pedagógus,
esetleg gazdasági vezető számára)
• iskolagyűlés (mind az iskola dolgozóinak, mind valamennyi
tanulójának kötelező)
4.1 A működési interjú
Az úgynevezett működési interjút általában félévenként, de évenként egyszer mindenképpen meg kell szervezni.
Meghatározása:
félhivatalos beszélgetés a tanár és a főnöke között. Lényegében a
visszacsatolás egyik hasznos módja.
Célja,
javítsa a tanár munkáját az intézmény rendszerén belül. Rávilágíthat vezetési hiányosságokra is. Hatékonyabb, ha olyan vezető
végzi, aki a tanárt már látta tanítani az adott időszakban.
Hangsúlya
• a megosztott felelősségen van (szemben a formális hierarchiával),
• a kétirányú kommunikáción (szemben az egyirányú utasításossal),
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• problémák megelőzésén és a fejlődésen (szemben a régi eredményekkel és a formális előléptetésekkel, elmarasztalással)
Lehetséges témák:

L
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• Hogyan érzi magát a tanár a munkájában?
• Az erős és a gyenge pontok, ahogy a tanár és a vezető látja.
• Miben segítheti/akadályozhatja az iskolavezetés/iskolaszervezet a tanárt a munkájában (és fordítva)?
• Ötletek, kívánságok, igények a tanár munkájának javításához,
szakmai fejlődéséhez.1

10

Önkontroll!
Tanácsok a vezetőnek a működési interjúhoz
❏

Engedjük a tanárt beszélni.

❏

Hagyjuk, hogy ő válassza ki a legfontosabb elemeket.

❏

Ne csak azt halljuk meg, amit mi tartunk fontosnak.

❏

Ne tereljük el a beszélgetést csak abba az irányba, ami
bennünket érdekel.

❏

Minél többet beszélünk, annál kevesebbet tudunk hallgatni.

❏

Figyeljünk a nem-verbális kifejezési módokra:
— érzelmek megjelenési formái
— monoton hanglejtés
— ülési mód

❏

Vegyük észre, ha
— „védekező állásból” beszél a tanár,
— „visszadobja a labdát”, kikerüli a válaszadást
— inkább visszakérdez, mint egyenesen válaszol.2

4.2. Szakmai munkaközösségi megbeszélés
Ezekre az megbeszélésekre legalább félévenként szükség van.

1
2

Fonderie. 1992. 12. o. alapján.
van Unen előadásainak jegyzeteiből, 1992.
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Célja:
Azonos szaktárgyat hasonló eredményességgel tanítson lehetőleg
minden szaktanár.
Feladatai:
• a szükséges teendők szétosztása (tantárgyfelosztás, órarenden
kívüli munkák kiadása, határidők tisztázása, tananyagok/eszközök megrendelése)
• a munkaközösség-vezető megválasztása (évente)
4.3 Az osztály tantestületének értekezlete
Az osztályfőnök/csoportvezető mindannyiszor összehívhatja,
ahányszor szükségét látja a tanulók/tanárok érdekében!
Célja:
Az egy osztályban tanító tanárok átfogó képet kapjanak az odajáró
tanulókról.
Feladatai:
• pedagógiai: a gyerekekkel és a problémáikkal legyenek tisztában a tanárok. Együtt esetleg könnyebb megoldást találni, jobb
eredményeket elérni.
• értékelési: osztályozó konferenciákon a jegyek egyeztetése.
4.4 Általános tantestületi értekezletek
Célja:
az egész testület informálása az adott időszak eseményeiről, a
feladatokról, eredményekről, stb. Általában félévente kétszer kerül rá sor.
4.5 Az iskolagyűlés
Ünnepélyek és rendkívüli események alkalmával hívja össze az
iskola igazgatója. Lehetőleg ne túl gyakran! Mindig vegyük figyelembe a tanulók tűrőképességét!
Az ünnepélyeken az öltözék kérdését egyeztessük az osztályfőnöki
munkaközösséggel. (Sokszor a tanulók, de még a tanárok sem
értenek egyet abban, hogy mit is jelent az ünnepi öltözék. A kék
farmernadrág hordható-e, kell-e zakó?)
Ne feledjük: nemcsak a „tanár, a tanuló is ember!”
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A személyügy menedzselésekor a vezetők gyakran esnek abba a
hibába, hogy a munkatársaiktól túl sokat követelnek. A vezető,
ha lelkiismeretes, többet dolgozik, mint az átlagos tanár. Az estéi,
a hétvégéi, a szünideje jó része gyakran az iskola ügyeivel telik el.
A vezető hivatásszerűen „munkamániás”. Hasonló, szinte állandó
készenlétet és elkötelezettséget nem várhat el a kollégáitól. A
beosztottjainak csak megpróbálhatja átadni ezt a szemléletet, de
nem igényelhet tőlük hasonló odaadást, pusztán jó munkavégzést. Már ez is csak akkor következik be, ha jó a vezető, ha tudja,
hogy mikre kell odafigyelnie az emberi erőforrás menedzselése
során. Reméljük, segítettük Önt abban, hogy képes legyen rá!

12
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Kerülj beljebb!
Az új kolléga bevezetése a munkába

L
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dr. Bognár Anikó

1
A munkába bevezetés azt a folyamatot jelenti, amelynek során
segítjük az új munkatársat abban, hogy megismerje az intézmény céljait, elveit, gyakorlatait, hogy hatékony munkatárssá
válhasson.
A munkába bevezetés már lényegében akkor elkezdõdik, amikor
a jelentkezõ pályázatát elfogadjuk, és errõl õt levélben értesítjük.
Sokat tanulhatunk abból, ahogy a munkába bevezetést nyugaton csinálják. Az alábbiak információt, kitekintést jelentenek, ötleteket adhatnak. Vegyük át belõlük mindazt, ami hasznosítható, érdekes és érdemes lehet a számunkra.
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1. Újdonságok az új kolléga számára
„Tanulmányok igazolták, hogy az új alkalmazottak hûsége és
odaadó munkája a belépést követõ három napban alakul ki.
Ekkor dôl el minden, ez a legfontosabb idõszak. A legtartósabb
benyomások ebben a három napban érik az új dolgozót. Mindegy, hogy azután mennyi ideig marad a munkavállaló, az elsô három nap élményei nem halványulnak el.” Weiss, 1988.
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Az új kollégának szükségszerûen sok nehézséggel kell szembenéznie. Ha átgondoljuk ezeket, néhány területen biztosan tudunk segíteni, megkönnyíthetjük a beilleszkedését.

2
Figyelem!
Milyen újdonságokkal kellhet megbirkóznia az új tanárnak?
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

új
új
új
új
új
új
új
új
új
új
új
új

fizikai környezet – város/megye/kerület
lakás
iskolaépület
helyi szokások (az öltözködéstõl a kávézásig)
emberi kapcsolatok kiépítése, illetve hiánya
kollégák
tananyag
tanulók
taneszközök
tanulói elvárások
szülõi elvárások
felettesi elvárások

Nyugaton az új tanár nehézségeire külön odafigyelnek, bevezetõ
programokat szerveznek számukra, segítõtársakat neveznek ki
melléjük. Ezekre példák az alábbiak.
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2. Amerikai bevezetõ program
Az új tanárt túl sok munkahelyen engedik be úgy az osztályba –
ahol teljesen magára van utalva –, hogy nem kap megfelelõ támogatást, munkájáról nincs visszacsatolása, és a fejlõdési lehetõségekrõl sem tud semmit. Ennek eredményeként a tanárok nagy
része nem tud megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyekkel
szembe kell nézniük.

Önkontroll!
Mely feladatoknak kell megfelelnie az új kollégának?
o tanóravezetés, fegyelmezés
o diákok motiválása
o tanítás fizikai terhe
o oktatási feladatok elvégzése:
— a tanulás megszervezése
— az értékelés és a feladatok egyéni szintek szerinti meghatározása
— a tananyagok, eszközök elhelyezése
o szabadidõ feláldozása

Ehhez járul még az is, hogy a felmérések kimutatták: az új tanároknak adják a nagyobb létszámú osztályokat, ahol több fegyelmezési gond van. Több feladatot is osztanak rájuk. Szakfelügyelet ezekben az esetekben nem gyakori. Mindez a sikertelenséghez
vezetõ út tipikus esetét mutatja.
Ha nem kap megfelelõ segítséget és támogatást, az új tanár problémái csak mélyülnek. Így sok jó tanár már az elsô három évben
elhagyja a pályát.
A következõ javaslatok, amelyek arra szolgálnak, hogy az új tanárt bevonják a bevezetõ programba, talán megállíthatják a pályaelhagyási folyamatot is.
A bevezetõ program megtervezésében az elsô feladat, hogy meghatározzuk, mire is van szükség. Azután eldöntjük, hogy ez
megvalósítható-e vagy sem.
Néhány iskolakörzetben mûködnek ilyen programok (Poway School
District Kaliforniában és Toledo Schools Ohióban). Ha ismernek ilyen
bevezetõ programot, szerencsésnek mondhatják magukat. Ha nem,
még mindig szerencsések, mert kidolgozhatnak és bevezethetnek egyet,
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amivel sok olyan nehézségtõl szabadíthatják meg az új kollégákat, amelyekkel ma még szembesülniük kell. A kulcsfontosságú szempontokat
adjuk meg a következõkben.

2.1 Segítség az elhelyezkedésben és a beilleszkedésben
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Sok új tanárnak az elsô tanári munkája egyben az elsô olyan idõszakot is jelenti, amikor egyedül él, család és barátok nélkül. Itt következnek azok a szolgáltatások, amelyeket az igazgató nyújthat,
hogy az új tanár számára megkönnyítse a változás folyamatát.
Segítség a lakásmegoldásban
A toborzás idõszakában mutassuk be az új tanárt olyan kollégáknak, akik hasonló helyzetben vannak, és tanácsot adhatnak
a lakásmegoldáshoz. Az egyedülálló tanárt mutassuk be szintén
egyedülálló kollégájának, aki esetleg tud megfelelõ lakóhelyrõl.
A házasembert pedig családos munkatársával és ingatlanközvetítõkkel ismertessük meg.
Adjunk információt a közösségrõl!
Tájékoztassunk minden újonnan jöttet arról, hogy mit tud nyújtani a környékbeli közösség
·
·
·
·
·

a
a
a
a
a

közlekedés,
pihenés,
mûvészet,
társasági események, és
szokások

szempontjából.
Mutassuk be az új tanárt a többieknek
Barátok nélkül élni nem jó dolog. Szánjunk idôt arra, hogy bemutassuk az új tanárt olyan kollégáknak, akiknek hasonló az érdeklõdési körük, így szívesen mutatják be neki õk a testületet és
a közösséget.
Ezeknek a feladatoknak az elvégzése nem feltétlenül az igazgató
kötelessége, de azért próbálják meg! Ilyen dolgokat nem nehéz elvégezni, és csodálatos eredménnyel járhatnak. Gondoljunk arra,
hogy az új tanár is ember, társas lény, és csak azután tanár! Ezekkel az apró segítségekkel biztosíthatjuk a tanár sikerességét is.
Végülis, ha sikertelenek, mi és az iskola diákjai járunk rosszul.
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2.2 A barát-tanár és a mentor
A kezdõ tanárok gyakran elszigetelõdnek a többiektõl, elhagyatottnak érzik magukat. Félnek osztályaikban, ahol teljesen egyedül vannak.
A barát-tanár az, amit jelent: egy barát, aki megtöri az elszigeteltséget, és mentõkötelet nyújt az új tanárnak.

Önkontroll!
Mi tartozik a barát-tanár feladatai közé?
o Megmutatja, hogy hol vannak az eszközök, hol kell beszerezni a különbözõ anyagokat, hogyan kell az osztállyal az
elsô nap bánni.
o Megmutatja az új tanárnak, hogy hogyan elemezze, gondolja át az elsô nap tapasztalatait, és ezek alapján hogyan
módosítsa erõfeszítéseit a következõ napon.
o Elmagyarázza, hogy milyen a tanári szoba szociális struktúrája.
o Megosztja vele a szórakozási és pihenési lehetõségeket.
o Válaszol az új tanár egyéb kérdéseire, vagy megmutatja,
hogy kihez forduljon velük.

A barát-tanár mind a társadalomban, mind pedig a kerület és az
iskola életében segít eligazodni.
A mentor ezzel szemben a tanításra koncentrál.
A mentor-tanár olyan kolléga, akinek példás tanítási, tervezési, szervezési készségei vannak. Megvan a képessége és
a megfelelõ alkata ahhoz, hogy segítse az újonnan jött tanárt abban, hogy õ is megszerezze ezeket az ismereteket.
A mentor kijelölése nehezebb feladat, mint gondolnánk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobb mentorok nem regulázó õrmesterek, akik mindig készek az „egy igaz” válasszal. Ezt szem
elõtt tartva az a gyakorlat vált be, hogy a tanórákon legjobban
szereplõ vagy a legszeretetreméltóbb tanárt kell erre a feladatra
kiválasztani. A legtöbb tanárnak szüksége van némi felkészítésre, hogy biztosan megfeleljen ennek a feladatnak.
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Önkontroll!
Ha a következõ kérdésekre igen a válasz, jó mentort választottunk.

A mentor tanár
o tökéletes biztonsággal ismeri-e azt a területet, amely nehézséget okoz az új tanárnak?
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o tudja-e biztosítani, hogy az új tanár kényelmesen érezze
magát az új iskolában?
o mindig elérhetõ-e, ha az új kollégát segíteni kell „a mély
vízben”?
o úgy érzi-e, hogy a mentor szerep neki magának is tanulási,
fejlõdési lehetõséget biztosít?
o osztja-e azt az értékrendet és hozzáállást, amit az iskola
igazgatója és testülete megkíván?
o megértette-e, hogy a mentor szerepe kollegiális, és nem
szakfelügyeleti kapcsolatot jelent?
o türelmes-e?
o tudja-e segíteni az új tanárt abban, hogy hogyan elemezze
az elmúlt napok tapasztalatait, különösen a tanóraiakat?
o tudja-e segíteni az új tanárt a szakmai problémák megoldásában?
o alkalmas-e arra, hogy az óráját látogassák és ô órát látogasson?

Ez elég kimerítõ lista. Használjuk ezeket a kérdéseket, amikor
mentort választunk, és megmutatjuk neki a feladatokat.
Vezetési kötelezettségek a bevezetõ programhoz
Aszerint válasszuk ki a barát-tanárt és a mentort, hogy az új
kollégával azonos tárgyat/évfolyamot tanítsanak és az osztályaik fizikailag hasonlítsanak. Ezzel megalapozzuk a kapcsolatteremtést.
Az elõzõ lista szerint készítsük fel a mentort/barát-tanárt a feladatukra!
Ne tételezzük fel, hogy automatikusan képesek a szerep betöltésére. Mérjük fel, hogy készek-e a feladatra! Szükség szerint biztosítsunk további támogatást!
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Szervezzünk speciális szemináriumokat és tanfolyamokat
az év során az új tanárok számára!
Biztosítsuk, hogy a tréning gyakorlatias legyen, és azokat a
szempontokat, szükségleteket célozza meg, amelyek elõfordultak
vagy a továbbiakban elõfordulhatnak. Felejtsük el az elméletet,
amíg az új tanárok nem érzik otthon magukat olyan alapkérdésekben, mint az óravezetés, fegyelmezési módszerek és tantervkövetés! A túl sok információt vagy azokat, amelyek nem a konkrét igényeket érintik, nem fogják hasznosítani és csakhamar el is
felejtik.
Kövessük nyomon az új tanárok és a barát-tanáraik/mentoraik fejlõdését! A barát-tanár/mentor kijelölése nem mentesíti
az igazgatót az új tanárokért vállalt felelõssége alól. Beszélgessünk rendeszeresen a mentorral/barát-tanárral és az új tanárral – akár együttesen, akár külön-külön –, hogy megosszák a tapasztalataikat, és kiderüljenek a potenciális problémák és az
eredmények.
Járjunk el tisztességesen az új tanárral, képviseljük az érdekeit!
Gyakori, hogy az új tanárnak adnak olyan osztályokat, amelyekkel több fegyelmezési gond van, többet kell készülni, és nagyobb
munkát kell velük végezni. Ez gyakran az idõsebb tanárok nyomására alakul így, akik elõjogaikra vagy szerzõdésükre hivatkoznak. Ne engedjük, hogy rossz döntéseket eröltessenek ránk!
A szerzõdések hatályain belül ügyesen intézzük úgy, hogy az új
tanárnak is megfelelõ mennyiségû és minõségû munkát és
órarendet biztosítsunk.
Az új tanárok sérülékenyek. Tegyünk meg mindent, hogy jól indulhassanak. Ez lehet, hogy nem fog tetszeni egy-két régebbi tanárnak, de ez a helyes eljárás. Segítsük a régebbi testületet, hogy
megértse, mi az objektív oka a döntésünknek! Így nem az új tanárt vádolják azzal, hogy „könnyû neki”, míg az idõsebbek plusz
terhet kell hogy viseljenek. Az idõsebb tanároknak volt idejük,
hogy hatékony módszereket dolgozzanak ki a problémák megoldására, jobban felkészülhettek a nehézségek kezelésére.
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3. Holland bevezetõ program
1.

Két „segítõ” kijelölése: egy munkaközösségi tag és egy
igazgatóhelyettes.

A segítõ tevékenységek:
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·
·
·
·

megbeszélések
tananyagok bemutatása, átadása
óralátogatások szervezése
javaslattétel továbbképzésekre

2.

Az új kolléga megkapja az írásbeli anyagokat az iskoláról.

3.

A segítõ kolléga meghívja az újonnan jöttet, hogy látogasson órát nála, illetve elmegy az új tanár órájára.

4.

A „segítõ” igazgatóhelyettes megbeszéli az új kollégával, hogy
milyen óralátogatási módszereket használnak az iskolában.
Az igazgatóhelyettes bemegy az új tanár néhány órájára.

5.

Két kötetlen megbeszélést tart az iskolavezetés minden új
tanárral, amelyen az igazgató és helyettesei vannak jelen:

· az elsõt négy héttel,
· a másodikat négy hónappal az új kolléga munkába állása
után.
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A tárgyalásvezetés mûvészet,
de megtanulható
Kommunikációs technikák

Dr. Gerhard Pantel, Dr. Reinhard Pursian
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Az iskolaigazgató felelõs iskolája rendezett mûködéséért. Ennek
a felelõsségnek a megvalósításához szükség van a vezetési feladatok megértésére és a megfelelõ vezetési eszközök tudatos alkalmazására. A vezetési feladatokat nem lehet állandó kommunikációs kapcsolat nélkül teljesíteni.
A kommunikációs technikák ismerete a hatékony vezetõ számára nélkülözhetetlen.
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1. A tárgyalás mint a vezetés eszköze
Figyelem!
Milyen feladatokat kell ellátnia egy jó vezetõnek?
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
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célok kitûzése
problémák felismerése
koordinálás és szervezés
döntések hozása
együttmûködés
motiválás
kezdeményezés
tervezés és elemzés
ellenõrzés

Az iskolaigazgató munkája a tanárokkal és más munkatársakkal, a szülõkkel és a tanulókkal folytatott beszélgetésekre, megbeszélésekre1 épül. Ezek a beszélgetések képezik az
együttmûködõ, társas munkakapcsolat alapját.
Az igazgató csak tájékozódó és tanácsadó beszélgetéseken keresztül képes a problémákat és azok okait az iskola mindennapi
életében átfogóan megvilágítani, döntéseket hozni, munkatársait
motiválni és aktiválni, valamint tanácsokat adni.
Az iskolában a legkülönbözõbb szintû beszélgetésekre van szükség. Az iskolaigazgató beszélgetést folytat helyetteseivel, kollégáival, mûszaki munkatársaival, a szülõkkel és a tanulókkal. Azt a
formát, melyet az iskolaigazgató abból a célból választ, hogy
munkatársaival beszélgetésbe kezdjen, alapvetõen a vezetõi tevékenység alapjául szolgáló vezetési terv és az abból származó
célkitûzések határozzák meg, de nem ritkán a hirtelen fellépõ
problémák vagy konfliktushelyzetek.
A vezetõi tevékenységet semmiféleképpen sem szabad csak a
„válság leküzdésére” korlátozni.

1

A beszélgetés és megbeszélés kifejezéseket szinonimaként használjuk.
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Tárgyalást nemcsak akkor kell kezdeményezni, ha a gyors
reagálás szükségessége a kényszerhelyzet miatt már fennáll. A beszélgetéseket folyamatosan, mûködési eszközként
és nem csak reakciós eszközként kell folytatni!
Az iskolaigazgató és a munkatársak közötti beszélgetés alapvetõ, semmi mással nem pótolható vezetési eszköz.
Különbséget kell tenni az igazgató munkatársaival folytatott értekezlete és megbeszélése (beszélgetése) között. A munkatársi értekezlet keretében – amelyet rendszeresen és sürgõs esetekben
egyaránt lehet tartani – az iskolaigazgató mindenkivel vagy egyszerre több munkatárssal is megbeszélést folytathat.

Önkontroll!
Mikor jó a munkatársi értekezlet?
A munkatársi értekezlet akkor lesz a vezetés fontos eszköze, ha
o biztosítja a szükséges tájékoztatást,
o a munkatársakat meghallgatva a véleményformálási folyamatot fejleszti,
o a munkatársak együttgondolkodási készségét és aktivitását növeli,
o megismerhetõvé teszi a munkatársak szakmai tudását és
emberi tulajdonságait.

Figyelem!
Feltétlenül érdemes elõnyben részesíteni a munkatársi beszélgetést az értekezlettel szemben, ha
ß a munkatárs szakmai illetékesség alapján tart igényt tanácsra,
ß a megoldásra váró probléma a munkatárs hatáskörét
érinti,
ß az iskolában történõ személyi változások csupán egyes
személyeket érintenek,
ß az egyes munkatársak személyes és szakmai kérdései,
kérelmei és problémái miatt beszélgetésekre van szükség.
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2. A megbeszélések fajtái
Az iskolaigazgató és a munkatársak között folyó beszélgetések eltérõ jellegébõl kiindulva a következõ beszélgetési fajtákat különböztethetjük meg:
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·
·
·
·

tájékozódó beszélgetések
tervezõ beszélgetések
bíráló beszélgetések
panasz-beszélgetések

2.1 Tájékozódó beszélgetés
A tájékozódó beszélgetés (rutin beszélgetés) az iskolaigazgató és a munkatárs közötti információcserét biztosítja. Ez az
alapja az iskolai együttmûködésnek, a jó munkakapcsolatnak. A
tárgyalás elõfeltétele a mindkét fél részérõl történõ megkülönböztetett és alapos felkészülés.

Önkontroll!
Mi áll a tájékozódó beszélgetés középpontjában?
o Mi a munkatárs személyes véleménye?
o Mely szakmai kérdések és problémák motiválják õt?
o Hogyan látja a munkatárs személyes lehetõségeit az iskolai feladatok megvalósításában?
o Milyen követelmények határozhatók meg a munkatárs és
az iskolaigazgató számára?

A tájékozódó beszélgetés eredményeit – maximum egy oldalon – írásban rögzíteni kell.
A tájékozódó beszélgetéshez használható ûrlap rovatai:
·
·
·
·
·
·

Beszélgetés dátuma
Beszélgetõpartner neve
Megbeszélt kérdések
Tisztázva/megoldatlan
Megállapodások
Aláírások
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A tájékozódó beszélgetéseken belül különleges szerepet játszik a
bemutatkozó beszélgetés. Mindkét fél számára információs jellegû, és mint elsõ személyes kapcsolatfelvétel, a jövõbeli találkozások, beszélgetések jellegét mérvadóan meghatározza.1
Idõt kell szakítani arra, hogy az új munkatárs személyes és
szakmai helyzetét megismerjük, kedvteléseirõl és elképzeléseirõl tájékozódjunk, és egyidejûleg az iskolával, a célokkal és a tervekkel megismertessük.
Az alapos bemutatkozó beszélgetés az iskolaigazgató legjobb befektetése a sikeres jövõbeli együttmûködés érdekében.

2.2 Tervezõ beszélgetés
A tervezõ beszélgetés az iskolaigazgató sokrétûen kihasználható
eszköze az oktató-nevelõ munka formálásához és megvalósításához. Lehetõvé teszi a munkatársi együttmûködést beosztott és
vezetõ között.
A tervezõ beszélgetések jellemzõi:
· célterveket feltételeznek
· motiválják a munkatársat (a vezetõ kíváncsi az elképzeléseikre, megoldási ötleteikre)
· az elképzelt változatok megvitatására szolgálnak
· megadják az ellenõrzés lehetõségét
· jegyzõkönyvezhetõk és számonkérhetõk
Az iskolaigazgató feladata az is, hogy munkatársai munkáját és
munkahelyi viselkedését ellenõrizze és értékelje: pozitívan vagy
negatívan, elismerés vagy bírálat formájában.
Sok ember csak folyamatos kontroll alatt képes jól teljesíteni. Szereti, ha meghatározzák az elvárásokat és a hibás magatartást bírálják, a megfelelõt értékelik.

2.3 Bíráló beszélgetés
Az elõzõekhez hasonlóan a bíráló beszélgetésnek is feltétlenül tanácsadó jellegûnek kell lennie.

1

A bemutatkozó beszélgetés levezetésérõl további információk találhatók az
L 3.1 fejezetben (8–13 oldal).

Iskolavezetés 1994. szeptember

L
7.1
5

Management

Az iskolaigazgató és a munkatárs arról értekezik, hogy hogyan lehet a felfedezett hibákat és hiányosságokat megszüntetni. Így a
bíráló beszélgetés arra szolgál, hogy a munkatársnak segítséget
nyújtson kötelezettségeinek és feladatainak jobb és sikeresebb
ellátásához.

Önkontroll!
Hogyan bíráljunk?

L
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o a bírálat ne legyen régre visszanyúló, „elévült” hibára vonatkozó

6

o a munkatársat a beszélgetésrõl idõben tájékoztatni kell,
hogy fel tudjon készülni rá
o ne az általános akadékoskodás, hanem a tárgyilagos, konkrét bírálat domináljon
o csak a bizonyíthatóan hibás magatartást szabad bírálni
o a munkatárs személye ne, csak cselekedete legyen a bírálat tárgya
o a hiba megszüntetésére vonatkozó megoldásokat meg kell
mutatni, együtt ki kell dolgozni
o az elvárásokat világosan kell megfogalmazni
o a bírálat ne „bénító”, hanem motiváló hatást váltson ki

2.4 Panasz-beszélgetés
A panasz-beszélgetés1 a tárgyaló felek és a munkahelyi légkör
számára egyaránt megterhelõ, mert többnyire érzelmekkel telített, és a panaszosok részérõl szubjektív fenntartásoktól sem
mentes.
Példa:
Ha egy munkatárs egy másikkal szemben szóban vagy írásban
panaszt emel, úgy az iskolaigazgatónak fõnökként kell reagálnia:
a panaszt el kell fogadnia, és azzal a féllel is beszélnie kell, aki ellen a panaszt emelték.

1

A fegyelmi beszélgetéshez hasonló, de azt megelõzõ, egyeztetõ, okfeltáró
megbeszélés, kevésbé hivatalos jelleggel.
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A panasz-beszélgetés során a vezetõ mindenképpen tartsa szem
elõtt a következõ célokat!
· A munka békés jellegét meg kell õrizni, illetve helyre kell állítani!
· A mindkét fél számára elfogadható megegyezést kell lehetõvé
tenni!
· Igazgatóként és felettesként a jogos panaszok esetén döntést
kell hozni!
A tárgyalás vezetése a panaszeljárásban az iskolaigazgatótól
nagyfokú tapintatot kíván.
Hogyan kell a panaszeljárást levezetni?
· Hallgassa végig nyugodtan a panaszost!
· Követelje meg a tárgyilagos ábrázolást!
· Ne hozzon elhamarkodott ítéletet! A tényállást megfelelõen és
a lehetõ legtárgyilagosabban vizsgálja meg!
· A barátságos megegyezés érdekében ajánljon fel kompromisszumokat, illetve a jogi alapon szükséges döntést hozza
meg!

3. A megbeszélések alakítása
Ahhoz, hogy a munkatársaival folytatott beszélgetés eredményes
legyen, a következõkre kell ügyelnie:
Szakítson elegendõ idõt a beszélgetésre!
Minden munkatárs igényt tart a meghallgatásra. Csak egy idõben be nem határolt, nyílt beszélgetés alkalmas arra, hogy
munkatársai szabadon felvethessék saját elképzeléseiket, és
bemutathassák a problémákat. Csak így tud Ön tanácsot, segítséget, motivációt és végül támogatást adni munkatársai sikeres munkájához.
A jó felkészültség fél siker!

Önkontroll!
Hogyan készítsem elõ a munkatársi megbeszélést?
o Tud a munkatárs a beszélgetési szándékomról? Milyen formában történt a meghívás?
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Önkontroll! (folytatás)
o Iskolaigazgatóként van-e tiszta elképzelésem a beszélgetés
céljáról vagy céljairól? Mely kérdésekre és problémákra
kell összpontosítanom?
o Milyen eredményekhez vezetett a munkatársakkal folytatott legutóbbi beszélgetés? Mennyiben valósultak meg a
határozatok?

L
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o Milyen iratokra van szükségem a beszélgetéshez? Gyorsan
hozzáférhetõk-e azok, illetve rendelkezésre állnak-e?
o A zavaró körülményeket a beszélgetés alatt kizártam-e?
(látogatók, telefon)

A beszélgetéshez megfelelõ környezetet kell teremteni!
A nyílt és kötetlen beszélgetés megfelelõ környezetet igényel. Erre
a célra folyosó vagy tárgyalóterem a társalgó felek nagy térbeli távolsága miatt nem alkalmas.
Az iskolaigazgató, aki munkatársait egy barátságos és nyugodt
szobában egy csésze kávéval fogadja, a jóindulat belülrõl jövõ érzését és a munkatársakkal szembeni megbecsülését mutatja.
A beszélgetés kezdetén személyes kontaktus kialakítására kell
törekedni!
Hiba a beszélgetést a tervek, tervezetek ismertetésével vagy bírálattal kezdeni. Ez a tárgyaló felek közötti távolságtartásként vagy
hûvös tárgyilagosságként hat.
A személyes dolgokról és érzésekrõl folytatott rövid bevezetõ beszélgetés az igazgatónak a munkatárssal szembeni
közvetlenségét és támogatását jelzi. Ugyanakkor segíti a
hivatali probléma nyílt megvitatását.
Mindenek elõtt tudni kell jól odafigyelni!
A beszélgetésnek az a célja, hogy a munkatárs véleményét és
elképzelését megismerje, illetve kiderítse. Ha Ön elõzõleg állást foglal, az megnehezíti ezt, ugyanis gyakran a munkatárs egyszerûen csatlakozik az Ön véleményéhez. Ezért a problémát röviden ismertessük, és a munkatársakat juttassuk szóhoz!
A beszélgetés közben vezetni kell és nem uralkodni!
A beszélgetés elõzetes behatárolása megakadályozza a vita „mederbõl való kilépését”, és képes a beszélgetés „elterelõ manõverének” lehetõségét meggátolni. A szaktárgyra vonatkozó célzott kér-
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désfeltevések (impulzusok) hatásosabbak, mint az igazgató saját
átfogó elõadásai.
Rövid visszakérdezések segítségével („Jól értettem Önt,
hogy…”) a tárgyaló felet részletes és további véleménynyilvánításra lehet rábírni.
Konkrét és a kollégák számára érthetõ megállapításokat kell
tenni és megegyezésre kell jutni. (A „Megállapítható tehát...”
kijelentések helyett pontosan kell fogalmazni.)
Csak a pontosan (jegyzõkönyvben) rögzített megállapodásokat lehet konkrétan végrehajtani.
Az igazgató döntései hivatalos rendelkezések.
A kollegiális és oldott légkörben folytatott beszélgetés során sem
lehet a kötelezettségektõl eltekinteni. Ha az iskolaigazgató meghozta a döntéseket, azokat világosan és félreérthetetlenül, a
munkatársakra vonatkozó rendelkezésekként kell megfogalmazni.
A beszélgetést optimista hangulatban kell befejezni!
Nem minden beszélgetés bonyolódik le súrlódásmentesen, harmonikusan.
A tárgyaló felek ellentétes véleménye, a bíráló beszélgetés alatti
szigorú szavak és az esetlegesen szükséges fegyelmi lépések nem
adhatnak okot a beszélgetés személytelen, hûvös befejezésére.
Az igazgató és a munkatársak közötti beszélgetések által
az iskolában folyó közös munka sikeresebb, a munkahelyi
légkör kedvezõbb lesz.
A munkatárs akkor lesz motivált, ha a beszélgetés során tudatosodik benne: a felettese egyben tanácsadója és segítõje is.

4. A tárgyalásvezetés pszichológiai szempontjai
4.1 Az odafigyelés mûvészete
A beszélgetés során tájékozódjon munkatársai érzéseirõl, elképzeléseirõl, problémáiról és kérdéseirõl! Beszélgessen velük ezek
megoldási lehetõségeirõl! Ez azt feltételezi, hogy Ön képes figyelni, és tárgyalópartnereihez igazodni.
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Önkontroll!
A másikra való odafigyelés alapszabályai:
o Nem szabad beszélni!
Aki beszél, az egyidejûleg nem tud jól odafigyelni.
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o A tárgyaló fél feszültségét oldani kell!
Éreztesse a partnerrel, hogy szabadon beszélhet! Teremtse
meg számára a „megengedõ”, nem feszült környezetet!
o Mutassa, hogy Ön oda akar figyelni!
Mutasson érdeklõdést! Ne olvassa a beszélgetés alatt a
postát! A megértéshez oda kell figyelni!
o Más irányú elfoglaltságait tartsa távol!
A telefonbeszélgetések nemcsak zavaróak, hanem a tárgyaló fél fontosságát is megkérdõjelezik.
o Igazodjon a tárgyaló félhez!
Próbálja meg magát a tárgyaló fél helyzetébe képzelni,
hogy annak álláspontját megérthesse!
o Türelem!
Szakítson magának elegendõ idõt! Ne siessen!
o Uralkodjon magán!
Ha például mérges, értelmezze ellenfele szavait pontatlannak!
o Ne veszítse el nyugalmát!
Ne hagyja, hogy a szemrehányások és bírálatok kihozzák
a sodrából! Ne vitatkozzon: még ha Ön is nyer, akkor is veszített…
o Kérdezzen!
Ez bátorítja a tárgyaló felet, és érdeklõdést mutat.
o Ne beszéljen sokat!
A természet az embernek kettõ fület és egy nyelvet adott.
Ez enyhe utalás arra, hogy inkább hallani, mint beszélni
hasznos.
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4.2 Gyilkos frázisok
A saját bizonytalanság, kényelmesség vagy akár a tárgyaló fél
nem ismerésének jele, ha az igazgató frázisokat használ.
Óva intjük Önt az ilyen gyilkos frázisoktól:
· Ezt mindig is így csináltuk. Bevált már valaha az Ön javaslata
valahol?
· Ebben egyáltalán nem vagyunk illetékesek. Ezt Ön teljesen
rosszul látja. Mindenki tudja, hogy…
· Most nincs idõnk szószaporításra.
· Ez nem így van. Ez már régen elavult. Errõl Önnek fogalma
sincs. Ezt közülünk senki sem fogadja el.
· Térjünk végre a tárgyra. Ezzel már próbálkoztunk. Ezt nem
lehet a hazai nevelésben érvényre juttatni. Erre vannak szakértõk.

4.3 Az „én” használata
Az iskolaigazgató saját magatartásán keresztül döntõen befolyásolni tudja a tárgyaló felek közötti légkört: együttmûködést fejlesztõ hatásokat és érzéseket tud létrehozni.
A mondat hatásosabb, ha a „te” használatát az „én” használata
helyettesíti.
Példa:
A „te” használata helyett

az „én” használata

Ne szakíts félbe!

Nem találom helyesnek, ha a
gondolataimat összefoglalóan
nem adhatom elõ.

Vagy idefigyelsz, vagy kint siránkozhatsz tovább!

Nem tudom, hogy Téged mi
bosszant, de engem aggaszt az
elégedetlenséged.

Amíg a „te” használata közvetve vagy közvetlenül támadást, provokációt rejt magában (amit a tárgyaló félnek el kell fogadnia),
addig az „én” használata inkább egy bizonyos helyzet szubjektív
értelmezése, és nem pedig a másik fél viselkedési módjának nyílt,
negatív értékelése. Ezért az utóbbinak ritkán van a beszélgetésre
terhelõ hatása.
Az „én” használata hozzájárul a kapcsolatok feszültségmentesítéséhez.
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4.4 A nem tisztességes támadások kivédése
A tárgyaló fél nem tisztességes támadásait kezelje úgy, hogy ne
tudjon ellenséges hangulat kialakulni:
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·
·
·
·
·

Ne engedjen meg magának semmilyen indulatot!
Ne igazodjon a másik fél hangerõsségéhez!
Ne fáradozzon azon, hogy a másik félnek fájdalmat okozzon!
Ne kerüljön védekezõ helyzetbe!
Maradjon belsõleg nyugodt és higgadt!

Hogyan lehet kivédeni a nem tisztességes támadásokat?
Példák:
Tárgyalópartnere nem az Ön által kifejtett gondolatokat támadja,
hanem az Ön életmódjára tesz megjegyzéseket.
Kivédése: Ismételtesse meg a kijelentést arra hivatkozva, hogy
Ön vagy kollégái nem értették azt. Az ellenfél szavahihetõségét
meg kell kérdõjelezni, és a szövetséges társakat mozgósítani kell.
Kerülje a jogorvoslattal való fenyegetõzést!
Tárgyalópartnere az Ön illetékességét, jószándékát és igazságszeretetét vitatja.
Kivédése: A saját illetékességét nem helyes, ha Ön akarja bizonyítani. Cselekedjen az elõzõ esethez hasonlóan!
Tárgyalópartnere olyan kijelentéseket tesz, melyeket a közösség
nem fogad el.
Kivédése: A különbségekre szigorúan rá kell mutatni. Ki kell
használni azt az elõnyt, hogy a közösség mellettünk áll.
Beszélgetõpartnere a magánéletére vonatkozó, illetlen kérdéseket tesz fel.
„Miért olyan boldogtalan a felesége Önnel?”
„Ki fizeti Önt tulajdonképpen?”
Kivédése: Tárgyilagos válaszok, védelmi kijelentések, utalások ellentétes tényekre.
Tárgyalópartnere arra utal, hogy Ön korábban más véleményen
volt.
Kivédése: „Korábban egyszer én is az Ön véleményét osztottam.
De megtanultam, hogy...”
„Senki sem gátolhat meg abban, hogy még tanuljak.”
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Tárgyalópartnere többek között a hibás megfogalmazásokba,
hangsúlyozásokba, hibásan használt idegen szavakba köt bele.
Kivédése: A tévedést el kell ismerni.
A hallgatóság egy tagja közbeszólásokkal gúnyolódik.
Kivédése: Lehetõség szerint uralkodjon érzelmein! A sértõdöttség és megbántódás lehetõ legkisebb jelét se mutassa! Tegyen
úgy, mintha nem hallaná, vagy reagáljon humorosan! Ne forduljon az uralkodó hangulattal szembe, inkább keressen szövetségeseket!
Nem tisztességes stratégiák, amelyek célja az Ön összezavarása,
figyelmének elterelése
Tárgyalópartnere megpróbál egy nem közismert zsargont vagy ismeretlen szavakat használni.
Cél: diszkvalifikálás, félrevezetés
Kivédése: Kérdezzen rá! „Ön ezt úgy értette, hogy…”
Tárgyalópartnere féltudományos tényekkel áll elõ és szaktekintélyekre hivatkozik.
Kivédése: Kérje meg, hogy ismertessen részleteket, nevezze meg
a forrást. A „szaktekintélyi bizonyításokat” utasítsa vissza.
Tárgyalópartnere lehetetlen követeléseket támaszt.
Cél: a vitás pontok gyarapításával a lényeges témáról történõ eltérítés és a visszautasítás kiprovokálása.
Kivédése: Kérdezni, kérdezni!
Az egyik tárgyaló fél alárendelõ kérdéseket fogalmaz meg. Feltételezések, célzatos kérdések, mint „Hiszen Önnek az a véleménye, hogy...” az emberi kényelmességre épülnek, így már nem veszik a fáradságot, hogy a befolyásoló implikációkat vizsgálják. Az
egyik tárgyaló fél megpróbálja az ügyet elhúzni, eltussolni és az
Ön meggyõzõ erejét gyengíteni.
Cél: A segítség ürügyével témát váltanak. „Ehhez az ügyhöz továbbiakat már nem tudunk fûzni, ezért térjünk át egy másik témára.” Így az illetõ olyan pszichikai hangulatot teremt, mely a témaváltást kellemesnek jeleníti meg.
Kivédése: Ne hagyja magát becsapni!
Az ellenfelek elhúzzák a vitát. Mellékes témákkal részletesen foglalkoznak, fogalmi meghatározásokról a végtelenségig vitáznak.
Cél: Az ellenfelek eltusolják szándékukat, idõnyerésre játszanak.
Kivédése: Türelmetlenkedni nem szabad, inkább unalmat
mutatni. Tegyen fel kérdéseket a fõtémára vonatkozóan!
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4.5 Körülírások
Ahhoz, hogy a tárgyaló fél érzelmeit ne sértse meg, elengedhetetlen bizonyos fokú empátia. Képzelje magát az õ helyzetébe és érzelemvilágába, igyekezzen megérteni õt!
A körülírás járható út lehet annak kiderítésére, hogy a tárgyaló
partnerem kijelentéseit tényleg megértettem-e?
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Példa:
Itt elsõsorban arról van szó, hogy a másik fél kijelentését a saját
szavaimmal megismétlem, és körülírom. Így egyrészt közelebbi
magyarázatokat kaphatok, másrészt az esetleges félreértéseket
is azonnal kizárhatom.
Csupán a körülírás segítségével megpróbálom a válaszban azt az
érzést leírni, melyet a tárgyaló félnél sejtek. Ezáltal õ megtudja,
hogy hogyan hatnak rám kijelentései, és én megtudom azt, hogy
az én kijelentéseim milyen hatással vannak rá.
Így mindkét fél megkapja azt a lehetõséget, hogy az érzésekkel
alaposan foglalkozzon, és felelõs legyen az érzéseiért.
A saját érzésekre vonatkozó közvetlen kijelentések hasznosak a konfliktusok megoldásában, hiszen az érzésekre
és véleményekre vonatkozó felelõsséget többé nem lehet
harmadik személyre áthárítani.
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Coaching
A vezetõi tanácsadás és a kliens személyiségfejlõdésének egy lehetséges változata
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Szabó Gyõzõné

1

Ismét egy új fogalom a tanácsadási módszerek palettáján, amit
érdemes nemcsak megtanulni, hanem használni is.
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1. A coach
A coach angol szó, tanácsadót, edzõt jelent, aki a partner fejlõdéséért, szakmai sikeréért tevékenykedik, egyénre szabott tanácsadás formájában. A coach a mi esetünkben hasonló szerepet
visz, mint az edzõ, aki hozzásegíti a versenyzõt a saját céljai eléréséhez. Elkötelezett a személy iránt, de érzelmileg kívül
marad a helyzeteken; rendelkezik ugyan némi szakértelemmel az adott területen, de nem szakmai tanácsadó.
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A módszert a profitorientált szférában kezdték alkalmazni, azonban napjainkban, amikor jelentõsen csökken az oktatási terület
védettsége, növekszik szolgáltató jellege, célszerû igénybe venni
ezt a támogatási formát az oktatási területen dolgozó vezetõk segítése, támogatása érdekében is.
A vezetõk gyakran találkoznak az elmagányosodás érzésével.
A privát életbe nem szívesen viszik be gondjaikat, a közvetlen
munkatársakkal gyakran nem osztható meg a probléma, mivel
ebben az esetben a saját szakmai kompetenciájukat érezné veszélyeztetve. A vezetõ felé irányuló visszajelzések gyakran nem
hitelesek, hiszen a „küldõ” függõségi helyzetben van a fõnökével
szemben. Mindezek fokozott megterhelést jelentenek a vezetõ pozícióban lévõknek.
A coach segíti a vezetõt
· a saját helyzetére való rálátásban (elsõsorban hiteles visszajelzések adásával) és
· új, adekvát problémamegoldási módszerek kidolgozásában és
kipróbálásában.
A hangsúly a személyiség fejlõdésére helyezõdik, amely lehetõvé teszi késõbbi problémák hatékony kezelését is.

2. A tanácsadás fejlõdése
A tanácsadásban az elmúlt évtizedekben jelentõs súlyponteltolódás volt megfigyelhetõ, egyrészt a szervezetpszichológia, a szociálpszichológia fejlõdése, másrészt az egyre növekvõ és specializálódó elvárások következtében.
A hatvanas években a munkaszervezés volt elõtérben, majd
a hangsúly a szervezetfejlesztésre tevõdött át, napjainkban pedig
az emberi erõforrás fejlesztése áll a középpontban. A munkavégzõ
minõsége, szakmai, intellektuális és érzelmi hatékonysága válik
döntõvé a versenyben.
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Nem kívánunk szoros párhuzamot vonni a profitorientált és
a nonprofit szféra változása között, de érdemes a munkaszervezés–szervezetfejlesztés–munkatársak fejlesztése sort végiggondolni a közoktatás intézményeiben. Úgy véljük, hogy a központi
oktatásirányításról a pedagógiai programok és a helyi tantervek
alapján való mûködésre való áttérés a munkaszervezés megváltozását hozta.
A minõség biztosítása, majd fejlesztése a hangsúlyt a szervezet
fejlesztésére helyezte, a „mit”-rõl a „hogyan”-ra.
A külsõ feltételek, körülmények biztosítása után a minõséget a személy, a pedagógus, a vezetõ érettsége, sokszínûsége határozza meg.
Így válik központi témává a személyzetfejlesztés.
Van azonban még egy érdekes tapasztalat, ami szintén támogatja
a coaching használatát az oktatásban. A horizontális tanulás kapcsán tapasztaljuk, hogy nem kell minden szervezetnek ugyanazt
az utat bejárnia a fejlõdés folyamán, a tapasztalatok átvétele lehetõvé teszi a gyorsabb fejlõdést. Indokolt tehát a más területeken
kiérlelt tapasztalatok, módszerek adaptív átvétele.
A gazdaságban is ez tapasztalható más országok hosszasan kifejlesztett
módszereinek átvétele során, ami jelentõs idõ- és erõforrás-megtakarítást tesz lehetõvé. Az interprofesszionalitás – azaz a más területek, tudományterületek eredményeinek, bevált módszereinek felhasználása – jelentõsége nõ, saját hatékonyságunk növelése érdekében.

3. A coaching
A coachingban az egyéni képességek, ismeretek, attitûdök
fejlesztésén van a hangsúly.
A coachingnak három alaptípusa különíthetõ el:
· külsõ tanácsadó által végzett vezetõi fejlesztés
· vezetõ és munkatársa közötti fejlesztõmunka
· szervezeti coach, amikor egy szervezeti egység vezetõi, vagy kisebb létszám esetén munkatársai vannak kapcsolatban a tanácsadóval
Az olvasóban most joggal vetõdhet fel a kérdés, hogy akkor ezzel
a módszerrel – vezetõ és munkatársa közötti fejlesztõmunka –
eddig is élt. Mondhatjuk, hogy bizonyos elemeivel igen. A folya-

Iskolavezetés 2005. június

L
8.1
3

Management

matos és pozitív visszajelzés, a motiválás, a döntési helyzetekben
való támogatás, a krízishelyzeteken való átsegítés, annak a támogatása, hogy kollégák jelenlegi és jövõbeli szerepeiket sikeresen tudják betölteni, mind eleme a vezetõi munkának és a coach
tevékenységének is. Az utóbbi azonban gazdagabb módszertannal és tudatosan tervezetten zajlik. A kapcsolat személyesebb és
– a függõség hiánya miatt – talán õszintébb.
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A coach személyében elkötelezett kliense fejlõdéséért. Megválasztott módszerei, eszközei személyre szabottak, és a folyamat során rugalmasan változnak. Elkötelezett a folyamat sikere
mellett és ezzel együtt a kliens teljesítményének, hatékonyságának növekedése mellett is. Képes olyan bensõséges kapcsolatot
kialakítani, amely lehetõvé teszi a vezetõ számára jelenlegi helyzetének kendõzetlen feltárását, elemzését, valamint saját erõforrásaira alapozó változások kitûzését és megvalósítását.

kizárólagosság

Coaching kép

sikerorientáció

egyénre
szabottság

teljesítményorientáció

kreativitás

Forrás: Werner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban, 16. oldal, KJK, 2002.

Ezek alapján mi az, ami vállalható egy coaching-folyamatban és
mi az, ami nem?
A munka mindenekelõtt egy stabil, bizalmi kapcsolaton alapul.
Ha ennek a kialakítására nincs lehetõség, akkor nem szabad a feladatot vállalni.
Érzelmi érintettség, korábbi rossz tapasztalat ellenindikációt jelent. A folyamatban a résztvevõknek egyenlõ jogaik vannak.
A coaching egy cél elérésére, egy probléma megoldására irányul.
Mivel szinte lehetetlen az egyén szakmai és személyes világának
különválasztása, meg kell teremteni annak a lehetõségét, hogy
a tanultak más helyzetben is használhatóak legyenek, ezzel elõsegíti a további fejlõdést. A coaching több, mint szakmai tanácsadás, több, mint szervezetfejlesztés, ugyanakkor nem azonos
a pszichoterápiával sem, hiszen itt nem érintik a magánélet
problémáit, hanem csak a szakmai elakadásokat.
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A folyamat megkezdése elõtt célszerû az alábbiak végiggondolása, ellenõrzése:
· A kliens motivált-e a változásra, van-e problématudata? Ez különösen akkor válik érdekessé, ha a személy nem maga jelentkezik, hanem vezetõje inspirálja coach segítségének igénybevételére.
· A kliens és a coach egymáshoz való viszonya, a kapcsolat teherbírása. Mindkét félnek jogában áll nem elfogadni a másikat
„kísérõül”. Sokszor nem tudjuk megfogalmazni, miért nem
szeretnénk az adott személlyel együtt dolgozni. Ha nem érzünk
iránta elég bizalmat, ne vállaljuk az együttdolgozást!
· A megállapodás egyértelmûsége, mikor tekinthetõ a folyamat
sikeresnek. A kliens és a coach számára egyaránt fontos, hogy
eredményesnek éljék meg az együttmûködést. Ehhez azonban
pontosan meg kell határozni az elérni kívánt célt, és hogy mikor tekintjük azt teljesültnek. Legyünk tekintettel az idõre.
Esetleg tervezzünk be késõbbi visszatérést, ha a cél jellege ezt
indokolja.
· A munkahelyi kultúra jellemzõi. „Egy fecske nem csinál nyarat.” A coach személyes segítõ, de tevékenysége csak rendszerszemlélet alapján lehet eredményes. Kliensének a szervezetre
jellemzõ interakciókban kell megküzdési stratégiáit mûködtetni, döntéseit meghozni. Amennyiben az új módszerek igen távol
állnak a szervezet kultúrájától – például az egyszemélyi felelõsség túlhangsúlyozásával –, a kliens egyedül marad, kudarcot
vall az össze nem illés miatt.
· Az ügyfél személyiségének jellemzõi. Ritkán elõfordul, hogy
a személyiség rigiditása nem teszi lehetõvé az együttmûködést.
Ebben az esetben érdemes a kliensnek javasolni olyan módszerek igénybevételét, amelyek a teljes személyiség fejlesztését
célozzák meg egyéni vagy csoportos formában. Ilyenek lehetnek a pszichoterápia különbözõ változatai, vagy a pszichodrámacsoport.
A tanácsadás bármely típusa esetén igaz: „Akkor adj tanácsot,
ha kérik.” Amennyiben hiányzik a belsõ hajtóerõ, a változni
akarás szándéka, az eredmény csak felszínes és rövid életû lesz.
Ilyenkor gyakran elhangzik a „tudom, tudom, de nem megy”, ami
az akaraterõ hiányára utal.
A bizalomra épülõ kapcsolat már az elsõ találkozás során érezhetõ, illetve hiánya is tapasztalható. Az õszinteség, a bizalom és
az elfogadás egymást feltételezik.
A coachingot nem lehet csak egy kicsit csinálni. Ha az ügyfél
nem tárja fel õszintén a problémáját, nincs esély a megoldására.
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Amíg azonban nem bízik a coach-ában, ezt természetesen nem
fogja megtenni, hiszen mûködnek a különbözõ énvédõ mechanizmusai. Az elmondottakból következik, hogy a belsõ coachok
a kettõs vagy többszörös szerepeik miatt igen nehéz – ha nem lehetetlen – helyzetben vannak. A probléma õszinte feltárása – ami
az adott helyzetben az inkompetenciát jelenti! – nem várható el
az értékelõ vezetõ elõtt, aki egyébként a megoldás sikerességének
ítésze is lesz.
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A hierarchiában az egymás alatt-felett elhelyezkedõ esetekben nem célszerû coachingot vállalni.
Az egy munkahelyen a hierarchiában egymás mellett elhelyezkedõ, de más területeken dolgozó munkatársak között eredményesebben mûködhet a belsõ támogatás.
A külsõ tanácsadó általában jobb helyzetben van, azonban itt
is elõfordulhat korábbi meghatározó tapasztalat a szervezet valamely tagjával, vagy egyéb ok miatti érzelmi bevonódás. Ezekben
az esetekben nem szabad a tanácsadást vállalni.
A megállapodásokkal kapcsolatban érdemes Seneca tanácsát
szem elõtt tartani.
„Ne annyit markolj, amennyit akarsz, hanem amit a kezedben tudsz tartani.”

A cél, a felelõsség, az idõtartam, a határidõk tisztázása mind
elengedhetetlenek ebben a szakaszban. A keretek, a hely, idõ,
megállapodások betartása nélkül nem lehet eredményre számítani. A keretek hozzájárulnak a folyamat, az ügyfél, a probléma,
a megoldandó feladat egybentartásához.
A problémára való rálátást segíti, ha a tanácsadás külsõ helyszínen történik, de erre semmiképpen nem alkalmas a vezetõ saját
irodája. A saját, megszokott térben való elhelyezkedés nehezíti
a szerepbõl való kimozdulást, a vezetõ õrzi dominanciáját, a hierarchiában megszokott módon kommunikál. Csökkenti a vezetõ
kreativitását, mivel a megszokott környezet a megszokott megoldásokat hívja elõ. Megfosztja a vezetõt a ráhangolódás fázisától,
ami a „valahová” való indulásban, készülõdésben jelenik meg.
A külsõ helyszínen való találkozás nagyobb erõbefektetést igényel
a vezetõtõl, ami növeli motivációját, és a változás irányába hat.
Ha a szervezet kultúrája nem befogadó, azaz az egyén egyedüli
felelõsségét hangsúlyozza egy probléma kapcsán, azt a kliens tehetetlenségeként éli meg, és kevésbé lehet eredményes a tanácsadás.
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Ahol a teammunka a jellemzõ, az egyén fejlõdését fontosnak tartják, ahol számít a visszajelzés, ott nagyobb sikerre
lehet számítani a coachingot követõen.
Ennél a pontnál jól nyomon követhetõk a tanácsadás formáinak
változásánál elmondottak: a szervezet fejlesztése nélkül a személyzetfejlesztés kevésbé hatékony. Az elõbbinek meg kell
elõzni, vagy együtt járni a személyes tanácsadással.
A coaching-tanácsadás jelentõs mértékben alapoz Eric Berne
tranzakcióanalitikus elképzelésére. Ennek alapján különbözõ
forgatókönyveket valósítunk meg. A fejlõdés pedig ezek átírása, a megszokottól eltérõ megoldások kipróbálása, az önmagunknak szánt negatív elõírások feloldása, engedélyek megadása. Ez egy hosszú tanulási folyamat, amelyben a kliens
segítségére van a coach.
Milyen feltételekkel, szakmai kompetenciákkal kell rendelkezni
egy coachnak?

Forrás: Werner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban, 36. oldal

· A területi és szakmai kompetencia az adott témában való jártasságot igényel. Ennek szintje a szervezet tevékenységének
tanulmányozása során elsajátítható. A coach nem szakmai tanácsadó, nem az õ feladata ötleteket adni a probléma megoldására.
· A vezetõi kompetencia szükségességét indokolja, hogy a coach
egy folyamat vezetõjeként, irányítójaként jelenik meg. Az elõre-
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látás, a dolgok alakulásának kézben tartása, a változási folyamat mederben tartása, az idõbeli ütemezés mind az õ feladata.
· A szociális, interakciós kompetencia; talán ez a legmeghatározóbb. A kommunikációs készség, az empátiás odafordulás, a hiteles viselkedés. Annak a megmutatása, hogy felelõsséget érez a
klienséért, képes õt megérteni és kritika nélkül elfogadni.
· Az önreflexiós, önmegváltoztató kompetencia. A coach a folyamat során szintén változáson megy keresztül. Változhat, ahogyan megítéli a helyzetet, új szempontok jelennek meg, mások
elvetésre kerülnek. Rugalmasságával a kliens számára mintát
is mutat, ugyanakkor ha mereven ragaszkodik egy elképzeléséhez, ezzel a klienst is akadályozza a fejlõdésben.
Mivel a coaching a segítségnyújtás egy fajtája, érdemes Hans von
Sassen alapján kapcsolatát más segítségnyújtási formákkal összevetni.
A segítségnyújtás szerepei
(Hans von Sassen szerint)
coach
tanácsadó

kísérõ

mentor

kutató

gondozó

kezdéssegítõ

tanár

szponzor

szupervizor

tréner
terapeuta

Forrás: Werner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban, 38. oldal

· Tanácsadó: segít döntést hozni bizonyos kérdésekben. Cél,
stratégia, konkrét intézkedés. A saját tapasztalatát próbálja az
ügyfél helyzetére alkalmazhatóvá tenni.
· Mentor: segít eligazodni új szakterületen, új feladatban, új
szerepkörben. Válaszol a kérdésekre, tájékoztatást ad. A szakmai eligazodásban segít.
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· Tanár: egy képzési-tanulási-tanítási folyamatban támogatja a
készségek kialakulását, illetve fejlõdését. Egy olyan tudást
közvetít, amit a résztvevõ a késõbbiekben tud alkalmazni.
· Szupervizor: a szakmai tanulási folyamatban segíti a tapasztalati tanulást. Segít az elmélet és a gyakorlat ötvözésében. A
szakma protokolljának átadásában is lehet szerepe.
· Terapeuta: életviteli, illetve lelki segítséget nyújt az ügyfélnek,
nehéz élethelyzetekben, elsõsorban a személyiségbõl adódó
problémák megoldása során. A teljes személyiség fejlesztését,
átstrukturálását tûzi célul a kliens elé.
· Tréner: elõadások, játékok és gyakorlatok segítségével nyújt
lehetõséget a tapasztalati tanulásra, általában csoportos formában.
· Szponzor: segít a szándékok megvalósításában, új projektet,
új tevékenységet támogat. Iránymutató szerepe emelkedik ki.
· Kísérõ: az elemzés, a feldolgozás és a döntés folyamatait támogatja. A lehetõség és a módszer ismerete a meghatározó.
· Coach: konkrét helyzet megoldásában segít, amelyben szakmai és személyiségbeli problémák keverednek.

4. Hogyan segítsünk?
4.1 Személyiségfejlesztés a coaching során
„Mong Ce filozófus elmondása szerint (született i. e. 392) egy ember, aki
Szungban lakott, nagyon bánkódott, mivel gabonája nem akart nõni és
beérni. Így hát megpróbálta a gabona szárát feljebb húzni. A munka
után fáradtan ment haza, és mesélte az embereinek: »Nagyon elfáradtam. Segítettem a gabonámnak nõni.« A fia rögvest kirohant, hogy megnézze, mi történt, és csak annyit látott, hogy az összes szár elfonnyadt. –
Sok olyan ember van a világon, akik segíteni akarnak a gabonának
nõni.”1

A coachingot az egyéb tanácsadási formáktól a szakmai
személyiség fejlesztésének, erõsítésének az elõtérbe kerülése különbözteti meg.
Alapelvként tekintettel kell lennünk az alaklélektan egyik törvényére: „az élet jó irányban történõ alakítására való hajlam”-ra.
Azaz, hogy minden ember számára adott az a képesség, hogy éle-

1

Metzger, 21. Idézi Werner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban, 74. oldal
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tét értelmesen alakítsa, megvan a vágy a zavar rendbetételére. Ez
megerõsíti a coachot abban, nehogy túlzottan segítsen, azaz
õ akarja megoldania a kliens problémáját. A kapcsolat kialakulásától kezdõdõen a coachnak tisztában kell lennie a leválás
tényével. Ha jól dolgozott, feleslegessé fog válni.

Figyelem!
Mikor érdemes vezetõi coachot igénybe venni?1

L
8.1

ß Magasabb vezetõi beosztásba kerülés, megváltozott feladatok esetén. Amikor a személyiség új kompetenciáját
kell mobilizálni.
ß Tartós, ismétlõdõ konfliktusok esetén, amelyek a hagyományos módon nem oldhatók meg.
ß Új helyzetben, a jövõkép, a stratégia megváltozásakor.
ß Ha a vezetõ magányosnak érzi magát, ha úgy érzi, hogy
aránytalanul nagy nyomás és stressz nehezedik rá.
ß Ha romlik a vezetõ teljesítménye, ha bevált stratégiái kevésbé sikeresek, vagy megoldásai nem idézik elõ a várt
vagy megszokott eredményt.
ß Ha nehézséget jelent az egyéni és a szervezeti célok összeegyeztetése.
ß Ha nyugdíjazás elõtt áll, és a szervezet a megváltozott
helyzet feldolgozásában kíván segítséget nyújtani.

10

Mikor érdemes team-coachingot igénybe venni?
ß Ha egy munkacsoportnak rövid idõn belül nagy hatékonysággal kell mûködni, ezért fontos és sürgõs mind a
szerepek kialakítása és tisztázása, mind a team céljainak
elfogadtatása.
ß Ha kommunikációs zavarok jelennek meg a teamen belül.
ß Ha növekszik az ellenállás, a konfliktusmegoldási stratégiák eredménytelenek, illetve ha krízishelyzet van.
ß Ha gyorsabban kell reagálni a változásokra, eredményesebbnek kell lennie a szervezeti tanulásnak.

1

Erõs Ilona–Richard Bents: Coaching a személyre szabott vezetõi támogatás
alapján
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Az egyéni coaching a következõ lépéseket tartalmazza:
· Milyen eredményei voltak az eddigi magatartásnak, megküzdési módoknak? A coach támaszkodik a kliens erõsségeire, ehhez be kell azonosítani az eredményes magatartásformákat.
· A jövõbeli állapot, az elvárt eredmény megfogalmazása, ennek
pontossága, részletezettsége alapvetõ a késõbbi lépések megtervezéséhez.
· Az „ideális én” megvalósításához szükséges változások megtervezése. Tekintettel kell lenni a személy és a környezet kölcsönös meghatározottságára. Nem elegendõ a személy változásával foglalkozni, a környezetbe illesztés sikere legalább olyan
fontos a mûködés szempontjából.
· Minden terv annyit ér, amennyit sikerül belõle megvalósítani.
Az akciók, a kísérletek, a próbálkozások jelentik a következõ
lépést. Ez a coach támogató, bátorító, visszajelzõ tevékenysége
mellett történik.
· A siker megtartásának tervezése. A fejlesztõ folyamatot követõen a visszarendezõdés megelõzését szolgálja ez a lépés. A változás fenntartásának tervezése annál fontosabb, minél kevésbé
támogatja a szervezeti kultúra a vezetõ változásának, fejlõdésének igényét.
· A folyamat lezárását követõ fél, háromnegyed éven belül érdemes egy újabb találkozást beiktatni. Az utókövetés a változás
beépülését segíti, esetleg lehetõséget ad a közben felmerült
kérdések tisztázására.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül tekintsünk át néhány
módszert, amellyel találkozhatunk egy coaching-folyamat során.
A coaching – más tanácsadási rendszerekhez hasonlóan – több
irányzattal, iskolával rendelkezik, ezért az alkalmazott módszerek is különbözhetnek.

4.2 Módszerek
Észlelés
Az elsõ lépés a pontos, torzításmentes észlelés, azaz a klienst
hozzásegíteni önmaga és mások torzítás nélküli befogadásához.
Hajlamosak vagyunk az elvárásainknak megfelelõen észlelni, illetve oly módon kiegészíteni az információt, hogy azok számunkra értelmes egésszé álljanak össze. A problémák egy részéért
a pontatlan észlelés a felelõs.
A hibás észlelés elkerülésére gyakorta perspektívaváltásra van
szükség. Ha képesek vagyunk egy új nézõpont felvételére, más
lehetõségeket, más megoldásokat ismerhetünk meg.
Iskolavezetés 2005. június
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Mindenkinek vannak negatív tulajdonságai is, amit gyakran nem
fogadunk el, de ismerjük ezeket a jellemzõinket is. Azonban ha
ezeket másokban felismerjük, intenzív ellenállást tulajdonítunk
irántuk. Ezt Freud a következõképpen fogalmazta meg:
„Másoknak a saját hibáinkat bocsátjuk meg legkevésbé.”
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A nagyon heves érzelmi töltetû konfliktusok nemegyszer ilyen kivetítésekbõl fakadnak. A fejlõdés ez esetben azt jelenti, hogy
váljunk képessé a különbözõ oldalaink (pozitív, negatív)
meglátására, elfogadására, majd integrálására.
A bevezetõ idézet, a filozófus története is felhívta a figyelmet arra,
hogy mindenkinek megvan a maga fejlõdési üteme. Vannak termékeny pillanatai, amikor lehet rá hatással lenni, és amikor
nem. A fejlõdést kísérõnek, a coachnak nagyon türelmesnek kell
lennie. Érdemes szem elõtt tartani a következõ japán mondást:
„Ha mihamarabb el akarod érni a célodat, tégy egy kerülõt.”

Ami az adott pillanatban kerülõ, nagyobb idõperspektívába helyezve, vagy a személyiségfejlõdést figyelembe véve nem az.
A coach a klienst a hiteles visszajelzés adásán keresztül segítheti
hozzá a pontosabb önészleléshez. A visszajelzésekkel való foglalkozás haszna többszörös. Azon túl, hogy a folyamatban a vezetõ segítségére van önismerete elmélyítésében, eközben megtanulja a módszer alkalmazását. A vezetõ elengedhetetlen kompetenciája, hogy
tudjon munkatársainak visszajelzést adni. A visszajelzések adása
nem könnyû, de tanulható, elsõsorban tapasztalati tanulás útján.
Visszajelzések
Ahogyan lehetetlen nem kommunikálni, ugyanígy mondhatjuk
azt is, hogy lehetetlen nem visszajelzést adni. Mivel minden kommunikáció az elõzõre adott válasz, ezért visszajelzésként értelmezhetõ a másik fél számára.
Érdemes a kommunikáció szintjeit áttekinteni, mielõtt részletesen foglalkozunk a visszajelzés ismérveivel.
1. Tárgyi-tartalmi szint. Az információk közlését jelenti. Fontos a tárgyilagosság és az egyértelmûség.
2. Kapcsolati szint. Az egymáshoz való viszonyulást jelenti
a kommunikációs folyamatban. Belefér a kapcsolatunkba,
ezt én megengedhetem veled kapcsolatban.
3. Önkifejezõ szint. Az énbemutatás személyességének a hitelességével foglalkozik. Megjelenhet önkéntelen önfeltárásként is.
4. Felszólító szint. A tudatos vagy tudattalan befolyásolás
szintje jelenik meg.
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Minden egyes üzenetnek léteznek ezek a szintjei, ha nem tudatosítottuk, akkor is.
Irányelvek a visszajelzés adásához
A visszajelzés nem más, mint annak a lehetõsége, hogy a személy úgy lássa magát, ahogyan mások látják õt. Alapja az
õszinte tiszteleten alapuló kommunikáció.
Larry Porter1 kapcsolt és nem kapcsolt visszajelzéseket különít
el. (Az elõzõekhez például a termosztát tartozik, ami reagál is
a visszajelzésekre.) A nem kapcsolt esetekben a fogadón áll, hogy
akarja-e és mire használni az információt. (Például autóvezetés
közben hogyan reagálunk a mûszerfal visszajelzéseire.)
Az emberektõl kapott visszajelzéseket gyakorta félreértelmezzük.
A viselkedés sokféle, azonban a védekezés különbözõ kategóriáiba sorolható. Az oka leginkább abban a szocializációs folyamatban keresendõ, hogy jónak akarunk tûnni a világ elõtt, ezért
megkérdõjelezünk minden olyan információt, ami az O. K. állapotunkat kérdõjelezi meg. Ezeket a készségeinket tudatosan
nem fejlesztjük, általában úgy tesszük, ahogyan ezt velünk csinálták.
A visszajelzés: információ, ami az emberek között áramlik, és az
itt és most zajló interakciójukkal van kapcsolatban.

Figyelem!
A hatékony visszajelzési magatartások
ß Leírja, és nem minõsíti azt a magatartást, ami a visszajelzés adásához vezetett. Például: „Befejezed helyettem a
mondataimat.”
ß A magatartást követõen a lehetõ leghamarabb következik
be. Késleltetve azonban már bûntudatot és dühöt kelt a
címzettben.
ß Közvetlen, a feladótól a címzettig, nem épít be közvetítõ
személyeket.
ß A feladó sajátja, aki énüzeneteket használ, nem fogalmaz
mások helyett, illetve nem használ többes számot.
ß A visszajelzést adó érzéseirõl szól, saját tapasztalatait
osztja meg.

1

Idézi Csoporteredményességi tréning, Rész-Vétel könyvek
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Figyelem! (folytatás)
ß A címzett kéri, vagy legalábbis kismértékben kívánja, mutat hajlandóságot annak fogadására, beépítésére.
ß Olyan magatartásra utal, amivel kapcsolatban a címzett
tehet valamit.
ß Mind a feladó, mind a címzett szükségleteit figyelembe veszi.
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A visszajelzés adásának lépései:
1. Az adott helyzethez kapcsolódó leírás. „Az elmúlt hónapban
nyolc alkalommal késtél el az órádról.”
2. Az ezzel kapcsolatos érzések feltárása. „Aggodalommal tölt el,
mert nem tudom, milyen mértékben vagy elkötelezett a munkád iránt.”
3. Konkrétan fogalmazza meg, mit szeretne ezzel kapcsolatban
a jövõben. „Szervezd úgy a reggeli teendõid, hogy idõben megérkezz.”
4. Fogalmazza meg a következményt. Mi történik, ha nem változik semmi? „Attól tartok, hogy a többiek is kezdik megkérdõjelezni az elkötelezettségedet, és nem vállalják fel a szívességi
helyettesítésed.”

Önkontroll!
Amire érdemes tekintettel lenni a visszajelzés során:
o A visszajelzés konkrét legyen, és ne általános.
o Számolni kell mind az adó, mind a fogadó fél szükségleteivel. A visszajelzésnek olyan viselkedés felé kell irányulnia,
amirõl feltételezhetõ, hogy a fogadó fél tud vele mit kezdeni.
o A visszajelzés legyen jól idõzített.
o Tartalmazza az érthetõségre való visszakérdezés lehetõségét.
o A visszajelzést érdemes másokkal egyeztetni.

A visszajelzés adásának mértékét a visszajelzést fogadó határozza
meg. Nem annyit kell elmondani, amennyit a coach fontosnak tart,
hanem amennyinek a fogadására a kliens aktuálisan képes.
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A visszajelzéssel kapcsolatban a védekezõ és a szembenézõ magatartás egyaránt megjelenhet, amelynek jellemzõi1:
Védekezõ magatartás

Szembenézõ magatartás

tagadás, elutasítás

elfogadás

ésszerûsítés, megmagyarázás

önvizsgálat

kivetítés

beleélés

behelyettesítés

megvizsgálás

gyors elfogadás

adatgyûjtés

visszahúzódás

érzelmek kifejezése

hatalom alapú támadás

segítség keresése

tréfa

nyugtalanság

versengés a vezetõvel

meghallgatás

cinizmus

pozitív értékelõ magatartás

ésszerûsítés, elméletgyártás

gond megosztása

általánosítás

kísérletezés

párképzés

csoportkapcsolat keresése

A hatékony visszajelzési magatartásoknál utaltunk arra, hogy
ennek leírónak és nem értékelõnek kell lenni. Azaz a visszajelzés
nem kritika, különbözõségeit az alábbi táblázat foglalja össze.
Visszajelzés

Kritika

· célja a magatartás pozitív
megváltoztatása
· konkrét
· leíró
· ügyekkel kapcsolatban
kemény
· világos
· jövõre orientáló
· megoldást keresõ

· a harag kimutatása, követelmények közlése céljából
· általános
· kiértékelõ
· emberekkel kapcsolatban
kemény
· zavaros
· múltra orientáló
· hibáztatni akaró

A visszajelzés, mint jeleztük, segíti az önismeret pontosabbá válását. A Johari-ablak, amelyet Joe Luft és Harry Ingham alapján
ismerünk, két lehetõséget ad a nyilvános én területének növekedésére: az egyik az én feltárása, a másik a visszajelzések fogadása során valósul meg.
1

MCS MOVE, 2002, A tükör másik oldalán, 39. oldal.
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A nyilvános én a személyiségnek az a része, amit az én is és
a másik is ismer. Hívjuk arénának, nyílt térnek is.
A zárt rész vagy magán-én azokat az elemeket tartalmazza, amiket az én tud magáról, de másokkal nem oszt meg. Ez a terület
oly módon csökkenthetõ, hogy egyre több dolgot oszt meg másokkal. A mértéktelenség azonban a másik fél számára igen megterhelõ lehet.
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Szabad aktivitás területe
Nyilvános én
(Public self)

Magán-én
(Private self)

Vak terület
(Bad breath)

Ismeretlen
aktivitás
területe

A vak terület a személyiségnek az a része, amelyet a másik fél ismer, a személynek azonban nincs rálátása. Idetartoznak az elutasított, az alig tudatos szokások is. Ez a terület a visszajelzések hatására csökken, azaz egyre több dologra lesz a személynek
rálátása a saját viselkedése tekintetében. Ebben a folyamatban
van kiemelkedõ szerepe a coachnak.
A sötét vagy tudattalan terület, amelyet a személy sem és
a másik sem ismer.
A Möbius-modell
A problémák megértéséhez és megoldásához William Stockton
Möbius-modellje nyújt segítséget. A visszajelzést egy olyan elõremutató beszélgetésnek tekinti, ami elengedhetetlen a probléma
megoldás során. Ennek a folyamatnak hat lépését különíti el.
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1. lépés
Jóllét, vagy kölcsönös megértés fejlesztése.
Hogy vagy? Ez általában egy beszélgetés kezdete. Az erre adott
válasz határozza meg, hogyan folytathatjuk a beszélgetést. Arról
is felvilágosítást ad, hogy a másik milyen énállapotban van. A válasz pedig a beszélgetést személyes jellegû állapotba helyezi.
Ez tulajdonképpen a kommunikáció kapcsolati szintje. A jóllét
arról szól, hogy megértjük a másik nézõpontját, amihez egy érzelmi
változás is társul. Ez idõigényes folyamat. Gyakran a túlzott teljesítmény iránti igénybõl nem szánunk erre a lépésre elegendõ idõt,
ami azonban a késõbbiekben vezet eredménytelenséghez. Ugyanis ha nem értjük egymás jóllétét vagy nem-jóllétét, akkor
nincs esély arra, hogy kölcsönösen hozzájáruljunk az adott
probléma megoldásához.
2. lépés
A jólléttel kialakul egy kölcsönös megértés, ami lehetõvé teszi,
hogy észrevegyük a lehetõségeinket, amelyekkel a probléma
megoldható. Ezek a lehetõségek eddig is megvoltak, de nem láttuk ezeket a helyzeteket, mivel mással voltunk elfoglalva. A jövõvel kapcsolatos, ezt korábban a személyek nem vallották, nem
tartották elfogadhatónak.
3. lépés
Ha már látjuk a lehetõségeket, akkor kerülhet elõ az elkötelezettség, azaz, hogy valójában mit is akarunk tenni a megoldás
érdekében. Itt kerül sor a megegyezésre, az elkötelezõdés felvállalására. Ha ez nem történik meg, vagy csak formálisan, akkor az
„igen, de…” helyzettel találkozunk.
4. lépés
Képesség és kapacitás. Ha már elviekben elköteleztük magunkat a megoldás mellett, ekkor válik szükségessé a képességek
tisztázása. Valóban képesek vagyunk-e a megoldásra? Itt a „hogyan”-on van a hangsúly, és ez a képességek mozgósítását célozza, nem pedig a hiányzó elemekre összpontosít.
5. lépés
A következõ lépés a személyre szabott lebontás lesz. Ki, mikorra, mit fog megtenni. A mérföldkövek kijelölését a konkrét feladatok végzése követi.
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6. lépés
A befejezõ lépés az elismerés, a folytatáshoz szükséges információk és a visszajelzés megadása.
Ez a folyamat lehetõvé teszi, hogy mások nézõpontjának bírálata
helyett a saját erõforrásokra összpontosítsuk a figyelmet.

4.3 Szerepek beazonosítása
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A coach a kliensnek adott visszajelzések – mint folyamatosan
megjelenõ tevékenysége – mellett támogatja vitt szerepeinek beazonosításában. A személy érettsége, fejlettsége jellemezhetõ
vitt szerepeinek mennyiségével és minõségével.
A szerep szociálpszichológiai megközelítése eltér a hétköznapi
szerepfogalom használatától, amit gyakran a szerepjátékkal, illetve a nem hiteles viselkedéssel azonosítanak. Pszichológiai értelemben a személyiség szerves részének tekintjük szerepeit.
A szerep és a személyiség kölcsönösen meghatározzák egymást.
Esetünkben nemcsak a vezetõ személyisége határozza meg,
hogyan viszi a vezetõi szerepet, hanem ez visszahat a személyiségére, és ezen keresztül a többi betöltött szerepére
is. A vitt szerepek sokasága, gazdagsága pedig a személyiség érettségét, differenciáltságát jelenti.
A vitt szerepek leírása lehetõvé teszi a személy cselekedeteinek,
érzelmeinek, valamint az ezekkel összefüggõ világképének a megismerését. A személyiség változása a vitt szerepek változtatásán keresztül jelenik meg. A szerepek szereprendszert alkotnak.
· Ezek lehetnek progresszívek, elõrevivõk, amelyek hozzájárulnak a személyiség fejlõdéséhez.
· Fragmentálóak, amelyek megakadályozzák az adott helyzetben
a sikeres megküzdést.
· Küzdõk, amelyek vitele során próbálkozik a személy az eredményes problémamegoldással, az eltérõ viselkedés kipróbálásával.
A coaching-folyamat során az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a saját vitt szerepek beazonosítása, az
eredményesség szerinti csoportosítása, illetve új szerepek
vitelének a kipróbálása.1

1

G. Max Clayton: A szerepelmélet klinikai alkalmazása. Pszichoterápia,
1997. november
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A progresszív, elõrevivõ, funkcionális szerepek számbavétele az
önbecsülés növekedéséhez vezet. Célszerû jól fejlett és fejlõdõ
csoportokat alkotni a szerepekbõl, ami segít önmagunk fejlesztésében.
Néhány példa:
Jól fejlett: pontos megfigyelõ, rugalmas tárgyaló, lelkes buzdító,
kreatív gondolkodó, kitartó végrehajtó, lelkes meggyõzõ.
Fejlõdõ: az élet örömeinek élvezõje, következetes értékelõ.
Általában megállapítható, melyik az a központi progresszív szerep, ami köré a többi szervezõdik.
Vannak olyan szerepek, amelyek az élet fenyegetõ helyzeteiben
segítik a túlélést. Ezek a megküzdést teszik lehetõvé, ezért igen
fontosak. Az eredményességhez kell, hogy a kliens minél többféle
módon tudjon megküzdeni, legyen képes a behódoló és a harcoló
különbözõ szintjein mûködni.
A fragmentáló szereprendszer központi elemei az önmagában kételkedõ, bizonytalan, érzelmeinek kiszolgáltatott személyiségrészt
jelenítik meg. Ezek a diszfunkcionális szerepek nem segítik a személyiség fejlõdését. Kívánatos számuk csökkentése. Amennyiben ezek vannak túlsúlyban, a személy kevésbé tud eredményesen mûködni.
Ilyenek az önmagában kételkedõ, a bizonytalan, uralkodni vágyó, vádaskodó.
A következõkben bemutatandó két módszer a vezetõt a leggyakrabban végzendõ feladatainak megoldásában – problémamegoldás,
döntés, változások menedzselése – segíti, támogatja. A coaching folyamatában elvégezve az elemzéseket a kapott eredmények kipróbálhatóak a szervezeten belül.
Kurt Lewin erõtérelemzése a problémamegoldás, az eltervezett változásokra irányuló erõfeszítések megvalósításának keretét biztosítja. A problémahelyzetek során van egy kiindulási állapot, illetve egy
célállapot, amikor a probléma már megszûnt. A kiindulási állapotból a célállapotba való kerülést bizonyos erõk, hatások segítik, vezérlik, még mások akadályozzák, visszatartóként mûködnek. Az
erõk csoportja egy erõteret eredményez, amely az ellentétes erõk
hatására egy kvázi egyensúlyt hoz létre, ami dinamikus.
A segítõ és akadályozó erõk azonosítására általában az ötletbörze
módszerét használjuk. Második lépésként meghatározzuk a megtalált erõk nagyságát, az alapján, hogy milyen hatással vannak
a változtatási folyamatra. 5 – nagyon erõs, 4 – erõs, 3 – közepes,
2 – alacsony, 1 – gyenge. Harmadik lépésként egy diagramon fel-
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tüntetjük az erõket nagyságukkal és elõjelükkel. A jelenlegi helyzetbõl való elmozdulásra az alábbi lehetõségek kínálkoznak.
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· A vezérlõ, segítõ erõk erõsítése, vagy új vezérlõ erõk hozzáadása. Ez a feszültség növekedésével jár, ami gyakran a változás
várható elõnyeinek a csökkenését fogja eredményezni. Erre
a változással szemben általában megjelenõ ellenállás miatt
kell számítani.
· A visszafogó erõk csökkentése általában tartósabb változást
idéz elõ, mivel az eltávolított visszafogó erõk már nem hatnak
abban az irányban, hogy „csináljuk a régi módon a dolgokat”.
· A változás elõidézésének a leghatékonyabb módja, ha az erõ
irányát változtatjuk meg. Ha egy visszafogó erõt sikerül segítõbe átfordítani, ez hatalmas lökést ad a változásnak. Elõfordulhat egy projekt során, hogy megszûnik a vezetés szkepticizmusa, és ez óriási lendületet ad a változásnak.
Az erõtérelemzés láthatóvá teszi, mik a konkrét teendõk a változtatással, problémamegoldással kapcsolatban. A „ki, mit, mikor,
hogyan”-ra helyezi a hangsúlyt, és az elmélet szintjérõl a gyakorlati megvalósításra, a munkálkodásra. A vezetõ számára lehetõvé
teszi a helyzet elemzésén túl olyan javaslatok megfogalmazását,
amelyek szerinte a változás irányába visznek, a kipróbálást követõen pedig egy következõ alkalommal a coach támogatása mellett
az elemzést is.

4.4 Az érintettek térképe
Ez a módszer nem a problémára, hanem a problémagazdára
koncentrál, illetve a közelebbrõl-távolabbról érintettekre.
Átgondolásuk azért fontos a vezetõ számára, mert lehetõvé teszi
bevonásukat a problémamegoldási folyamatba. Egyértelmûvé
válik, kik azok, akik támogatják, illetve kik azok, akik ellenzik a
változási folyamatot.
Az elsõ lépés a probléma pontos megfogalmazása, majd az érintettek összegyûjtése. Ha csoportok az érintettek, akkor addig érdemes a csoport létszámát csökkenteni, ameddig a probléma
szempontjából homogén csoporthoz nem jutunk. Ezt követõen
csoportosítani kell az érintetteket az ellenzés, illetve a támogatás
ténye alapján.
A térkép a csoportosítás vizuális megjelenítése. Célszerû a személyeket mozgatható ábrával jelölni, ami lehetõvé teszi elmozdításukat
a problémához képest. A szín szolgálhat a támogatás vagy ellenzés jelölésére, az ábra alakja pedig az õ hatékonyságuk, a csoportra való be-
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folyásuk mértékének a jelölésére. Láthatóvá válik, hogy a problémához közel állók ellenállók vagy változásbarátok-e.

5. Zárszó
A fenti módszerbemutatás azt a célt szolgálja, hogy felkeltse a vezetõ érdeklõdését a coaching-folyamat iránt.
A coaching módszertana igyekszik felhasználni az emberi kapcsolatokról szerzett ismereteket, a pszichológia különbözõ iskoláinak eredményeit, a hangsúlyt a személy mûködésmódjára helyezve.
A közoktatás intézményvezetõi szakmailag igen jól képzettek, de
saját mûködésmódjukat kevésbé ismerik. Önmaguk mélyebb
megismerésére és fejlesztésére inkább különbözõ képzésekhez
kötötten kerül sor. A coaching során azonban a vezetõnek lehetõsége van egy olyan fejlesztõvel kommunikálni, akinek célja a vezetõ személyes fejlõdése, akitõl személyre szabott támogatást
kap önmegvalósító törekvéseihez.

Felhasznált irodalom
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KJK KERSZÖV, Bp., 2002
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Rész-Vétel Alapítvány, Bp., 1997
Útmutató készségfejlesztéshez. Csoporteredményességi tréning
Rész-Vétel alapítvány, 1999
Pinterics Judit: Coaching – A legújabb menedzsment trend
Alkalmazott pszichológia, 2001/4.
Erõs Ilona–Richard Bents: Coaching, a személyre szabott vezetõi
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Mit kezdjünk — mit kezdhetünk
a konfliktusokkal?
Az iskolavezető feladatai konfliktusok esetén
Dr. Szekszárdi Júlia
Mindenki tudja, hogy az iskolában elkerülhetetlenek a konfliktusok. Az iskolavezetőnek saját vezetői tevékenysége hatékonyabbá
tétele érdekében tisztában kell lennie a konfliktusok elméleti és
gyakorlati tudnivalóival.
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1. Konfliktusok a pedagógiai folyamatban
A konfliktusok során egyes emberek, illetve csoportok szükségletei, érdekei, szándékai, igényei, illetve az általuk képviselt érdekek kerülhetnek szembe egymással.
1.1 Szükségszerű konfliktusok

L
9.1
2

A konfliktusok egy része bizonyos pszichológiai, szociálpszichológiai törvényszerűségek következtében kivédhetetlenül bekövetkezik. Valószínűleg konfliktus keletkezik, ha elődjétől stílusában
szögesen eltérő vezető kerül az iskola élére (például egy demokratikus vezetőt autokrata, vagy autokratát „laissez faire”-stílusú
vált fel), vagy ha egy összeszokott testületbe új, a többieknél
lényegesen fiatalabb, esetleg egészen más pedagógiai elveket valló
tanár kerül.
A vezetőnek rendelkeznie kell pszichológiai és szociálpszichológiai alapismeretekkel, hogy a szükségszerűen előforduló konfliktusokat képes legyen mederben tartani, értelmezni, kezelni, önnön tevékenységében hasznosítani.
1.2 Elkerülhető konfliktusok
A konfliktusok jelentős része megelőzhető bizonyos vezetői, pedagógiai hibák elkerülésével, azok ideje korán történő korrigálásával
vagy a feszültség korai felismerésével. Ide sorolhatók a túlzott
hatalomféltésből, a vezető koncepciótlanságából, a beosztottak
megfélemlítéséből eredő problémák, a túlérzékenységből, személyeskedésből fakadó ellentétek.
A vezetőnek megfelelő önismerettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy felismerje a személyiségéből, vezetői, pedagógiai
gyakorlatából adódó potenciális konfliktus-lehetőségeket.
Arra is törekednie kell, hogy kollégáit minél alaposabban
megismerve az ő figyelmüket is felhívhassa a pedagógiai
hibákból adódó konfliktusok veszélyére, segítse őket ezek
megelőzésében.
1.3 Kívánatos konfliktusok
Vannak olyan konfliktusok is, amelyek előidézése, vállalása,
intézményesülése egyértelműen pozitív. Ilyen konfliktushelyzetek
adódhatnak a saját vélemény nyílt vállalásából, másokéval való
ütköztetéséből, a különféle érdekek érvényesítésének folyamatából, a tantestületnek a döntési folyamatba történő bevonásából.
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Az ilyen és hasonló vállalt és manifesztált konfliktusok az iskolai
demokrácia elmaradhatatlan kisérőjelenségei, alapvető feltételei.
A vezető felelőssége és feladata, hogy az iskolában megteremtse e konfliktusok manifesztálásának, végigvitelének
és minden fél számára megnyugtató megoldásának intézményes kereteit, ösztönözze az ehhez nélkülözhetetlen
demokratikus játékszabályok kialakítását, illetve garanciát teremtsen ezek működéséhez.

L
9.1

2. A konfliktus megjelenése
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A konfliktusok egy része nyíltan megjelenik, egy másik része
azonban — különféle okokból — a felszín alatt lappang.

2.1 Manifesztált konfliktusok
A megnyilvánuló konfliktusok lehetnek egyszeri heves összetűzések vagy újra meg újra fellángoló összecsapások. Ez utóbbinál
többnyire huzamosan létező konfliktusról van szó, amely időnként láthatóvá válik. Ilyen helyzet állhat elő például, ha két,
egymással különben szót alig váltó kolléga osztályozó értekezleteken rendszeresen ütközik egyes tanulók magatartásjegye miatt,
ily módon manifesztálva egymástól alapjaiban eltérő pedagógiai
nézeteit.

2.2 Rejtett konfliktusok
A konfliktusok felszín alatt maradásának több oka lehet:
• a vezető negatív, szégyenletes eseménynek tartja a konfliktust,
s ezért a nevelő testület tagjai nem mernek a munkájukban
előforduló konfliktusokról nyíltan beszélni
• a vezető nem élvezi kollégái bizalmát, így a konfliktusok nem
jutnak a tudomására
• a testület tagjai úgy vélik, hogy a konfliktusokkal való törődés
elrabolja az idejüket az érdemi munkától
• a nevelőtestület tagjai között gyenge az összetartás, így nem
tartják fontosnak a konfliktusok felszínre hozását
• a konfliktusok kimenetelét valamelyik fél eleve reménytelennek
tartja, nem is törekszik a tisztázására
• a pedagógus nem ismeri fel a diákok közötti konfliktusok
pedagógiai jelentőségét, s ezért figyelmen kívül hagyja ezeket.
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A konfliktusok lappangása veszélyes lehet, mert folyamatosan mérgezi a légkört, gyakran váratlan időpontban és
helyszínen, sok esetben rendkívül intenzíven robban ki.
Ilyen esetben kezelése rendkívül nehéz, olykor lehetetlen. A vezetőnek ezért is törekednie kell olyan légkör kialakítására, amelyben nem szégyen a szakmai problémákról nyíltan beszélni, lehet ő ség van a konfliktusok lejátszására, a vitás helyzetek
tisztázására.
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3. A konfliktus megoldása
3.1 A konfliktusmegoldás típusai
A konfliktusok megoldásának az iskolában a következő változatai
fordulnak elő:
•
•
•
•
•
•
•

tekintélyelvű, retorziót alkalmazó
tekintélyelvű, meggyőzésre törekvő
restrikciós, a másik felet korlátozni igyekvő
inerciás, erélytelen, kiváró
közömbös, a helyzetet ignoráló
gúnyos, cinikus
kooperatív, a felek együttműködésén alapuló

3.2 A konstruktív konfliktusmegoldás
A konfliktus konstruktív megoldására akkor van a legnagyobb
esély, ha a felek együttműködnek, és közösen keresik a
probléma megoldásának optimális lehetőségét.
A kooperatív konfliktusmegoldás ismérvei:
• nyílt kommunikáció a felek között, amelynek alapja a kölcsönös
bizalom és elfogadás, a megfelelő szintű kommunikációs képességek és az egyenlő esélyek
• legalább az egyik fél érdekeltsége a konstruktív megoldásban
• legalább az egyik fél képessége a folyamat tudatos vezérlésére
• az együttműködésre való készség
• a szükséges kooperatív technikák ismerete és alkalmazása
• nyitottság, empátia, tolerancia
• sztereotípiák, rutinszerű eljárások kerülése
• erőszakmentesség
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A kooperatív konfliktuskezelés érvényesülését a jelenlegi iskolában a következő tényezők gátolják:
• a hierarchia merevsége, a hierarchia egyes szintjei közötti
átjárás nehézkessége
• a konfliktusok lappangása, a manifesztálódás elmaradása
• a kooperatív technikák ismeretének hiánya
• a kooperatív eljárások (csoportmunka, páros munka) háttérbe
szorulása a tanulásszervezés során
• a negatív, erőszakot tükröző társadalmi minták
Az iskolavezetőnek feladata, hogy megteremtse iskolájában a kooperatív konfliktusmegoldás feltételeit, leküzdje
terjedésének akadályait, törekedjék elsajátítani a kooperatív konfliktusmegoldás technikáit, és kollégáit is ösztönözze erre.

4. Az vezető konfliktuskezelése
Az iskolavezető egyes esetekben maga is érintett a konfliktusban,
ő az egyik ütköző fél. Más esetben csupán tanúja a konfliktusnak,
illetve közvetett módon értesül ezekről.
4.1 Az iskolavezető részese a konfliktusnak
Első lehetőség: a konfliktust a vezető kezdeményezi,
úgy tapasztalja, hogy a testület egyes tagjai
•
•
•
•
•
•
•

nem végzik megfelelően a munkájukat,
megsértik az érvényes szabályokat,
vétenek a munkafegyelem ellen,
nem hajtják végre az utasításait,
nem tartják magukat a nevelőtestület határozataihoz,
bizalmatlanok vele,
rossz hírét keltik.

A vezető úgy látja, hogy egyes diákok, diákcsoportok
• megsértik az érvényes házirendet,
• nem a képességeiknek megfelelően teljesítenek,
• fegyelmi vétséget követnek el.
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Meglátása szerint bizonyos szülők
• elhanyagolják gyereküket,
• az iskola ellen nevelik gyereküket.
Második lehetőség: az iskolavezetővel szemben kezdeményeznek konfliktust
Konfliktust kezdeményezhetnek az intézményvezető ellen
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• a kollégái, mert túlságosan keménynek vagy éppen túl engedékenynek, részrehajlónak tartják,
• a szülők, mert nem értenek egyet a koncepciójával,
• a diákok, mert valamely intézkedését igazságtalannak vélik.
Az iskolavezető óvakodjék attól, hogy az őt is érintő konfliktusok esetén indulatai hatása alatt cselekedjék.
Ne tekintse magától értetődőnek a pozíciójával együttjáró feltétlen
győzelmet. Ne vessen be tehát hatalmi eszközöket, s legyen
bátorsága esetleges hibáit, tévedéseit nyíltan belátni. Törekedjék
a probléma körültekintő tisztázására, mindenkor vegye tekintetbe az „ellenfél” szempontjait, indítékait és érdekeit.
4.2 Az iskolavezető kívülálló
Ilyen esetekben először is azt kell eldönteni, hogy egyáltalán van-e
köze a vezetőnek az adott konfliktushoz?
A vezető nem illetékes a konfliktusban, mert
• a résztvevők maguk is meg tudják oldani a dolgot (esetleg
személyes jellegű problémáról van szó)
• a probléma az igazgató kompetenciáján kívül esik (például egy
osztályfőnök és osztálya közötti konfliktusról van szó, amelynek kezelésében a pedagógus az első számú illetékes).
Az illetéktelen beavatkozás egy-egy konfliktusba gyakran
többet árt, mint használ, még akkor is, ha a vezetőt őszinte
segítő szándék vezérli.
A vezető illetékes az adott konfliktusban, mert
•
•
•
•

az befolyásolja az ő irányító tevékenységét,
hatással van az iskola légkörére,
árt az iskola hírnevének,
az érintettek maguk kérték meg beavatkozásra, segítségre.
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Az iskolavezető illetékessége esetén se éljen hatalmi eszközökkel,
kerülje el a részrehajlást, és ne vállalkozzék mindenttudó és
tévedhetetlen bírói szerepre. Minden körülmények között törekedjék pártatlanságra.
4.3 Az iskolavezető mint közvetítő
A konfliktusok egy része igényli a pártatlan kívülálló, a közvetítő
(mediátor) közreműködését. E szerepre olykor az intézményvezető
is vállalkozhat. Erre azonban csak abban az esetben kerülhet sor,
ha az igazgató mindegyik fél bizalmát élvezi, tisztában van a
közvetítés ismérveivel, elsajátította és képes alkalmazni az ehhez
szükséges technikákat.
A közvetítő szerep fontosabb ismérvei a következők:
• a közvetítő célja olyan légkör kialakítása, hogy a felek képesek
legyenek egymással kommunikálni, felszínre hozni a problémával kapcsolatos véleményüket, kifejezni érzelmeiket, s megtalálni a mindegyikük számára elfogadható megoldást
• nem értékel, nem minősít, csupán visszatükrözi az érintettek
szavait, segít a vélemények felszínre hozásában és megfelelő
megformálásában
• a közvetítő feladata, hogy segítsen féken tartani az esetleges
indulatokat
• időnként megkísérli összegezni a beszélgetés lényegét, törekszik mederben tartani, a megegyezés felé terelni azt
• segít formába önteni a létrejövő egyezséget, s figyelemmel kíséri
ennek betartását
A mindvégig semleges, a minősítéstől, véleménynyilvánítástól tartózkodó, csupán empatikusan visszatükröző közvetítő a konstruktív konfliktusmegoldás közvetlen feltételeit teremti meg. Ezáltal nem csupán a vereségmentes
megoldáshoz segít eljutni, hanem megakadályozhatja a
konfliktus újraéledését, illetve eszkalálódását.

5. A konfliktusmegoldás egy lehetséges menete
1. fázis: a probléma tudatosítása, tisztázása
Fel kell tárni, hogy
• mi a probléma tartalmának lényege,
• mi az ütközés tétje,
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• kik (mely személyek, csoportok) állnak valójában szemben
egymással
• milyen kapcsolatban vannak egymással a konfliktus szereplői
(alá- vagy mellérendelt, érzelmi jellegű vagy hivatalos kapcsolat),
• milyen szerepet játszanak a konfliktusban annak résztvevői (ki
a kezdeményező, aktívan reagál-e vagy passzív marad a másik
fél),
• hol tart a konfliktus folyamata (most bontakozik ki, tetőzik, a
megoldás felé halad, ismétlődő konfliktusról van-e szó),
• milyen súlyosságú az adott konfliktus.
2. fázis: az okok feltárása
Az esetek többségében a konfliktus nem vezethető vissza egyetlen
okra. A különféle okok általában összekapcsolódnak, átfedik
egymást. A konfliktus súlyosságától függ, hogy milyen mélységben szükséges feltárni az okokat.
3. fázis: szempontváltás
Ez a konfliktusmegoldás folyamatának döntő mozzanata. Minden
esetben át kell ugyanis gondolni azt, hogy miként élik át a
konfliktust a közvetlen résztvevők és a közvetetten érintettek.
Ha a szemben álló felek a kiélezett helyzetben is képesek
egymás szempontjainak, indítékainak, érdekeinek és
szükségleteinek a mérlegelésére, megértésére, elfogadására, saját szempontjaik ennek tükrében történő újragondolására, akkor nagyobb az esély arra is, hogy a konfliktusmegoldás során nem a másikat kirekesztő győzelemre,
hanem a mindegyikük számára legoptimálisabb megoldásra, konszenzusra törekedjenek.
A szempontváltást megnehezíti
• egymás felületes ismerete,
• a sztereotípiákon alapuló, elhamarkodott ítéletalkotás,
• az erős érzelmi érintetettség, (sértettség, megalázottság, tehetetlenség, frusztráltság, agresszivitás),
• az empátia, a tolerancia hiánya.
4. fázis: a megoldási lehetőségek összegyűjtése
Az adott körülmények, szempontok ismerete elegendő alapot
nyújt ahhoz, hogy az érintettek összegyűjtsék a megoldás lehetséges módjait.
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5. fázis: a megoldási lehetőségek mérlegelése során feltétlenül
figyelembe kell venni a várható következményeket és ennek tudatában kell kialakítani a
6. fázis: megoldási koncepciót.
7. fázis: a megoldás hatékonyságának az ellenőrzése
Egy-egy konfliktus megoldásának sikerességét egy idő múlva
célszerű ellenőrizni. Három lehetőség adódik:
• a konfliktus valóban megoldódott
• a konfliktus továbbra is fennáll, más megoldást kell találni
• a konfliktus megszűnt, de újabb problémahelyzet keletkezett,
amelynek elemzésével újra elindul a konfliktusfeldolgozás folyamata
A konfliktusmegoldás folyamatábrája:
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Önkontroll!
A konfliktusmegoldás lépései
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❏

a probléma tudatosítása

❏

az okok feltárása

❏

szempontváltás

❏

a megoldási lehetőségek összegyűjtése

❏

a megoldási lehetőségek mérlegelése

❏

a megoldási koncepció kialakítása

❏

a megoldás hatékonyságának ellenőrzése

6. Példa a konfliktusfeldolgozásra
A probléma
Ön öt éve egy 12 évfolyamos iskola igazgatója. Már kinevezése
idején érvényes volt egy olyan szabály, amelyet azóta senki nem
kérdőjelezett meg, és amelyet most váratlanul áthágott az egyik
kollégája. E házirendben rögzített előírás értelmében az iskola
utcáról nyíló főbejáratát csak a pedagógusoknak szabad igénybe
venniük, a tanulók az udvaron keresztül haladva az épület túloldalán lévő két kapun keresztül juthatnak az iskolába. Úgy véli,
hogy ilyen nagy iskolában, ahová kis híján ezer gyerek jár, és ahol
közel száz pedagógus működik, ez az intézkedés ésszerű, hiszen
segíti a rend fenntartásást, és — főként a tanítás kezdetén és
végén — a tumultus elkerülését.
Egy alkalommal az iskolába érkezvén tapasztalja, hogy az egyik
fiatal, de már nem kezdőnek minősülő kollégája az osztályába járó
nyolcadikos diákokkal együtt a csak tanároknak fenntartott főbejáraton lép be az épületbe. Olyan nagyon belemelegedett a
diákjaival folytatott beszélgetésbe, hogy önt csak az utolsó percben veszi észre. Ekkor odabiccent, de eszébe sem jut, hogy a
zavarba jövő gyerekeket visszaküldje a másik bejárathoz. Ön
nagyon felháborodik...
A konfliktus oka
A konfliktust kiváltó közvetlen ok az, hogy a házirend nevezett
előírásához különféle módon viszonyul az igazgató és az érintett
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pedagógus. A vezető számára a szabály megszegése az intézményes normarendszer megszegését jelenti. A pedagógus számára
az adott pillanatban a nevezett szabálynak nincs jelentősége.
Szempontváltás
Ön attól tart, hogy ha a szabályok megsértése szokássá válik,
széteshet az iskola rendje. Bosszantja, hogy fiatal kollégája számára az ön személyes jelenléte sem visszatartó erejű, meg sem
próbálja korrigálni a hibát. Az sem zavarja, hogy ezzel rossz példát
mutat növendékeinek. A diákok előtt nem akarja lejáratni a
kollégát, ezért különösen feszélyezett és feszült. Azon töpreng,
hogy miként tudja majd tisztázni a dolgot.
A szabálysértő kolléga az utcán találkozott néhány tanítványával,
és valami valamennyiüket érintő és érdeklő téma került szóba. A
heves beszélgetésben észre sem vették, hogy az iskola főbejáratához érkeztek. A pedagógus ebben a pillanatban rendkívül erőltetettnek találta volna, ha a beszélgetést megszakítva átküldi a
gyerekeket az épület másik oldalára. Pedagógiai szempontból
fontosabbnak ítélte a beszélgetés közvetlen folytatását. Az igazgató váratlan felbukkanása egy pillanatra megzavarta ugyan, de
úgy gondolta, hogy majd később elmagyarázza neki, miért cselekedett így.
A diákok nyolcadik éve járnak az iskolába. Számukra is szokatlan
a tanári bejárat használata. Az osztályfőnökükkel együtt történő
belépés a tiltott kapun, még izgalmasabbá tette az amúgy is
izgalmas beszélgetést. Észrevették a szemrehányást a felbukkanó
igazgató arcán, sokra értékelik osztályfőnökük „merészségét”, és
díjazzák, hogy nem küldte őket vissza a másik bejárathoz. A
helyzet ugyanakkor szorongással vegyes kíváncsiságot is kelt
bennük. Vajon nem lesz-e az eset kellemetlen a tanár úrnak? Nem
kapnak-e ők büntetést a házirend megszegéséért?
Megoldási lehetőségek
• Az igazgató fegyelmit ad a pedagógusnak.
• A diákok büntetést kapnak a házirend megszegéséért.
• Az igazgató megkérdezi a kollégáját, hogy mi volt az oka a
szabály megsértésének.
• Az igazgató megkéri kollégáját, hogy többé ne tegyen ilyet.
• Az igazgató az egész tantestülettel beszéli meg az esetet.
• Az igazgató felveti a kérdést, hogy nem kellene-e az adott
ponton módosítani a házirendet.
• Az igazgató nem teszi szóvá a dolgot.
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A megoldási lehetőségek értékelése
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• A pedagógusnak adott fegyelmi túlzott reakció. A „vétek” ezt
nem indokolja. Viszont ez a lépés elmélyült és hosszantartó
konfliktushoz vezethet a vezető és kollégája között.
• A diákokat büntetni ez esetben óriási pedagógiai baklövés.
Csupán arra jó, hogy elidegenítse őket az intézménytől.
• A kollégát megkérdezni tette okáról feltétlenül érdemes. Így a
konfliktushelyzet, amelynek során nem két ember, hanem a
pedagógus és az intézmény kerül szembe egymással, konstruktív módon oldható meg. Az igazgató ugyanis mint az intézményes rend képviselője kerül szembe a kollégájával, s a kolléga
indoklása az intézmény működési zavaraira is felhívhatja a
figyelmet.
• Bármilyen barátságos gesztusnak is látszik megkérni a kollégát
arra, hogy máskor ne tegyen ilyet, feltétlenül van ebben a
gesztusban egy patriarchális, lekezelő elem. Ráadásul nem
kerül sor a másik fél szempontjainak a megismerésére, és az
intézmény szempontjából lényeges tanulságok levonására.
• A konkrét eset tantestülettel való megvitatása túldimenzionálja
a problémát, felesleges.
• Feltétlenül célszerű felvetni a kérdést, hogy érdemes-e változatlan formában megtartani a házirend érintett pontját, illetve
milyen következményekkel jár az esetleges változtatás.
• A helyzetet reakció nélkül hagyni nem tanácsos, hiszen a
kolléga (sőt a gyerekek is) várnak valamilyen visszajelzést. Így
az esetet figyelmen kívül hagyó vezető egyúttal kihagyja a
konfliktus hasznosításának a lehetőségét is.
A megoldási koncepció kialakítása
A megoldás lehetséges menete a következő:
• A szabálysértés körülményeinek a feltárása (érdeklődés a kollégánál tette motívumairól).
• Tájékozódás a házirend adott pontjának hatékonyságáról.
• Indítvány a házirend szóban forgó pontjának esetleges módosítására.
• A módosítási indítvány megvitatása a tantestülettel.
• Ha a tantestület ragaszkodik az eredeti szabályhoz, ezt a
továbbiakban mindenki számára kötelezőnek kell tekinteni.
• Ha változik az adott előírás, a továbbiakban az lesz a mérvadó.
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Hasonló problémák esetén az igazgatónak törekednie kell
a demokrácia „játékszabályainak” betartására.
A példában elemzetthez hasonló konfliktusok, amennyiben nem
kezelik őket megfelelően, könnyen elmérgesíthetik a vezető és
beosztottja viszonyát. Ha az igazgató a konfliktust nem a személye elleni támadásként értelmezi, hanem egy mélyebb, az
intézmény működésével kapcsolatos probléma jelzéseként fogja
fel, és ennek megfelelően cselekszik, vezetői tevékenységét is
hatékonyabbá teheti.
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Zeusz, Apolló, Dionüszosz…
Az iskola szervezeti kultúrája

Csapó Judit

A társadalmi változások, a rendszerváltás hatására – részben már
a nyolcvanas években megindult reformfolyamatok következményeként – az oktatási rendszer mélyreható átalakuláson ment
keresztül az elmúlt évtizedben. A korábban szigorú korlátok közé
szorított, önálló cselekvési térrel, szakmai szabadsággal alig rendelkező iskola mára önálló célkitűzésekkel bíró, szakmailag autonóm intézménnyé vált. Ez az átalakulás megváltoztatta az
iskolavezetés tartalmát, felértékelte a vezetés minőségét. Olyan
fogalmak jelentek meg az iskola világában, amelyek korábban
egyértelműen a gazdasági szférához kötődtek (például produktivitás, hatékonyság).
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Hasonló folyamatok zajlottak le a fejlett országok oktatási rendszereiben néhány évtizeddel ezelőtt. Snyder és Anderson így ír az
amerikai viszonyokról:
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„Jónéhányunknak, akik iskolavezetőként dolgozunk, avagy ily módon
kívánnánk, szeretnénk dolgozni, az a kifejezés, hogy „menedzsment”,
sokkal inkább ipari, kereskedelmi, termelésközeli kifejezésnek tűnik,
nem pedig iskolához közel állónak, „iskolaszagúnak”. Ugyanúgy a „termelékenység”, a „produktivitás” is mintha „iskolaidegen” lenne, avagy
annak is ítéltetik. Távol érezzük e kifejezéseket nemcsak az iskolától,
hanem az emberi fejlődés, a tanulás-tanítás, az iskola világában használt kifejezésektől. Mégis, ha jobban belegondolunk, akkor könnyű a
kapcsolatot felfedezni az olyan oktatási, iskolai törekvésekkel, amelyek
a teljesítményképes tudás, a hatékony iskola, hatékony oktatás kifejezésekben már a ma pedagógiai köznyelvében is testet öltenek.
Ámde azt is érezni, látni lehet, hogy egyes, a témára, az ilyen beállítódásra érzékenyebb iskolavezetőkre mennyire hat az utóbbi években nagy
számban és mennyiségben megjelent ipari-termelési, kereskedelmi vezetői irodalom. (Gondolunk itt Lee Iacocca, Tom Peters, Robert Waterman írásaira, avagy Dale Carnagie és mások sikerkalauzára.) Ez az
irodalom, illetve ennek iskolavezetési vonatkozásai mutathatják meg
számunkra, mit is jelenthet, mit jelent az iskolában a menedzsment,
milyen pozitívumokat hoz az olyan kifejezések, gondolatok iskolába való
bevitele, mint például a produktivitás. Mindezek tudatosabbá tehetik az
iskolák vezetőit, növelik önbecsülésüket, és így elősegítik az iskolák jobb
működését.”

1. A szervezeti kultúra meghatározása
A vezetés fogalma szorosan kapcsolódik a szervezet fogalmához,
a szervezetelméleti ismeretekhez, amely ismeretek mára az iskolákat illetően is külön tudományággá váltak. A tárgyalt téma
kifejtése érdekében szükséges lenne ez utóbbi fogalom értelmezése is, azonban e témakör külön tanulmányt érdemel, ezért
megelégszünk annyival, hogy a szervezet nem más, mint emberek és csoportjaik, a szervezeten belüli részegységek együttműködése
a korábban közösen kialakított célok elérése érdekében.
Az együttműködés
• módja,
• formája,
• stílusa
a szervezet fontos jellemzője.
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Handy, a téma ismert szakembere így ír erről:
„…minden szervezet különböző. Minden iskola különbözik a másik
iskolától, és az iskolák – mint egyfajta szervezet – a szervezetek egyéb
fajtáitól. Van valami természetes és igaz abban, hogy a szervezetek élő
dolgok, mindegyikének önmagának megvan a saját története, hagyományai, környezete és képessége, hogy célját, rendeltetését meghatározza.
Nagyon unalmas és kreativitást nélkülöző világ lenne az, ahol csak
egyetlen recept szerint lehetne szervezeteket felépíteni, működtetni, mint
ahogyan unalmas és lélekölő lenne, ha minden család ugyanolyan,
uniformizált életet élne. Végeredményben vannak olyan dolgok, melyek
minden családra igazak és érvényesek, különbözőségük ellenére, ahogyan vannak olyan elméletek és igazságok, melyek minden szervezetre
érvényesek, legyenek azok iskolák, kórházak vagy bankok”. (Handy,
1986. 83.)

A szervezeti kultúra vizsgálata során Handy gondolatmenetét
folytatva eljuthatunk a szervezeti kultúra fogalmához, annak
értelmezéséhez:
„A lényeges diszfunkciók fel-, illetve elismerése vezettek végül is a
szervezeti kultúra kutatásának fejlődéséhez. A kultúrát a Chambers
Dictionary (Chambers Szótár) így értelmezi: a megörökölt eszmék, hitek,
tartalmak és ismeretek összessége, amelyek a szociális interakcióban
való részvételt megalapozzák, valamint egy emberi csoport eszméinek és
aktivitásainak teljes hálója, mely kiegészül a csoport tagjai által továbbvitt és megerősített tradíciókkal. (Lásd 3. fejezet.)
Ahogy a francia kultúra különbözik az angoltól, holott mindössze húsz
mérföldnyi víz választja el a két országot egymástól, ugyanúgy egy bank
is különbözik – szervezeti kultúrája szempontjából – egy olajfinomítótól,
egy kórház egy biztosítótársaságtól, vagy egy iskolától.
Néhány szervezetben, s így néhány iskolában is, minden feszes, takaros
és precíz. Az emberek egyenruhákat viselnek, az események pontos
menetrend szerint folynak, a személyek formálisan rangjuk, titulusuk
szerint szólíttatnak meg (igazgató asszony stb.) vagy vezetéknevük szerint (pl. Kovács úr), szabályok és eljárásmódok vannak mindenre.
Más helyeken az élet sokkal informálisabbnak látszik, kevésbé szabályozott …néhány szervezetben a funkciók tisztán főnök és beosztott
szerepek szerint különülnek el, máshol ugyanez egészen diffúz… Van,
ahol megtörtént eseményeket, aktivitásokat jutalmaznak utólag, máshol
előre tűzik ki ezeket célfeladatul… Egyik helyen szabad kibeszélni a
dolgokat, lehet hangosan gondolkodni is, másik helyen jobb befogni a
szánkat… Van, ahol az emberrel éreztetik, hogy főnökei vannak, máshol
jóval kollegiálisabb a hangulat… Mindez a szervezettől, annak kultúrájától függ.” (Handy, 1986. 83–84.)
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Ha vizuálisan akarjuk megjelentetni a szervezeti kultúrát mint
emberek közötti kapcsolatok rendszerét, akkor egy olyan szociometriai térképet képzelhetünk el, amelyet a tagok közötti kapcsolatokat ábrázoló különböző, kölcsönös, egyirányú, alárendelő,
szoros vagy laza vonalak hálója alkot, és amelyet a csoportban
megszokott és elfogadott viselkedési szabályok szövevénye fog
össze.
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Ekkor a szervezeti kultúra a különböző kapcsolatok mellé-,
illetve alá- és fölérendelt rendszere, az ezeken belüli sajátos és specifikus kapcsolatokkal, s mindez azért van, hogy
a tagok a különböző szituációban mindinkább adekvát
viselkedésre legyenek képesek.
A szervezeti kultúra feltételrendszerként is szemlélhető, ekkor a
tartalmakat, szabályokat, irányelveket, normákat, szabályozókat, hiteket, habitust, tradíciót, kódokat, tudást, szokásmódot,
praktikát, szabályt, jelzést jelenti, melyek tudottak és elfogadottak a társadalom, csoport tagjai által, és generációkról generációkra hagyományozódnak.
Megint más megközelítésben a szervezeti kultúra témakörébe
tartoznak az embercsoportok legtartósabb, leglassabban változó
emberi tényezői, amelyekre még akkor is emlékszünk, akkor is
aszerint cselekszünk, mikor már minden mást elfeledtünk. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a kultúra a válaszok, a
reakciók gyűjteménye. Olyan válaszoké, melyek hosszú idő
elteltével minősülnek a külső és belső kihívásokra való sikeres
reakcióknak, s így közkeletűen elfogadott, korrekt reagálási módokká válnak.
A szakirodalom egyéb megközelítései szerint a szervezeti kultúra
az érzékelés, a gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés hagyományos, kialakult, megállapodott társadalmi szokásai az emberi
belső, illetve a külső világ kapcsolatában. Ebben az értelemben a
szervezeti kultúra a magatartási és gondolkodási minták strukturált rendszere, amely a közösség karakterét adja, azaz olyan
irányultság, tendencia, melynek célja, hogy a társadalom, a
csoport tagjai a különböző helyzetekben a sokféle lehetséges
viselkedési minta helyett azonos módon viselkedjenek.
Az előzőekben leírtak alapján:
• A szervezeti kultúra emberi kreáció, „termék”, melynek gyökerét a múltban találhatjuk meg, és amely generációkon át
öröklődött, s csiszolódott.
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• A szervezeti kultúra tanult jelenség. A csoport vagy a társadalom új tagjai megfigyelés, tanulás útján sajátítják el, s fogadják
el mint normál viselkedésmintákat.
• A szervezeti kultúrának alig észlelhető a dinamikája. Változása,
fejlődése csak lassan történhet.
A szervezetek legfőképpen tehát emberek olyan kollektívái,
melyek meghatározzák „saját kis politikájukat”, építik saját
szerkezetüket, kezelik erőforrásaikat. A benne résztvevők arra
vállalkoznak, szövetkeznek, hogy elérjék kitűzött egyéni és kollektív céljaikat, kielégítsék szükségleteiket.
A humán szolgáltatások szervezetei között az iskolákat
olyan szervezeteknek tekinthetjük, melyeknek elhatározott végső célja, hogy az embereket a tudás elsajátításában
segítsék.
A szervezeti kultúra fogalmának további pontosítása érdekében
érdemes szólnunk a kultúra hétköznapi értelmezéséről, illetve
más szakterületek szóhasználatáról. Az előzőekből világossá válik, hogy a szervezet kultúrája nem azonosítható a hétköznapi
kultúra fogalmával. Nincs tehát most közünk a humán kultúra,
avagy az emberiség teljes kultúrája fogalomkörökhöz. Nem esik e
körbe – habár témánk a szervezetszociológia kérdéskörének része –
például a résztvevők, tagok személyiségének vizsgálata, avagy a
csoportdinamika és a szociometria.

2. A szervezeti kultúra modelljei
Minden szervezet különböző, az iskolák is különböznek egymástól és egyéb szervezetektől. Ez a természetes, mert a szervezeteket
élő emberek alkotják, ezért némileg a szervezetek is élő dolgok
saját hagyományokkal, történetekkel, tradíciókkal, saját képességgel az átalakulásra vagy éppen a változatlanságra. Természetesen vannak azonos jegyek, amelyeket minden szervezet visel.
A különböző, de alapvető azonosságok felismerése vezetett el a
szervezeti kultúra elméletének kifejlesztéséhez.
A kultúra általában „összessége az örökölt elképzeléseknek, hiedelmeknek, értékeknek, tudásnak, amelyek a társadalmi tevékenység megosztott alapjait alkotják”.
Az alábbiakban a szakirodalomban leggyakrabban használt, legismertebb modelleket mutatjuk be.
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2.1 A Harrison-modell
A szervezeti kultúrák különféle típusaival Harrison, amerikai szervezetpszichológus foglalkozott részletesen, majd az angol Handy
fejlesztette tovább a szakirodalomban Harrison-modellként ismert
kultúramegközelítéseket. A modelleket nem iskolákra vonatkozóan vizsgálták, de mivel az iskola is egyfajta szervezet, a modellek
megállapításai alkalmazhatók az iskolai szervezetek vizsgálata
során is.

L
10.1
6

Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az iskolák a saját
szervezetük által determinált kulturális problémáikat ugyanúgy
oldják meg, ugyanolyan utakat találnak, mint más szervezetek.
Ez csak azt jelenti, hogy ezek a nézőpontok segíthetnek az
iskoláknak is mint szervezeteknek a gondjaik, dilemmáik megoldásában. A megértés nyilván nem elég, azonban a megértés a
szükséges feltétel a cselekvés elindítására.
Ha valaki egy adott kultúrában nő fel, csak azt ismeri, nem
nyilvánvaló a számára, hogy vannak más jegyeket hordozó, más
jellemzőkkel felruházott kultúrák is. Tudjuk, az egyes szakmák
kulturális tradíciói általában olyan mélyek és erősek, hogy a
szakmáknak megfelelő szervezetek szinte „más világban”
élnek, hiszen a bankok, a kórházak, a gyárak, az iskolák „világa”
élesen különbözik egymástól.
Azt azonban el kell ismerni, nincs „rossz” és „jó” kultúra,
mindegyik ugyanis jó valamire, és mindegyik rossz valamiben.
Az alábbiakban bemutatandó modelleket a görög mitológiából
vett istenalakokhoz is szokták hasonlítani, mert bizonyos jellemzőik alapján ez a megközelítés jól szemlélteti az adott kultúra főbb
megnyilvánulásait.
A klubkultúra (Zeusz)
Az ilyen kultúra jellemzői a legszemléletesebben egy pókhálóval
mutathatók be, amelyben legbelül, a középpontban áll a vezető,
vagy foglal helyet a vezetés, a vezetői testület, amely körül helyezkednek el az érdekek, a kapcsolatok, a befolyások koncentrikus
körei.
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1. ábra: Klubkultúra – a pók

Minél közelebb van valaki a „pók”-hoz, annál nagyobb a
befolyása. Az érdekek, a befolyások körei mellett nagyon lényegesek a bizalom és a szervezeti funkciók vonalai. Ezek közül talán
a bizalom vonala a legfontosabb, mert ez a fajta kultúra úgy
működik, mint egy klub, amely a fej, a vezető köré épült.
A klubkultúra lényege, hogy a szervezetet egy személyiség
kiterjesztéseként értelmezi.
Ez gyakran az alapító személyiséget jelenti. Ez a személyiség
elvileg mindent megtehet a szervezetben, és sok esetben meg
is tesz. A szervezet ezért ennek a személyiségnek vagy ezeknek a
személyiségeknek a kiterjesztése lesz, azaz a szervezet úgy működik, mint a hasonlóan gondolkodó emberek klubja. Ez valójában eléggé diktatórikusan hangzik, és valóban vannak olyan
klubkultúrák, amelyek diktatórikus utakba torkollhatnak, de
általában ez a fajta kultúra a bizalomra és a kommunikációra
épül. Néha az ilyen kultúrák vizsgálata során azt tapasztalhatjuk,
hogy ezek a kultúrák a bizalom és a kommunikáció mellett
hordoznak bizonyos fajta telepátiát is, hiszen a hasonlóan gondolkodó emberek sok esetben szinte kitalálják egymás gondolatait, ismerve társaik reakcióit.
Az ilyen kultúrák személyes kultúrák, mert a „pók” a saját
manőverezési szabadsága védelmében kevés dolgot ír le, szívesebben beszélget inkább az emberekkel, szívesebben próbálja értelmezni reakcióikat, igyekszik „megfertőzni” beosztottjait saját elgondolásaival, elkötelezettségével és szenvedélyeivel. Ha készülnek
is emlékeztetők az értekezletekről, azok általában személyes hangúak, nem a beosztásoknak megfelelő titulussal emlegetik egy-
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mást, sokkal inkább személyes jegyzeteléseknek tűnő üzeneteket
küldenek a tagok egymásnak.
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Mindezek miatt a klubkultúrák a személyiségekben igen gazdag kultúrák közé tartoznak. Körbefonják és behálózzák őket a
mitikus történetek, a múlt folklórjai. Ezek a kultúrák, ezek a
szervezetek nagyon izgalmas helyek, feltéve ha beletartozik valaki
a klubba, és osztozik a „pók” értékein és elképzelésein. Jellemzi
őket az a képesség, hogy azonnal és intuitíve reagálnak a lehetőségekre a nagyon közeli kommunikációs vonalak és a hatalom
centralizáltsága miatt.
Az ilyen kultúra veszélye a központi figura jellemének
dominanciájában van. A „pók” nélkül tudniillik a pókháló
halott. Ha a pók gyenge, korrupt, alkalmatlan vagy rossz
jellemű emberekkel veszi körül magát, a szervezet is gyenge, korrupt, alkalmatlan, személyi összetételében rossz
lesz.
Az ilyen típusú kultúrák akkor alakulnak ki, akkor növekednek
és terjeszkednek,
• ha a kihívásokra adandó válaszok sebessége kritikusan fontos,
és
• ha ezt a személyiség domináns módon határozza meg.
Amikor új üzleti vállalkozások indulnak, új üzleti szituációk alakulnak
ki; amikor válságok lépnek fel, új intézményeket kell létrehozni; vagy
nagy átszervezéseket kell végrehajtani, és fontos a válságot kezelő vezető
személyes befolyása, hatalma.

A művészi és a színházi világban, a politikában, a gerillaháborúkban is megfigyelhetjük a klubkultúra jellemzőit. Amikor tehát
krízishelyzet áll elő, amikor jó vezetőt kell választani, akkor
alakulhatnak ki a klubkultúra jegyei. Legtöbbször ebben a kultúrában használják a menedzser helyett a vezető kifejezést, hiszen ezek a személyiségek jelentik a „kényelmes” utakat a szervezet működtetésére. Igaz ugyan, hogy nem minden esetben a
legjobb és leghatékonyabb utak ezek.
Az ilyen típusú szervezeti kultúra általában akkor alakul ki, ha
a szervezet relatíve kicsi, kevés ember alkotja, akik közel vannak
egymáshoz, és ezért viszonylag könnyű kiépíteni a személyes
kommunikációs vonalakat.
Ha a szervezet növekedik, ez egyben a formalitások növekedéséhez is vezet, a személyes és a telepatikus érzelmi kapcsolat és a
befolyásolási lehetőség csökken.
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A siker kulcsa minden esetben az, hogy a vezető igyekezzék a megfelelő embereket kiválasztani, akik képesek a
magcsoportokat összekötni, és képesek maguktól is a közös elképzelésekre ráhangolódva dolgozni.
Az ilyen kultúrákban következésképp sok idő elmegy a megfelelő
emberek kiválasztására és kipróbálására.
A szerepkultúra (Apolló)
Ez a fajta kultúra az előzőtől szinte mindenben különbözik. Egy
olyan, oszlopokból álló görög templomhoz lehetne hasonlítani,
amelyben az oszlopokat bizonyos dobozokból építik fel, és minden
egyes dobozon megtalálható a beosztás és a foglalkozás neve. A
dobozok aljára gépelhető annak a személynek a neve, aki aktuálisan betölti ezt a pozíciót, aki tehát jelenleg elfoglalja a dobozt. A
doboz természetesen személycseréknél megmarad, csak a ráírt
név változik ilyenkor. A dobozok beilleszkednek egy-egy ügyosztályi oszlopba, amelyeket felülről koordinálnak, ez felelhet meg a
görög templomokban az ismert timpanonnak.

2. ábra: Szerepkultúra – a görög templom
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E megközelítés szerint a szervezet szerepek, munkakörök halmaza, amelyekben a szervezeti munkát szükségképpen logikus és
szabályozott módon kell összekapcsolni. A szervezet egy mérnöki konstrukció, a munkaköröket munkakörökkel, a felelősségeket felelősségekkel kell benne összekötni. Az egyének
testesítik meg a szerepeket, mégpedig a munkaköri leírásokkal,
amelyek tartalmazzák a szerep követelményeit és határait is.
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Ahogy változnak a prioritások, a szervezet újra elosztja a szerepeket és a felelősségeket, majd ezekhez hozzárendeli az új embereket.
Ebben a kultúrában a kommunikáció is, a struktúra is és az
eljárási utak is formalizáltak. Az emlékeztetők az X. ügyosztály
vezetőjétől az Y. ügyosztály vezetőjéhez mennek, vagyis munkakörökhöz és nem egyénekhez szólnak. A szervezetben olyan
standard alapelvek, ellenőrzési és értékelési eljárások vannak, amelyek mellőzik és kiküszöbölik az esetlegességet. Azt
lehetne mondani, hogy minden sokkal inkább szervezett, menedzselt, mint „vezetett”.
Az ilyen típusú szerepkultúrából a legtöbb érett szervezetben
nagyon sok található, hiszen ha egy eljárást, műveletet már
végiggondoltak, lefektették az alapelveket, akkor ezeket lehet
rutinból csinálni, ezek leírhatók, kinyomtathatók, és a jövőben
mindenféle hasonló esetre felhasználhatók.
Általában jellemző a szervezetekre, hogy szeretik a kiszámíthatóságot, a bizonyosságot, mert ekkor kevesebb azonnali döntést kell
hozni, mindenki végezheti a munkáját, a kimenetek garantálhatók, a bemenetek kiszámíthatók. Az ilyen kultúrában mindenki
tudja, hol van, hol fog állni, ez egy biztonságos és kényelmes
kultúra még akkor is, ha a kiszámíthatósága miatt nem túlságosan izgalmas.
A szerepkultúrák akkor növekednek és teljesednek ki igazán, amikor nagy szükség van a szervezet rutinszerű működésére, stabil és változatlan feladatok megoldására. Éppen ezért nehéz az ilyen szervezetekben a változásokkal és
az egyének elvárásaival megbirkózni.
Hiszen ha az új belépők elvárásai, illetve a változásokra adandó
válaszok nincsenek benne a szervezetet jellemző „szabálykönyvben”, akkor valóban meg kell várni az új szabályok lefektetését az
újfajta cselekvés beindításának érdekében.

Iskolavezetés 1997. szeptember

Management

Az adminisztratív szervezeteknek, amelyek részei a társadalmi biztonság rendszerének, szerepkultúráknak kell lenniük, mert csak ebben a felépítésben képesek megfelelni
alapvető feladataiknak.
Ezért is tölti el az ilyen szervezeteket bizonytalansággal, ha valaki
egyéni elvárásokkal hozakodik elő. Az is igaz viszont, hogy ha a
szociális biztonsági rendszert klubkultúrával igazgatnák, akkor
az ilyen szervezetek nehezen szolgálnák a szociális igazságosságot. A hatékonyság és a tisztesség (fair play) a rutinfeladatokban szerepkultúrát igényel.
Az ilyen kultúrában nagyon fontos a megfelelő tervezési logika, a
munka és az eljárások folyama.
Az emberek bizonyos értelemben kevésbé fontos tényezői
ennek a kultúrának, viszont be lehet és be is kell az ilyen
szervezetekben tanítani őket, hogy beilleszkedjenek a szerepükbe.
Valójában a szerepkultúra nem nagyon szereti, nem nagyon viseli
el az egyéni függetlenséget, a túl sok egyéni kezdeményezést. Erre
szokták azt a példát felemlíteni, hogy a vasutak olyan mozdonyvezetőket akarnak, akik időben érkeznek, és nem 5 perc múlva.
A szerepkultúrára leginkább tehát az jellemző, hogy a szervezet
nem egyéneket, hanem foglalkozásokat akar alkalmazni.
A feladatkultúra (Athéné)
A feladatkultúra amiatt a szükség miatt fejlődött ki, hogy a
szervezet a változásokra a szerepkultúránál gyorsabban tudjon
válaszolni, a klubkultúrával ellentétben azonban kevésbé individualista módon.
E felfogás szerint a szervezet az erőforrásokat és a kiváló
emberek csoportjait hozzárendeli egy adott feladathoz,
projekthez, problémához.
Ilyen módon minden feladathoz megvan a feladat követelte személyiség. A csoportok változhatnak, növekedhetnek, ahogy a
feladat kívánja. Ennek a kultúrának szemléletes ábrája egy háló,
amelyet mintegy a koordinátarendszer egyenesei hálóznak be.
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3. ábra: Feladatkultúra - a háló

Nagyon sok hozzáértő (kompetens) embernek ez a kedvenc kultúrája, hiszen – mivel csoportban dolgoznak – megosztoznak mind
a feladatokon, mind pedig a felelősségeken, a képességeik pedig
kiegészítik egymást. Állandóan új feladatokkal, új kihívásokkal
találják szembe magukat. Mivel általában minden feladat különböző, így mindig lelkesek és fejlődők.
Az ilyen jellemzőket mutató feladatkultúra általában meleg és
barátságos, kevésbé hierarchikus, mert a kollégák együttműködő
csoportjai köré épül fel. Eljárások lefektetése helyett inkább
terveket készítenek.
Ezek a jegyek leginkább a fejlődő, előre mutató szervezeteket
jellemzik. Az ilyen jellemzőket hordozó szervezetek általában
akkor fejlődnek igazán, ha alapvető feladataik közé a problémák megoldása tartozik.
Ilyenek lehetnek a hirdetési társaságok, az ügynökségek, a média (és az
újságírás) vagy a különböző termékfejlesztő csoportok.

Az olyan szituációk, amelyek túlmutatnak az egyénen,
amelyeket nem lehet eljárásokká fokozni, ilyen szervezeti
kultúrát igényelnek.
A legfőbb gond az, hogy ezek a kultúrák igen költségesek. Szakértők dolgoznak itt, akik sok időt töltenek a jó megoldások
keresésekor hosszadalmas megbeszélésekkel.
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Ironikusan szokták emlegetni a szervezetekkel foglalkozó szakemberek,
hogy a kerék elkészítésére nem érdemes ilyen szervezeti kultúrát létrehozni, mert az ide tartozó emberek általában valóban fel fogják újra
találni a kereket, de legalábbis igyekeznek azt tökéletesíteni.

Ebben a szervezeti kultúrában menedzserek helyett team-vezetőkről, koordinátorokról beszélnek. Bár az ilyen szervezetekben
szinte minden a terv és a megvalósításához szükséges költségvetés körül forog, mégis általában hiányoznak a munkaköri leírások, a szervezet az egyénektől elkötelezettséget vár el, a
sikert még több feladattal jutalmazza. Az ilyen szervezeti kultúra izgalmat és kihívást ígér, de nem ad az egyénnek biztonságot,
mert nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy olyan
embereket alkalmazzon, akik nem sikeresek a kihívásokra adott
válaszokban. Ezért az ilyen kultúrák általában tele vannak fiatal,
energikus, dinamikus emberekkel, fejlesztő és tesztelő talentumokkal, olyanokkal, akiknek nagy az önbizalma, nem aggódnak
a hosszabb távú biztonságért, csak ha majd öregebbek lesznek.
A személyiségkultúra (Dionüszosz)
Ez a fajta kultúra az előző háromtól alapvetően különbözik,
hiszen azok először minden esetben lefektetik a szervezeti célokat,
azután azokhoz keresik meg a megfelelő embereket, illetve a
szervezeti célokhoz igyekeznek közelíteni az egyéni célokat is.
A személyiségkultúrában a legnagyobb hangsúly az egyénen van,
a szervezet maga az egyének képességei, talentumai köré
épül ki. Az ilyen típusú kultúra legnyilvánvalóbb képviselői az
orvosok, akik ugyan a saját kényelmük érdekében szakmai kamarákba tömörülnek, ezek a kamarák azonban nagyon kis mértékben szervezett csoportok. A személyiségkultúra jegyeit hordozzák általában a tervezőmérnökök, a művészek, sok esetben az
egyetemeken a professzorok, a kutatólaborokban a tudósok csoportjai is.
Eszerint a megközelítés szerint a szervezetben az egyéni
talentum, az egyes tagokra jellemző személyes képesség
mindegyike egyaránt fontos, és ezeket csak a minimális
mértékben érdemes bizonyos szervezeti faktorokkal korlátozni.
Az ilyen típusú kultúrákban általában nem is használják szívesen
a „szervezet” szót, ezeket a kamara, fakultás, kapcsolat szavakkal
helyettesítik. Nem is beszélnek menedzserekről, vezetőkről, helyette a titkárok, elnökök kifejezéseket használják. Valójában az
ilyen szervezetek menedzserei mindig alacsonyabb státusban
vannak, mint a professzionalistái.
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Ezt a kultúrát szemléltethetjük egy olyan csillagkonstellációval,
amelyben a csillagok ugyan együtt is vannak, hatnak közöttük
bizonyos erők, de valójában önálló pályán mozognak.
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4. ábra: Személyiségkultúra – a csillagkonstelláció

Ebben a kultúrában minden egyes professzionalistának megvan
a saját, egyéni „hűbérbirtoka”, ami azt jelenti, hogy a menedzserek nemcsak hogy alacsonyabb státusban vannak, de a professzionalisták formális ellenőrzési lehetőségével is alig rendelkeznek. Ezzel magyarázható, hogy az egyetemeken a dékán
jogköre egy úgynevezett rotációs rendszerben válik érthetővé;
szükséges, hogy legyen, de nem különbözteti meg ez a beosztás
a többi professzionalistától.
Mindezek miatt a személyiségkultúrát nagyon nehéz a hagyományos módon működtetni, mert óvatosan, törődő figyelemmel kell
bánni a professzionalistákkal. Rábeszélés, parancsolás, befolyásolás nem igazán vezet célra, hiszen egyetlen hatalom az, ami
számít, és érték a szemükben: a szakértői hatalom. A „csillagok”
ugyanis hatékonyan meg tudják védeni magukat bármilyen formális, külső hatósági hatalommal szemben.
Ez a kultúra akkor indul növekedésnek és fejlődésnek, ha
az egyéni képesség a fontos, ezért is található meg ez a
szervezeti kultúra az idős professzoroknál, a művészeknél,
a sportban és sok esetben a vallásban.
Néhány szakmában természetesen egyre inkább jellemzővé válik
az, hogy a problémák túl komplexek egyetlen tehetség számára.
Tervezők, városépítők, még a klérus is csoportokba szerveződik,
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és megpróbálják bizonyos szervezeti elvekkel irányítani magukat.
Természetesen az egyéni „csillagok” helyett szerveződő csoportok
tagjainak fel kell adniuk az autonómiát bizonyos fokig, elkötelezettséget kell vállalniuk mások iránt, de ez már egy másfajta
szervezeti kultúra lesz.
A kultúrák keveréke
A fentiekben bemutatott „tiszta” kultúrafajtákkal egyetlen szervezet sem rendelkezik. A szervezetekre rendszerint az jellemző, hogy a négyféle kultúra kisebb-nagyobb mértékben való
keveredése megtalálható bennük bizonyos fokig. Ami a szervezeteket különbözővé teszi, az maga a keverék, amelyet választanak, amelyet „történelmük” során kialakítanak.
A szervezet akkor lesz hatékony, életképes és sikeres, ha
képes a megfelelő időben a megfelelő keveréket kiválasztani.
Ez természetesen nem könnyű, mert a szervezet emberekből áll,
akiknek saját kulturális hajlamaik és preferenciáik vannak. Bármit is gondolunk, általában az egyik típusú kultúra iránt fogékonyabbak vagyunk, mint a másik iránt. Néhány ember, aki otthon
– mondjuk – szerepkultúrában él, képtelenné válik egy sokkal
intimebb, szabadabb atmoszférájú klubkultúrába beilleszkedni,
és fordítva. Ezért a szerepkultúrák nagyon nehezen változtathatók feladatkultúrává még akkor is, ha a vezetők látják, hogy
szükséges lenne a változtatás.
A szervezetre jellemző kultúra keverékét az alábbi négy tényező
determinálja:
Méret
A nagy méret általában együtt jár a szerepkultúrával. A szakemberek ma is vitáznak azon, melyik melyiket okozza. A bürokrácia azért bürokrácia, mert több mint 1000 embert csak bürokratikus úton lehet szervezni? Vagy azért lett nagy, mert bürokratikus
úton szervezték meg, így menedzselték a komplikált feladatokat,
és azért kell nagynak lennie, hogy igazolja a bürokratikus „vízfejet”? Ez az oktatási rendszerben is eldönthetetlen kérdés.
A nem szerepkultúrákra a kisebb méret jellemző.
A munka megszervezésének folyamata
A feladatok körülhatárolásának és a munkafolyamat megszervezésének is nagy a jelentősége a kialakítandó kultúrakeverékben.
Ha az elvégzendő feladatokat különálló egységekben szervezik,
akkor egy csoport vagy egy egyén a felelős az egész munkáért,
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ekkor alakulhat ki klub-, feladat- vagy személyiségkultúra. Amenynyiben a munkafolyamat szekvenciális vagy kölcsönösen egymástól függő, ekkor az egyik darabja illeszkedik a másikhoz,
ehhez több rendszer kell, szabályok, regulációk, és a kultúra a
szerepkultúra irányába tolódik el.
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Más szóval nagyon sok függ attól, hogy a szervezeti munka
milyennek látszik. Az általános iskolák inkább egységekben
dolgoznak, a középiskolák pedig kölcsönösen egymástól függő rendszerekben.
Környezet
Minden szervezetnek gondolnia kell a nyersanyagokra, amelyeket
fogad, és a termékeire, amiket visszaad a társadalomnak, legyen
az valamiféle gép, szappan vagy éppen művelt emberek.
A szervezet stabillá válik, rutinszerűen működik, azaz leginkább
a szerepkultúra jellemzi,
• ha a környezet nem ad tiszta, használható jeleket,
• ha a szervezet monopólium, amely a saját céljai és standardjai
szerint működik, vagy
• ha a környezet sohasem változik.
A változó és folyton követelő igénnyel jelentkező környezet olyan
kultúrát igényel, amely
• képes válaszolni a változásokra,
• képes a kihívásoknak megfelelni.
Ekkor alakulhatnak ki a feladat- vagy a klubkultúrák.
Történet
A szervezetekben bizonyos mértékig felhalmozódik a saját múltjuk, azok az emberek, akik több éve ott dolgoznak, hagyományaik, elképzeléseik. Ezeket a dolgokat nagyon nehéz megváltoztatni,
ez évekig, évtizedekig is eltart. Minden elkötelezett igazgatónak
azt a legnehezebb tudatosítania magában, hogy azzal kell
elindulnia, amit „örökölt”, nem pedig azzal, amit megálmodik. Egy olyan testület, amely hosszú évek alatt a klubkultúrához
alkalmazkodott egy erős központi figurával, nagyon nehezen
formálható át feladatkultúrává, még akkor is, ha deklarálják,
hogy ezt akarják. A régi szokások – különösen a függőség –
nehezen halnak el. Az oktatásról, nevelésről vallott elképzeléseink, az egyének fejlődése, a tanárok, diákok közötti alapvető
interakció ezzel szemben a professzionális hagyományokat tartják fenn.
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2.2 A hagymamodell
A szervezeti kultúrával foglalkozó kutatók megállapításai alapján
minden szervezet egyedi, mindegyiknek más a szerkezete. A
legtöbb szakember a kultúrát az adott szervezeti közösség társadalmi egyediségeként fogja fel, amely tartalmaz tapintható (kézzelfogható) és szimbolikus elemeket (értékek, filozófia, ideológia),
valamint látható viselkedési jeleket.
A kultúrát – amely szervezeti élet tapintható és szimbolikus
elemeiből épül fel – az alábbiak jellemzik:
• hangsúlyozott filozófia és/vagy ideológia, amelyet a vezetők és
a szervezet tagjai egyaránt használnak
• azok az utak, módok, ahogyan ez a szervezeti filozófia a mindennapi operatív tevékenységekké alakul
• a vezetők és a szervezet tagjainak értékhalmaza (amely direkt
vagy indirekt módon befolyásolja a működést), illetve az ezen
értékek közötti rezonancia
• a perszonális és interperszonális tevékenységek és interakciók
minősége és természete
• a metaforák, amelyek tudatosan vagy öntudatlanul a gondolkodási és a cselekvési keretet adják
• a mítoszok, mesék, történetek, hősök, amelyek az ösztönzés és
a motiválás létrehozásául szolgálnak
• sok tapintható és láthatatlan egyéb megnyilvánulás, amely a
szervezeten belül potenciális hatalomforrás lehet
A megközelítés szerint a kultúrának vannak kívülről látható és
tapintható elemei, ezek mellett azonban – hasonlóan a hagyma
egymásra rétegződő héjaihoz – a kultúra rendelkezik olyan elemekkel is, amelyek kívülről nem láthatók.

5. ábra: a hagymamodell
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A legkülső héjon elhelyezkedő normákat, szabályokat és rituálékat könnyen lehet azonosítani, ezek a mindenki számára látható
és megfigyelhető jellemzők. Ezt a legkülső héjat a kultúra definíciója segítségével érthetően le lehet írni, hiszen összhangban van
a kultúrának azzal a megközelítésével, amely szerint a szervezeti
kultúra minden esetben lefordítható a megfigyelhető viselkedési
megnyilvánulásokra.
Ennek a modellnek a lényege az, hogy megkísérli azonosítani a szervezethez tartozó dolgozók rejtett elképzeléseit
abból az elgondolásból kiindulva, hogy az eleve elfogadott
értékek, feltételezések, elképzelések a külső takaróhéjakon megjelennek valamilyen formában, és hatásaik a külső
héjakon megmutatkoznak.
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A rituálék a szervezet szokásai, mintái. Ide értendők a következő
dolgok is: hogyan üdvözlik egymást a szervezethez tartozó dolgozók, hogyan szervezik és vezetik le az értekezleteket, hogyan
ünneplik meg a szervezet jelentős eseményeit, a születésnapokat
és a névnapokat, ha egyáltalán fontosnak gondolják azokat megünnepelni. A rituálék mutatják meg tehát azt az utat, amelyen
az emberek a szervezeten belüli hatalmi hierarchiába illeszkednek.
A belső héjakon találhatók a szimbólumok, a mítoszok, a szervezeti hősök, ezek mutatnak a szervezeten belüli alapvető és rejtett
értékekre. A szimbólumok, a szavak, a különböző szlogenek azok,
amelyeket a szervezet tagjai azért használnak, hogy céljaikat
tisztázzák, illetve hogy a célokat árnyalt és tiszta formában megjelenítsék.
Ilyenek szinte minden esetben
•
•
•
•
•
•

a szervezet jelképei,
az emberek által használt nyelvezet,
öltözködési stílusuk,
a szervezet által használt épületek, sőt
ide sorolhatók sokszor a dolgozók autói,
az épületben elhelyezett dekorációk, képek is.

A szervezet hősei a szervezeti dolgozók által értékelt és
becsült szerepmodelleket jelentik. A hősök munkastílusa, a
szervezeti célok elérését segítő ötleteik, elképzeléseik mind-mind
a szervezet által megfogalmazott értékekre adnak jelzéseket.
A még beljebb található rétegen helyezkednek el az értékek,
amelyek alapján a dolgozók kialakítják nézeteiket, eldöntik, mi a
jó, mi a rossz, mi az ésszerű és mi az ésszerűtlen. Valójában ez
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azt jelenti, hogy a szervezet értékel, és ezzel az értékeléssel
befolyásolja a dolgozókat.
A két legbelső réteg feleltethető meg az emberek attitűdjének,
cselekvési stílusuknak, amelyek az alapvető és a szervezet által
eleve elfogadott elképzeléseken alapulnak, amelyeket a szervezet
tagjai magukénak tudnak.
Az alapfeltevések, az alapértékek és az alapvető elképzelések
elérése azt jelenti, hogy először le kell hántani a külső rétegeket,
ha a kultúra mélyebb értelmezéséig akarunk eljutni. A legmélyebben fekvő rétegeket egyáltalán nem könnyű azonosítani, következésképpen igencsak nehéz az ide tartozó értékeket, eleve elfogadott feltételezéseket megváltoztatni. Gyakran segít azonban, ha
az iskolai szervezet változásait, a szimbólumok, a rituálék, a
nyelvezet változásait „történelmi” távlatokból nézzük, és a látható
változások okait próbáljuk meg felkutatni. Mindig érdemes azokra a kérdésekre koncentrálni, hogy milyen motiváló tényezők
hatottak az emberek viselkedésének, attitűdjének megváltozására.
Az iskola szervezeti kultúrájának elemzése
Tapintható kifejeződések és

Tapinthatatlan fogalmak:
értékek, filozófia, ideológia

fogalmi/verbális
megnyilvánulások

pszichés/viselkedési
megnyilvánulások

célok
tananyag
nyelvezet
metaforák
szervezeti történetek

ritusok/rituálék
ceremóniák
tanítás/tanulás
operációs eljárások
szabályok, regulációk
dicséretek, büntetések
lelki és szociális támogatások
szülői és környezeti interakciós
szokások

szervezeti „hősök”
szervezeti struktúra

Látható/materiális megnyilvánulások
és szimbólumok
felszerelések, erőforrások
műalkotások, emlékek, emlékeztetők
jelképek, idézetek
egyenruhák
6. ábra: Az iskola szervezeti kultúrájának vázlata
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Amennyiben a kultúra fogalmát szociológiai szempontból közelítjük, akkor úgy definiálhatjuk, mint megosztott szimbólumok,
tapasztalatok, észlelések jelentéseit, amelyeket az adott szervezet tagjai kifejeznek. A kultúra olyan kollektív elképzelések
összessége, amely kormányozza a szociális interakciót, alakítja a
közösség életformáját. A kultúra nem statikus fogalom, állandóan
változik, fejlődik, a szervezethez, csoporthoz tartozó tagok formálják, ellenőrzik, értékelik, módosítják, finomítják az elemeit. Azt is
mondhatjuk, a kultúra hiedelmek, nyelvezet és tudás halmaza,
amelyen keresztül a közösség értelmet nyer. Még szélesebb értelemben ide tartozik a művészet, az erkölcs, a társadalom tagjainak szokásai.
A kultúra részben öröklött, szociálisan orientált és szociálisan
fenntartott fogalom. Minden embercsoport, szervezet egyedi kultúrát alkot. Ahogyan változnak a csoportok, a kultúra úgy tükrözi
ezt vissza.
A kultúra fő tényezőjeként – mind antropológiai, mind művészeti megközelítésben – a megosztott speciális tapasztalatokat jelölik meg a szervezeti kultúrával foglalkozó szakértők.
A megosztott tapasztalatokat és értékeket
• etnikai,
• morális és
• érzelmi
értelemben vizsgálják.

Figyelem!
Az iskoláknak fontos feladata, hogy az értékeket közvetítse és
fenntartsa. Ennek érdekében tekintetbe kell vennie az alábbi
tényezők hatásait:
➟ az etnikai keveredést, minden egyes személy potenciális
energiáit, értékeit, képességeit, tapasztalatait
➟ az iskola környezetébe való beilleszkedést mind földrajzi,
mind szociális értelemben
➟ a hagyományokat, az egyedi történeteket, az iskolai „regéket”
➟ az iskola speciális ünnepeit, ceremóniákat, amelyek az
operatív működésben öltenek testet
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Elméleti értelemben minden iskola különböző, egyedi az alábbiakban:
• a tantervi/tananyagkínálat változatainak hangsúlyozásában
• a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében
• a testület tagjainak meglévő és látens képességeiben, készségeiben
• a kulturális támogatás természetében és kiteljesítésében, a
széles közösséggel való interakcióban
• az iskolai kultúra tevékenységekben megnyilvánuló, látható
kifejeződéseiben
Az eddig leírtak alapján mondhatjuk: az iskolák kulturális hatalmi helyek.
Tapinthatatlan fogalmak
Értékek: a viselkedés iránymutatói, a prioritásokat adnak. Az
értékek a tanult dolgok és a tapasztalás alapján alakulnak ki
(oktatás, megfigyelés, büntetés). Az értékeinket mindig a tetteink
tükrözik vissza. Az értékek nem genetikusan determináltak,
azokat a születés után tanuljuk meg.
Az értékek különböznek a tényektől, amelyek lehetnek igazak
vagy hamisak, az értékek ezzel szemben jók vagy rosszak (helyesek/helytelenek) lehetnek. Éppen ezért az értékeket tudományosan nem lehet bizonyítani, logikailag nem lehet igazolni.
Amikor értékeket rendelünk valami dologhoz, egyben ítéletet is
alkotunk és közben az értékek hierarchiájában mozgunk.
A vezetőknek tisztában kell lenniük az iskola által képviselt
és közvetített értékekkel, mert ezek tükrözik vissza azt,
miért van az iskolájuk. Probléma ezekből akkor származik, ha
nagymértékű az eltérés aközött, amit az iskola tart magáról és
aközött, amit a szülők és a tanulók gondolnak az iskoláról. Ez az
a terület, amit a vezető sohasem tud elkerülni.
Filozófia: a legegyszerűbb megközelítés szerint az iskolai filozófia
elméleti és fogalmi összpontosítása az iskolai tevékenységeknek, amelyek az elfogadott értékek formális visszatükröződései. Néhány iskola egy adott pedagógiai filozófiát vall (Montessori,
Rousseau, Dalton), mások a klasszikus műveltségben adnak
elméleti megalapozást, a természettudományos műveltség szintjét emelik, vagy a „laissez faire” filozófiát adaptálják, hangsúlyozva a szociális fejlesztést.
Ideológia: speciálisabb, összpontosítottabb és limitáltabb, mint a
filozófia. Az ideológiát a sokkal általánosabb filozófiából fejlesztjük ki. Az egyének, a szervezetek és a társadalmi csoportok a
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filozófiát az értékekből eredeztetik, az ideológiát pedig a
filozófiából. Amikor ezeket működtetni akarjuk, akkor tapintható kimeneteket akarunk létrehozni. Az eljárás megfordítható anynyiban, amennyiben a kultúra külső megnyilvánulásai érthető
jeleket küldenek arról, mit értékelünk, miről milyen elképzeléseink vannak. Minden iskola tele van ilyen jelekkel.
Érzékelhető kifejeződések és szimbólumok
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Ezek a szimbólumok általában
• verbálisak,
• vizuálisak és
• a viselkedésre vonatkoznak.
Annak a vezetőnek, aki komolyan gondolja változtatási szándékát, figyelnie kell ezekre a szimbólumokra, a kifejeződések fejlesztésére és fenntartására, ki- vagy újraalakítására. Ennek elsődleges feltétele, hogy megismerje a kultúrát hordozó szimbólumokat
és azok felhasználási lehetőségeit.
Fogalmi/verbális megtestesülések
Ezek alkotják a szimbólumok első nagy csoportját, ezek azok,
amelyek szavakba önthetők.
• Célok és feladatok
Ez a legnyilvánvalóbb kiindulópont egy iskolában. A célok
lehetnek absztraktak, a feladatok azonban szükségképpen konkrétak, pragmatikusak, tevékenységorientáltak. A célok lehetnek
szélesebbek, túl is nyúlhatnak az iskola hatáskörén, erőforrásain,
kapacitásán. A feladatok ezen célok lefordításai a mindennapi
tevékenységek nyelvére.
A vezető számára alapvetően fontos az, hogy megbizonyosodjon
arról: az iskola hivatalosan deklarált céljai és feladatai olyan
kollektív értékeket testesítenek meg, amelyekért szinte mindenki elkötelezett.
• A tananyag és annak hangsúlyai
Az iskolai célok eléréséhez nélkülözhetetlen eszközt jelentik.
Sok iskola a tananyag széles skáláját kínálja a tanulóinak, de
az egyes tantárgyak között más-más a hangsúly és a prioritás.
Ezáltal kialakul az iskolában egyfajta hierarchia a tantárgyak
között, amely jól tükrözi az iskolai értékeket. A tananyagon
nemcsak azokat a tantárgyakat értjük, amelyek az órarendben
vannak, hanem a tanórán kívüli tevékenységeket is. (Például
amikor egy gyerek először megérti a Pithagorasz-tételt, örökre
emlékezetes marad számára, mit csinált a tanár azon az órán.
Így születnek a mítoszok, a regék. Ez történik a tanórán kívüli
klub- és önképzőköri foglalkozásokon is.)
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• A nyelvezet
Az emberek a szervezeten belül akarva-akaratlanul használják,
jellemző az is, hogyan. Ezek direkt és indirekt módon tükrözik
vissza az értékeket. Valójában minden szervezetben van egy
oda tartozó, arra a szervezetre jellemző „szótár”, szókincs,
amelyet a szervezet tagjai fejlesztenek ki, amely alapján könynyen felismerhető, ki tartozik a szervezetbe, ki nem. A másokkal való interakció egyik fő megnyilvánulása a nyelv, a nyelvezet
(testbeszéd, szemkontaktus, hangsúlyozás, gesztikuláció), de
nem az egyetlen.
• Metaforák
Ezek segítségével próbáljuk értelmezni a világot, összehasonlítva egy adott dolgot egy másikkal, a minőségi jellemzők öszszekapcsolásával. A metaforákat ritkán választjuk tudatosan,
és nem is mindig ugyanazt értjük rajtuk. A tanárok és a diákok
is gyakran használnak metaforákat. Ha a dolog normálisan
működik (azaz közös az értékek halmaza), akkor létrejön valamiféle egyezség a tekintetben, milyen metaforákkal fejezhető ki
az iskola, és melyek azok, amelyeket nem ildomos használni.
Az igazgatóknak érdemes szembenézniük azzal a ténnyel, hogy
vannak frekventáltan használt metaforák az iskola leírására.
(Például: hadsereg, börtön, gyár, kolostor.)
A tanároknak és a vezetőknek természetesen nem kell elfogadni
ezeket a metaforákat, alkothatnak újakat is. Az iskola imázsát
akkor tudják azonban legjobban erősíteni, ha kiválasztanak
egy-két metaforát, amelyeket állandóan használva társalgásaikban megerősítik az iskoláról vallott képüket: „ez az,
ami a mi iskolánk”.
• A szervezeti történetek
Ezeket a törzsekhez és a népekhez hasonlóan minden szervezet
összegyűjti. Ezek a történetek említésre méltó hatalmat is
jelentenek, sokszor többet, mint ami a statisztikákból kiolvasható. A világban minden kultúra, minden főbb vallás is körbe
van véve mítoszokkal. Azok a dolgok, amelyeket nehéz szavakba önteni (például értékek), elképzeltethetők történetekkel. A mítoszok lehetnek fikciók is, amelyek sok tekintetben
igazabbak, mint néhány, a való életből vett történet, különösen
akkor, ha a hallgatónak még nincs előzetes személyes tapasztalata.
Ezek a mítoszok néhány iskolában elevenen élnek, sokszor
kimutathatóan jótékony hatást gyakorolnak a tanulásra is. A
mítoszok természetesen elég gyakran ideológiát is megtestesítenek, illetve a filozófiát erősítve ideológiai szubsztanciaként is
felfoghatók. Általában az iskolák sok erőt meríthetnek ezekből a történetekből. A változtatni készülő vezető bátorítja is
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ezeket, megerősítve ezáltal az iskolai kultúrát (főleg akkor, ha
ezek ceremóniákban is tükröződnek).
• A szervezeti hősök és antihősök, akik köré a történetek
szövődnek
Ők személyesítik meg azokat az értékeket, azt a filozófiát
és ideológiát, amelyet a közösség fenn akar tartani. Ezért a
hősök néha sárkányként, néha lovagként tűnnek fel. A hősök
modellértékű szereplőivé válnak a szervezetnek a szervezet
törzstagjai számára. A hősök köré csoportosuló történetek
aktuális eseményeken alapulnak, de általában a többszöri
újramesélésük mitikus magasságokba emeli őket. Minden iskolának megvannak a hősei és a potenciális hősei, akik megtalálhatók a tantestületben, az igazgatók között, a jelenben és
a múltban, a tanulók és az öregdiákok között csakúgy, mint a
szülők és az iskolával egyéb kapcsolatban álló külső emberek
között. Minden iskola értékeli a kiemelkedő emberi tulajdonságokat, minden igazgatónak támaszkodnia is kell rájuk, ha kiváló iskolát szeretne létrehozni.
Minden iskolában megvannak azok a személyek, akik ezt a
sajátos folklórt megteremtik (suttogás, pletykálás, hírvivés formájában), ők segítenek az érzelmi kötődések felépítésében,
hangsúlyozzák a kapcsolatot az egyén és a szervezet között,
illetve hangsúlyozzák a szervezethez tartozás egyediségét. Az
elkötelezett vezető nemcsak a szervezeti hősök azonosítását
tanulja meg, hanem értékeli azt is, amit ez utóbbi hírvivők
tesznek. Az említett hírvivők között is kialakulhat a hierarchia,
már csak azért is, mert a szervezet maga alakít ki egy olyan
jellemvonáshalmazt, amelyet értékel.
• Szervezeti struktúrák
Ezek támogatják a tananyag filozófiáját és a működési eljárásokat. Megnyilvánulásai a szervezeti tagok viselkedésén és
tettein keresztül jelennek meg, ezért ezek a struktúrák rendszerint megfelelően jelzik is a vezetőt a térképen, jelzik a döntési
eljárások folyamatát, a kommunikációs szokásokat, a preferált
hatalmi kapcsolatokat. Ezért a vezetőnek mindig rá kell
kérdeznie és rá kell éreznie arra, vajon a megfelelő struktúra közvetíti-e az értékeket.
Vizuális/materiális megnyilvánulások és szimbólumok
• Felszerelések
Ezekbe beleértendő maga az épület, az udvar, ezek konfigurációi csakúgy, mint a minőségük, bútorozottságuk, egyszóval
mindazok a tárgyi megjelenések, amelyek az azonnali és rendszerint a legtovább tartó benyomást adják. Az iskolának ezen
jelei üzenetek egy személynek, aki akkor jár ott először. Nagyon
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fontos üzenetek ezek, különösen az irodák és az osztálytermek
felszerelése. A felszerelésen általában az iskolában található
tárgyakat értjük, azaz a „hardware”-t. Azonban a felszerelés
és az erőforrás szoros kapcsolatban vannak egymással.
Mind a humán, mind az anyagi erőforrások tükröznek egyfajta
prioritást, az iskolai tananyagban hangsúlyozott értékeket.
Bizonyos esetekben és bizonyos mértékben az iskolák jelezhetik is az oktatási prioritásukat olyan tényezők segítségével,
mint például bizonyos munkaközösségi felszerelések megkövetelése. A felszerelésekben tükröződhet a tantestület által fontosnak tartott minőség (például kreativitás, adaptív magatartás,
csoportmunkára való képesség).
Az iskolák általában a felszerelések és az erőforrások fejlesztését a tananyagra/tantervre összpontosítva kísérlik meg. Úgy
hirdetik magukat, mint ahol jó felszerelés, sportpálya, számítógépek, nyelvi labor található. Tudni kell azonban azt, hogy
a felszerelések fejlesztésénél mindig figyelembe kell venni
a tanulók érdekeltségét. Fontos azt is megjegyezni, hogy a
felszerelések általában egy tanár vagy éppen az igazgató
befolyása alatt fejleszthetők. A közösség szolgáltatja az igényeket, ezeket az iskolának kell kielégíteni. Ebben nemcsak a
felszerelés értendő, hanem azok elhelyezése is; mit hangsúlyozunk, mi a fontos. Ezek a kultúra tapintható jegyei.
• Műalkotások, emlékeztetők
Ezek sok iskolában az egyenruhát, az azonos tornadresszt, az
iskolai emblémákat, az okleveleket, a dalokat jelentik. Sok
iskolában van iskolaújság, máshol évkönyvet adnak ki, vagy az
öregdiákok emlékkönyveket szerkesztenek. Zászlók, festmények, régi tanárok/diákok által készített „műalkotások” mutatják, mi az érték az iskolában, mik a kívánatos, támogatott
vonások. Az átalakítást tervező vezető mindezeket tekintetbe
veszi, megkísérel egyedi tanulási környezetet létrehozni. Érdemes tehát ezeket a vizuális jeleket nyomon követni, hiszen
üzenet értékűek mind az iskolán belül, mind pedig a tágabb
környezetben.
• Jelképek, idézetek
Az iskolai életszerűséget alapozzák meg. Ezek általában az
értékek, a ceremóniák, a múlt idézésének formális, hivatalos
megnyilvánulásai. Ha azonban ezek a jelenre utaló dolgok,
akkor egyben a kulturális fejlődés értékes jegyei is. Az idézetek
látható, hallható megnyilvánulásai az iskolai értékeknek,
az ideológiának, a filozófiának. Néhány iskola keresztény
szimbólumokat használ, mások eklektikusakat. Néhány iskola
mintha a középkorból eredeztetné magát, kard-, tőrszimbólumai vannak.
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Manapság az iskolák a jelképek helyett logo-t használnak. A
logo az iskola minimális megjelenítésére, ábrázolására szolgál.
Olyan forma (grafika), ami rányomtatható (festhető, ragasztható) levélpapírra, mappára, évkönyvre, trikóra, tollra, autóra
stb., és egyértelműen azonosítja az iskolát. A mottók hasonlóan
változatosak, néha szentimentálisak, visszatükrözik a kihívásokat, megtestesítik a hagyományokat.
Ha az iskola által választott mottó, idézet jelképekkel együtt
tűnik fel, akkor általában aforizmává transzformálódik.
• Egyenruhák
Céljuk, hogy a tanulókat azonosítani lehessen, illetve hogy
elősegítsék a tanulókban a közösségekhez való tartozás érzésének kialakulását. Az adott iskola vizuális megtestesítője lehet. Lehetnek természetesen veszélyei is ennek, az iskola a
hadsereg-metafora felé tolódhat. Az iskolai vezetésnek tudatában kell lennie annak, hogy nem mindig igaz az „amilyen
ruhában vagy, olyan ember vagy” szlogen, de persze azt is
alaposan meg kell fontolni, egyáltalán a szülők hajlandóak-e
anyagiakat áldozni ilyen célra.
Viselkedési megnyilvánulások
A kultúra megnyilvánulásai annyira lényegesek lehetnek az iskola napi működése során, hogy néha hajlamosak vagyunk funkcionális dolgokként látni azokat. Másrészről viszont az iskolai
„hősök” köszöntése, ünneplése, a fontos iskolai események megünneplése valóban rendelkezik funkcionális jellemzőkkel.
• Rituálék
A szervezet sok eljárása, rutinja tekinthető ennek, valójában a
legtöbb esemény, ami az iskolában történik. Ezek funkcionális,
egyedi gyakorlatok az egyes iskolákban. Azt sugallják, hogy ez
a legjobb útja a dolgok végrehajtásának az értékekkel, a filozófiával és az ideológiával összhangban. Az eljárások nyilván
pragmatikus okokból maradnak meg, de van egy jól tapintható
kapcsolat az értékek és a filozófia között, amely normális
szervezeti eljárásnak tekinthető. Amikor a szervezeti viselkedés
(a formális és az informális) jól illeszkedik, akkor ez sokat elárul
a környezettel való harmóniáról.
Vannak egyéb rituálék, ezeket könnyű felismerni, például nagy
tantestületi értekezletek, csoportmegbeszélések, tanulócsoportokkal való külön foglalkozások.
A rituálék az ellenőrzés eszközei is lehetnek. A rituálék és
a ceremóniák erősítik a csoportszellemet, az összetartozás
érzését, azonban rombolhatják, manipulálhatják is azt, megzavarhatják a tagokat.
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Ha a rituálék magas elképzelésekkel és filozófiával párosulnak,
fontos eszközei lehetnek az oktatás kiválóságának és a szociális
igazságosság iskolai kifejlesztésének.
• Ceremóniák
A szervezeti élet ünnepségei, amikor bizonyos személyekről
megemlékezünk, adott eseményt köszöntünk, vagy régi sikereket kapcsolunk valamilyen formában a jelenhez, hogy új célokat fogalmazzunk meg. Amíg a rituálék szabályszerűek és
rutinszerűek, addig a ceremóniák speciálisak, egyediek, sok
időt és energiát „ölünk” beléjük. A ceremóniák a kultúra látható
megjelenései.
Ha a ceremóniákat a tanulók és a tantestület tagjai rutinszerűnek látják, az azt jelenti, hogy a ceremónia nem autentikus.
Erre azért kell vigyázni, mert minden szervezetnek szüksége van a ceremóniákra. Megrendezése, lebonyolítása az
iskola szervezeti kultúrájáról ad jelzéseket (az adott ünnepség
katonai avatáshoz vagy színházi előadáshoz hasonló-e).
• Tanítás és tanulás
Az iskola elsődleges célja a tanulók és a tanárok esetében. Az
iskolai hatékonysági vizsgálatok azt támasztják alá, hogy az
igazgató legfontosabb feladata, hogy biztonságos környezetet
teremtsen, amely maximálisan segíti ezt a tanulási, tanítási
folyamatot. Az ilyen támogató, biztonságos környezetet az alábbiak jellemzik:
— a tananyagtartalom és a tanulói elvárások relevanciája
— a tanítási technikák és a módszertan relevanciája
— megfelelő időkeret
— az anyagi felszerelések/erőforrások megléte
— megfelelő értékelő mechanizmusok és technikák
— a tanári szerep minőségi modellje
— a tanulók/szülők irányában alkalmazott eljárások minősége
— a tanárok/tanulók megbecsülése, jutalmazása
A felsoroltak az iskola szervezeti kultúrájában mind értékközvetítő funkcióval rendelkeznek.
• Operációs (működési) eljárások
Ez a szervezeti célok és feladatok lefordítása a mindennapi
életre.
Tartalmazzák
— a kommunikációs szokásokat,
— döntéshozatali eljárásokat,
— konfliktuskezelő technikákat,
— a változtatás implementálásának módszereit,
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— értékelési, beszámoltatási technikákat,
— a hatékony működést,
— a tantestület fejlesztését.
A deklarált célok és az alkalmazott aktuális eljárások között
szoros kapcsolatnak kell lennie. Sok esetben előfordul, hogy az
iskolák individualizált célokat tűznek ki, ezzel maximálják az
egyéni kezdeményezéseket és az egyéni potenciált, de a valós
gyakorlatban nem ezt testesítik meg. Ellenkezőleg, nagy nevelőtestületi értekezleteket tartanak, erősítik a bürokratikus eljárásokat, amelyek ellentmondanak az egyéni szükségleteknek.
A kiválóságra törekvő iskolák kreatívabbak, rugalmasabbak az
értekezleteteket illetően, mint a bürokratikus felépítésű, túlszabályozott intézmények.
• Szabályok, büntetések, jutalmazások
A szervezet tagjainak viselkedésében az összhangot biztosítják,
amennyiben segítenek kijelölni a tevékenységek határait. Ha
ezt a funkcióját teljesíti, garantálhatóvá válik a megjósolható teljesítmény és kimenet. Ideális esetben a szabályok
sokkal inkább iránymutatóként mint viselkedési receptként
szolgálnak. Ezeket autokrata vagy bürokratikus szervezetekben
abszolút dolgokként tolmácsolják, nagyon szűk helyet hagyva
az egyéni kezdeményezéseknek. A szabályok éppúgy lehetnek
személyiségépítők, mint ahogy le is rombolhatják a kapcsolatokat, egymás felelősségen alapuló elfogadását. Természetesen
kellenek szabályok, de a fő funkciójuk ezeknek az, hogy
megtestesítsék a felelősséget a szervezeten belül. Mindezek
mellett szükség van jutalmazásra és büntetésre is, ezeknek a
szabályokkal együtt kell járniuk, és ilyen módon nagy a kultúraközvetítő funkciójuk.
• Lelki (pszichológiai) és társadalmi (szociális) támogatások
Ezeket az iskolák formálisan is deklarálják akkor, amikor
kijelentik, hogy az emberekkel való törődés az egyik legfontosabb céljuk. Ezért az iskoláknak nyilvánvalóan nagy figyelmet kell fordítaniuk a lelki, szociális, érzelmi, morális és
pszichológiai támogatásra mind a tanulók, mind a tanárok
esetében. A szervezetek általában az egyéneknek, a szervezet
tagjainak személyes támogatást adnak. Ez a támogatás lehet
intézményesített, formális vagy esetleges. Az előbbi azokat a
mechanizmusokat tartalmazza, amelyek az intézményi egyezségeket alkotják (a tagokat védik a fizikai, pszichikai sérülésektől, netán egymástól). Az utóbbi kategória az aktív és látható
eljárásokat tartalmazza a szervezet napi tevékenységének ismétlődése során.
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• Szülői és környezeti interakciós szokások
Ez alatt azt értjük, hogyan tudatja az iskola a tágan értelmezett
tanulói teljesítményeket a szülőkkel. Ez lehet évenkénti szülő–
tanár találkozó (fogadónap), írásbeli értesítés, tanácsadás, nyitott kapuk, vásárok, koncertek, tanulói alkotások és termékek
kiállítása, nyitott ajtó politika, amikor a szülő bármikor bemehet érdeklődni, az iskolavezetéssel és a tanárokkal találkozni.
Mivel a szülői testület gazdag szakértői gárda is egyben, a
kiválóságra törekvő iskolák igénylik a szülői támogatást,
visszajelzést, értékelést. Nemcsak ezek szervezése, de a fogadókészség is sokat elárul az iskola szervezeti kultúrájáról. A
vezetők általában igyekeznek élni ezzel a kiváló erőforrással,
hiszen az iskola azon kívül, hogy forrásait bővíti, jeleket is
küldhet a külvilág felé a szülői hálózat csatornáin.
Érdemes az iskola szervezeti kultúráját az előzőekben leírtak
alapján, azaz a hagymamodell szerint is végiggondolni, hiszen egy
koordinált szervezeti kultúra kialakításához erős és tudatos vezetés kell.
Olyan előretekintő emberekre van szükség, akik
• képesek meghatározni a fontos értékeket,
• elfogadják az esetleg létező ellenkultúrákat,
• meg tudják fogalmazni szervezetük filozófiáját és megnyernek
ennek másokat, illetve
• a szervezet tagjaival közösen korrigálják azt.

3. Az iskola szervezeti kultúrájának megváltoztatása
Ha a bemutatott kultúramodellekre és a kultúra különböző értelmezéseire gondolunk, azonnal világossá válik, hogy bár mindenki
nagyjából érti, hogy miről van szó, az iskola szervezeti kultúráját mégis nagyon nehéz megváltoztatni. Hiszen a kultúra
szemmel látható és tapintható jegyeinek mesterséges és erőszakolt megváltoztatása nem biztos, hogy hatással lesz a sokkal
mélyebben gyökerező összetevőkre, az értékekre, az eleve elfogadott feltételezésekre. Sok esetben elképzelhető az is, hogy a
változtatást eltervező és végrehajtó vezető terveivel és eredeti
elképzeléseivel ellentétes hatást ér el.
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Mindenekelőtt tisztában kell lenni azzal, hogy az iskola
szervezeti kultúrájának megváltoztatása lassú, időigényes
folyamat és szívós, kitartó munkát igényel.
Mivel még a hasonló típusú és hasonló jegyeket hordozó szervezetek is különböznek egymástól, a változtatásra általános szabályok, minden szervezetre alkalmazható forgatókönyv nem dolgozható ki.
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A változtatási stratégia kiválasztása előtt a legfontosabb az iskola
szervezeti kultúrájának elemzése, mert az analízissel gyűjthetők
össze a kultúrát meghatározó legfőbb jegyek, amelyek alapján a
megfelelő stratégia kidolgozható.

3.1 A szervezeti kultúra elemzése
A szervezeti kultúra komplex fogalom, ezért analízise többszempontú megközelítést igényel.

Önkontroll!
A szervezeti kultúrát meghatározó összetevők elemzése során
az alábbi tényezőket érdemes figyelembe venni:
❏

az iskolai szervezet céljai: a deklarált és a rejtett célok
azonosítása, a közöttük lévő kapcsolatok, illetve a távolságok felkutatása

❏

az iskolai szervezet szerkezete: a szerkezet és a felépítés
sokat elárul a szervezeti kultúráról, a rejtett és a preferált
értékekről

❏

az iskolai szervezet tagjainak jellemzői: a szervezetet alkotó
emberek elképzeléseinek, hitének, elvárásainak, előmenetelről vallott nézeteinek elemzése

❏

az iskolai szervezet látható és elérhető produktumai: ezek
vallanak a szervezet céljairól és értékeiről

❏

az iskolai szervezet tagjai közötti interakciók: a viselkedési
normák, a kommunikációs szokások elemzésével következtethetünk a szervezeti kultúra láthatatlan jegyeire

❏

az iskola más szervezetekkel való érintkezési szokásai: a
szervezeti kultúra egészére nézve mutat fontos jeleket

Célszerű diagnosztikus tervet készíteni az iskola szervezeti kultúrájának elemzésére, és meghatározni azokat a jellemzőket,
amelyekből a kultúra jegyei azonosíthatók. Alapvetően fontos az
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adatgyűjtés módszerét is meghatározni, ez a legtöbb esetben a
dokumentumok elemzését, interjúk készítését, kérdőívek összeállítását és értékelését jelenti.
Diagnosztikus terv a szervezeti kultúra elemzésére
Az általános jellemzők elemzése
• az iskolai szervezet története, ezen belül a kritikus események,
a fejlődést meghatározó főbb történések, a fejlődés folyamata,
a relatív sikerek és kudarcok időrendisége
• az iskolai szervezet és a környezet kapcsolata, azaz a külső
hálózat azonosítása, a környezeti változások megjósolhatósága,
a szervezet környezettől való függésének felkutatása
• az iskolai erőforrások azonosítása, a technikai felszerelések, az
emberi erőforrások és azok jellemzőinek összegyűjtése
Stratégiai elemzés
• az iskolai szervezet küldetése, missziója, azaz
— mi a szervezet által hivatalosan deklarált célok halmaza
— hogyan határozzák ezt meg a szervezet tagjai
— kik alakítják ki a célokat és
— kik fogalmazzák meg az elvárásokat
• van-e az iskolai szervezetnek hivatalos stratégiája, hogyan és
kik készítették, kik fogadták el
• melyek az elérendő célok
• milyen szervezeti eljárások során formálódik meg a stratégia és
a küldetés, kik az eljárásban a kulcsszereplők, milyen a szerepük, mekkora a befolyásuk
A feladatok elemzése
•
•
•
•
•

melyek az iskolai szervezeten belüli alapvető feladatok
milyen természetű feladatok ezek
megtörténik-e a feladatok standardizálása, változtatása
kik hajtják ezeket végre
hogyan kapcsolódnak egymáshoz a feladatok, hogyan integrálódnak az alapfeladatok

A szerkezet elemzése
• differenciálódás, a teljes szerkezeti konfiguráció vizsgálata,
beleértve az alábbiak vizsgálatát:
— a térbeli elrendeződés
— a hatalom megoszlása
— a csoportok és az egyének jellemzői
— a képességek heterogenitása
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— a szerepek változtatási lehetőségei
• integrálódás, a teljes szerkezeti konfiguráció vizsgálata, beleértve az alábbiak vizsgálatát:
— szabályok, programok, tervek
— a hierarchia
— a középvezetők szerepe
— az önfenntartó egységek léte
— az információáramlás
— a komplex integráló mechanizmusok működése
A szervezeti tagok jellemzőinek elemzése
• demográfiai jellemzők (a tagok szakmai és műveltségi jellemzői,
az egyéni jellegzetességek, nemek megoszlása, kormegoszlás)
• a kulcspozícióban lévő szervezeti tagok vezetési stílusa, a kockázatvállalás mértéke, a professzionális vezetési technikák használata, a nyitottság és a rugalmasság mértéke
• változatos összetételű szervezeti tagság kialakítását motiváló
tényezők, mit tekintenek a szervezet tagjai elérendő célnak,
eredménynek, hogyan értékelik a tagok saját teljesítményüket,
hatékonyságukat, összhangban van-e a vezetők és a beosztottak értékítélete
A szervezeti eljárások elemzése
• az iskolán belüli kommunikáció jellemzői, a nyitottság, a kommunikáció és a végrehajtandó feladat relevanciája
• a döntési eljárások jellemzői, a különböző alapkérdésekben az
egyes döntéshozatali eljárások azonosítása
A szervezeti dinamika elemzése
• milyen átalakulásokon megy keresztül az iskolai szervezet,
milyen információkat, hogyan cirkuláltatnak, ki kit befolyásol
az átalakulás során, ki kivel barátságos, ellenséges
• milyen koalíciók formálódnak, milyen csoportosulások jönnek
létre a befolyásolás kiterjesztésére
• milyen klikkek alakulnak az iskola szervezetén belül, ezek
baráti kapcsolatokon, érdekeken alapulnak-e
Kimeneti elemzés
• melyek a szervezet optimális kimeneti fokozatai
• limitálják-e ezeket a szervezeti erőforrások
• van-e kapcsolat, fontossági sorrend a célokhoz rendelt erőforrások esetében
• a szervezet minden tagja dolgozik-e egy-egy adott cél elérésén
• a célokat a környezeti elvárásokhoz igazítják-e
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• melyek a szervezeti tagok viselkedési szokásai
• mennyire elégedettek a tagok munkájukkal, egymással, szakmai és anyagi előmenetelükkel

3.2 Stratégiák az iskola szervezeti kultúrájának megváltoztatására
A szervezeti kultúra alapos elemzése után kell kiválasztani azt a
stratégiát, amellyel a kultúra hatékonyan, illetve nagy valószínűséggel előre megjósolhatóan megváltoztatható.
Tudni kell azonban, hogy a kultúra megváltoztatása minden esetben együtt jár bizonyos kockázattal, hiszen a
kimenetek nem határozhatók meg abszolút pontosan.
A kockázati tényezők között legtöbbször a szervezet tagjait szokták említeni, tudniillik az emberi reakciók sosem számíthatók ki
előre matematikai pontossággal. Éppen ezért a szervezeti kultúra
megváltoztatását célul tűző vezetőnek rendelkeznie kell bizonyos
pszichológiai ismeretekkel, konfliktuskezelő képességgel.
A másik döntő kockázati tényező az iskolai szervezet környezete.
Ha a környezet alapvetően megváltozik, ez romba dönthet minden
előre elgondolt stratégiai tervet. Éppen ezért a stratégiai terveket
rugalmasan kell alkalmazni, szükség esetén alternatív megoldásokat is ki kell dolgozni.
Az értékeket megváltoztató stratégiai eljárás
a szervezeti kultúra diagnózisa
a különféle interpretációk szembeállítása

a vezetési elvárások
és elképzelések kinyilvánítása

a szervezet erősségeinek hangsúlyozása
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a kívánt értékváltozások
hadműveleteinek kidolgozása
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a könnyen változtatható szokások
és rituálék rövid távú realizálása

új eljárások meghonosítása:
az értékek hosszú távú megváltoztatása

értékelés
7. ábra: Az értékek megváltoztatásának folyamatábrája

Ennek a stratégiának a legfőbb előnye az, hogy a változtatás
célpontját pontosan tisztázza. Nincs kétség a stratégiát elgondoló vezetőben, hiszen minden fázisban tudja, hogy elsődlegesen
az értékeket akarja megváltoztatni.
A viszonylagosan homogén kultúrával rendelkező iskolai
szervezetekben a változtatás motiváló lehet, és kifejezetten hatékony, ha a szervezet tagjai elfogadják a változtatás
tényét és a vezető elgondolásait.
Az általános kockázati tényezők mellett, amelyek minden változtatás ellen hatnak, ebben az esetben ki kell emelni azt, hogy a
siker érdekében a bevezetendő új értékeknek vonzóknak kell
lenniük a szervezet tagjainak többsége számára. Az iskolákban
azonban a teljes szervezet esetében ez általában ritkán teljesül.
Sok esetben az értékek megváltoztatása irracionálisnak tűnhet,
és abban sem lehetünk egészen biztosak, hogy a rituálékban
létrehozott változások valóban az értékek megváltozásával járnak
együtt.
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A klinikai stratégia eljárása
a szervezeti tudás és ismeret összegyűjtése

diagnózis

előrejelzések

receptek, eljárások kidolgozása

értékelés
8. ábra: A klinikai stratégia folyamatábrája

Ennek a változtatási stratégiának előnye, hogy a megvalósítás során nyomon lehet követni a félreértelmezéseket, a
félreértéseket, a téves értékeléseket. A változtatást végrehajtó
vezetés ésszerűen összpontosíthat a kívánt és előidézett átalakításokra. A stratégia a szervezetet intelligens tagok összeségeként
kezeli.
Nagy kockázati tényezőt jelent azonban a „felülről lefelé” módszer
alkalmazása, hiszen a nem eléggé ügyes taktikai lépések következtében a változások nem valósulnak meg, vagy éppen a visszájára sül el minden átalakítás. Mivel ebben a stratégiában a
racionalitás mintegy értékként jelenik meg, azt mondhatjuk, hogy
ez az értékek egyfajta rejtett manipulálását is jelenti egyben. Nagy
a veszélye annak is, hogy a szervezeti tagok az általuk preferált
értékeket a változtatások következtében elhanyagoltnak tekinthetik, ezért nem motiváltak eléggé a változtatásokban.
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EFQM
Minőségbiztosítás a győri Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumban
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Nagy Péter

1
Mit tehet az igazgató, ha javítani szeretné a munka hatékonyságát
az iskolájában? Ennyi pénzből? – sóhajtanak fel sokan. A minőség
nemcsak pénzkérdés – elsősorban talán nem is az. Az alábbiakban egy középiskola példáján mutatjuk be, miért érdemes az
itthon is terjedő minőségbiztosítási rendszerek valamelyikének
bevezetésén gondolkodni.
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1. A kezdetek
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1995 szeptemberében a Szakoktatás című folyóiratban egy minőségbiztosítással kapcsolatos pályázat jelent meg a szakképző
iskolák számára. A pályázatot a Nemzeti Szakképzési Intézet írta
ki a svájci kormány és magyar kormány támogatásával. A pályázati kiírásban arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyertesek bekapcsolódhatnak egy önértékelési módszer kipróbálásába és elterjesztésébe.
Amikor elolvastam a pályázatot, azonnal arra gondoltam, nekünk
erre pályázni kell. Iskolánkban már 1991-től foglalkoztunk a
minőségbiztosítás egyik területével, az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) oktatásával. Az SPC oktatását akkor azért kezdtük
el, mert a RÁBA Rt.-ben elkezdték ennek alkalmazását.
Korábban is hallottunk, olvastunk arról, hogy az országban egyre
több vállalkozásnál, így Győrben is több cég folyamodott ISO
szerinti minősítésért, illetve egyre többen megszerezték azt. Többek között ezek is befolyásoltak bennünket a döntésben.
A pályázat megírása mellett nemcsak az iskolavezetés, de a
tantestület, majd az iskola nem pedagógus dolgozói is nagyon
gyorsan döntöttek. A felhatalmazások alapján én írtam meg a
pályázatot. Izgalommal vártuk a pályázat kiíróinak döntését.
A pályázatot nem írtuk meg hiába. Iskolánk valószínűleg a múltjával, az akkori jelenével, valamint új célok bemutatásával nyerhetett. Nem is kutattuk, hogy valójában mivel – akkor már a
program elindítása lett a fontos. Most is úgy érzem, rászolgáltunk
a bizalomra, az iskola szempontjából pedig igen jó döntés volt
a pályázat beadása.
A pályázaton nyertes hat iskola első értekezletén megkaptuk azt
az útmutatót, amelyet a svájci Frey Akadémia anyagából magyar
értékelő tanácsadók alakítottak a mi viszonyainkhoz.
A program jobb megértéséhez a továbbiakban bemutatok néhány
részletet az EFQM modell útmutatójából.

2. Az oktatás minőségének fogalma
Az oktatás minőségét, a minőségi oktatást meglehetősen nehéz
meghatározni. Legelfogadhatóbb definícióját az 1992-ben kiadott
ISO 8402-es szabvány kínálja:
„…Egy szervezetnek az alkalmazottak együttműködésére alapozó vezetési módszere, amely a minőséget állítja a középpontjába és az ügyfelek
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kielégítésén keresztül hosszú távú üzleti sikerre, valamint a szervezet
tagjainak és a társadalomnak hasznára irányul…”

Minőségi oktatásról tehát csak akkor beszélhetünk, ha az
iskola az ügyfelek – az iskolafenntartó, a szülő, a tanuló –
igényeit, elvárásait a szolgáltatásaiba beépíti s magas szinten teljesíti.
Az iskola szolgáltatásai azonban nem kézzel fogható termékek,
hanem immateriális javak. Az ügyfél nem láthatja, nem érezheti
az iskola szolgáltatásait, amíg meg nem veszi azokat. Egy tanár
szolgáltatásainak eredményessége csak a tanév végén, sőt a
képzési idő végén vagy még később jelentkezik, ezért a megrendelő
(a fenntartó, a szülő) a vételdöntéséhez adatokat keres.
Adatot jelent például az iskola felszereltsége, az információs kiadványok
milyensége, az iskola alkalmazottainak viselkedése vagy a szolgáltatás ára.

A tanár szolgáltatásai egy tranzakciós folyamatban (az oktatásban) egyidejűleg termelődnek és kerülnek fogyasztásra.

Figyelem!
A szolgáltatás minősége többek között függ
➟ az iskola személyzetének (igazgató, tanár, szakoktató) felkészültségétől,
➟ szellemi és testi állapotától,
➟ az alkalmazott vezetési, oktatási és értékelési módszerek
minőségétől,
➟ az iskolai légkörtől,
➟ az infrastruktúra milyenségétől.
Az oktatás minősége tehát az ügyfélkapcsolat minőségének
függvénye is. Az iskola és a megrendelő minőségfelfogása azonban nem minden esetben esik egybe.
Az iskola feladata, hogy közelítsen a megrendelő igényeihez, nem pedig fordítva.
A minőségi oktatás, illetve a szolgáltatás minősége ezek alapján
• az eredmények minőségéből és
• az eredményhez vezető út minőségéből áll.
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3. Az EFQM
Az European Foundation for Quality Management (Európai Alapítvány a Minőségbiztosításért) egy köztestület, amelynek alapítását 14 vezető európai intézmény kezdeményezte 1988-ban.
Tagszervezeteinek száma 1995 augusztusában 440 volt.

3.1 A modell felépítése
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Az EFQM értékelési rendszere kilenc kritériumból1 áll. Az egyes
kritériumok szakkritériumokat (specifikációkat2), ezek pedig egy
vagy több állítást tartalmaznak. Az állítások megvalósulására 5
fokozatú válasz található. Az első fokozat az 1-es, amely értelemszerűen a legalacsonyabb, a legmagasabb az 5-ös, amely az állítás
legmagasabb megvalósulását jelenti. Az egyes specifikációk szerinti értékelést (osztályozást) interjúk alapján lehet elvégezni.
Ezek formája például az önértékeléssel kitölthető kérdőív.
Az értékelés célja a rendszer állapotának (gyengeségeinek)
feltárása, és az elemzés alapján intézkedések hozása a
minőségi problémák megszüntetésére, a minőségjavításra.

3.2 A modell szerkezete (tevékenységek, eredmények)

1
2

Kritérium: az intézmény vagy szerves része tevékenységeinek és
eredményeinek alkotóelemeire bontott értelmezése.
Specifikáció: a kritérium további pontosítása, további szakaszolása,
amelyek egyes esetekben még további bontásokat is tartalmaznak.
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3.3 A kilenc kritérium és a hozzájuk tartozó specifikációk
I. A vezetés
A rendszer a vezetéshez hat specifikációt ad meg:
•
•
•
•
•
•

a vezetés szerepe a minőség területén
a minőségkultúra előtérbe helyezése
a személyek és csoportok sikerének támogatása
a „Total Quality” elősegítése
a kapcsolat fejlesztése az ügyfelekkel
az átfogó minőség iskolán kívüli terjesztése

II. Politika és stratégia (koncepció és fejlesztési program)
Ez a kritérium öt specifikációt tartalmaz:
• koncepció és fejlesztési program tervezése
• koncepció és fejlesztési program készítése
• a koncepciót és a fejlesztési programot minden alkalmazott
ismeri
• a koncepcióról és a fejlesztési programról minden alkalmazott
beszél
• a koncepciót és a fejlesztési programot rendszeresen felülvizsgálják
III. Az alkalmazottak vezetése
A kritérium öt specifikációt tartalmaz:
• létszámra tervezik az emberi erőforrásokat
• létszámra fejlesztik az emberi erőforrásokat
• a munkatársak rendszeresen új célokat tűznek ki maguknak,
ellenőrzik és teljesítik azokat
• a munkatársak érdekeltsége az állandó fejlődésben
• biztonságos és egészséges munkahely, testi és szellemi egészség, az egyenletes terhelés biztosítása
IV. Az emberi erőforrás
Négy specifikációt határoz meg:
•
•
•
•

pénzügyi eszközök felhasználása
információk beszerzése, alkalmazása
eszközök (például helyiség, oktatócsomag)
technológia használata
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V. Folyamatok
A kritérium hat specifikációból áll:
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• a sikeres munkához szükséges személyi és tárgyi, technológiai
feltételek, eszközök biztosítása
• az új technológia, korszerű ismeretek bevezetése
• a folyamatok rendszeres ellenőrzése, mérése, javítása
• a folyamatok javítása állandó beszédtéma
• a folyamatok szükség szerinti változtatása
• a pedagógusok ösztönzése a változtatásra
VI. Az ügyfelek elégedettsége
Nyolc specifikációból áll a kritérium:
• az iskola ismeri az ügyfelek igényeit, rendszeresen gyűjti az
információkat tőlük, személyes kapcsolatot alakít ki velük
• az ügyfelek tudják, hogy mit kapnak az iskolától
• tisztában vannak ennek feltételeivel
• a beosztottak ismerik a teljesítményelvárásokat
• az iskolában meghallgatják, kezelik a panaszokat és kéréseket
• a vezetés méri az oktatás eredményességét
VII. Az alkalmazottak elégedettsége
•
•
•
•
•
•
•

a munkahelyi légkör
a munkafeltételek biztosítása
visszajelzés, elismerés a végzett munkáról
kiegészítő, különleges elismerések alkalmazása
a továbbképzés biztosítása, finanszírozása
a személyes fejlődés, ambíció bátorítása, támogatása
adatnyilvántartás a személyzetről

VIII. Társadalmi hatás
• elképzelések a társadalmi hatásról
• aktív felelősség a társadalomért
• a nemkívánatos mellékhatások elkerülésére tett intézkedések
IX. Eredmények
Két specifikációt foglal magában:
• pénzügyi oktatási eredmények
• a minőségjavítás lehetőségeinek ismerete
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3.4 Az értékelés módja
A tevékenységek és eredmények a kritériumok alapján 50–50%ban szerepelnek. A specifikációk 1–5 ponttal értékelhetők. Az
értékelőtáblázatok az önértékelés alapjai. A maximálisan elérhető pontszám 1000. A 750 pontot elérő iskolák példaértékűek. Az önértékelés egyben a javítás útjának megjelölését, a
kapcsolódó feladatok meghatározását is jelenti.
Az iskolai, vagyis a részleges értékelési folyamat öt fő részre
tagolódik:
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Az egyes részek tartalmi vonatkozásaival kapcsolatos főbb teendők a következők:
Belső Delta-Workshop
Itt csoportok találkoznak. A résztvevők a Delta-Workshopra saját
értékelőlapjaikkal jönnek. Ezek képezik az egyetértés alapját. A
megbeszélést az EFQM-tanácsadó vagy az iskola egy tagja vezeti,
aki az önértékelés-elemzés oktatáson részt vett.
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Delta-Workshop
Ezen az ülésen az önértékelő csoportok vitatott értékelési lapjait
és a külső értékelők értékelőlapjait kell egybevetni, majd konszenzusra jutni.

4. Az értékelés folyamata a Jedlikben
4.1 Önértékelés
A Jedlikben az értékelésre kilencen vállalkoztunk. Négy kétfős
csapat alakult, akik a saját maguk által meghatározott munkamegosztás szerint dolgoztak. Én egyedül vállalkoztam az értékelésre, mert egyedül akartam minden „állítást” végiggondolni.
A munka jóval több volt, mint amennyire kezdetben gondoltunk.
Nem volt könnyű az útmutatóban szereplő állítások összevetése
iskolánk folyamataival, de az értékelőcsoport túljutott a nehézségeken.
Az 5 fokozat közül azt kellett kiválasztani, amelyik a mi iskolánkban megvalósult. Ez volt a könnyebb feladat. Sokkal több munkát
jelentett az állítások dokumentációjának összeállítása. A fokozat
odaítélése előtt kollégákkal is konzultáltunk, hogy minél objektívebbek lehessünk. Már az önértékelés alatt sok érdekes dolog
kiderült. Tapasztaltuk azt, hogy bizony az egyes kollégáknak –
bár a közösségben azonos helyet foglalnak el, mégis – más
ismereteik, információik vannak az iskolai eseményekről, folyamatokról. Már ekkor elhatároztuk, hogy az egyik első intézkedés az információk áramlásának javítása kell legyen. Azt
persze akkor még nem láttuk, hogy ez nem csak az elhatározáson
múlik. Nem elegendő az információs csatornák kiépítése. A kollégáknak is akarniuk kell az információk befogadását, mi
több, ezt saját munkájukba is be kell építeniük.
A belső önértékelőkkel párhuzamosan két magyar értékelő tanácsadó tanulmányozta iskolánk dokumentációit, illetve kollégá-
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ink kikérdezése alapján értékelést végeztek velünk azonos elvek
és értékelőlapok alapján.
4.2 Belső Delta-Workshop
Amikor az öt értékelő „csapat” befejezte az értékeléseket, következett
a belső Delta-Workshop. Az egyéni értékelők által adott fokozatok
hol eltéréseket mutattak, máskor megegyeztek, de a végén – igaz,
sokszor jelentős viták árán – konszenzusra jutottunk.
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4.3 Delta-Workshop
A belső értékelők konszenzusa után következett az ütköztetés a
külső értékelőkkel, azaz az értékelő tanácsadókkal. Sokszor viták
után, de minden specifikációban konszenzusra jutottunk.

4.4 Intézkedési terv
Az értékelésekkel párhuzamosan készült az intézkedési terv.
Megkerestük azokat a specifikumokat, amelyeket javíthatónak
ítéltük, azaz amelyekben alacsonyabb fokozatot értünk el.
• Megkerestük, mi a hiba, amelyet kijavítva magasabb fokozatba
kerülhetünk.
• Megfogalmaztuk azt az intézkedést, amely a hibát kiküszöböli.
• Többek között meghatároztuk az intézkedés bevezetésének időpontját, a végrehajtás várható eredményét.
• A terv elkészítése előtt megállapodtunk abban, hogy az adott
hiba kiküszöbölésére kik hozzák az intézkedéseket, kik a felelősök a végrehajtásért.
4.5 Az első szakasz összefoglalása
Az eddig leírtakkal le is zárult az első szakasz. A kilenc kritériumnak megfelelően áttekintettük iskolánk működését. Láthattuk
gyenge és erős pontjainkat. Meghatároztuk a gyenge pontok
kijavításának útját.
Az első szakasz egyik jelentős része adminisztráció volt. Ez nem
is volt olyan egyszerű, mert többek között kiderült, hogy ez is az
egyik gyenge pontunk. Megtörtént az önminősítés bizonyos külső
kontroll mellett. Elkészült egy intézkedési terv, amely korántsem
volt teljes. Most már látjuk, hogy a hibák kijavítása után újabb
és újabb javítási lehetőségek adódnak.
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Aki egyszer a minőségbiztosításba kezd, annak tudomásul
kell vennie, hogy a javítómunkának nincs vége.
Ebben talán éppen ez a szép, persze csak akkor, ha nem kényszerként nehezedik ránk, hanem szemléletté válik.
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Már az első szakaszban látszott, hogy a legtöbb gondunk az
adminisztrációval lesz, hisz a minőségbiztosítással kapcsolatos
intézkedéseket írásban kell rögzíteni, és ennek el is kell jutnia
minden érintetthez. Némi előnyt jelentett nálunk, hogy a számítógép használatában a tantestületünk egyre jobb szintre került
az idő előrehaladásával. Ez könnyíti az adminisztrációt. További
előny, hogy a tanári kabinetirodák mindegyikében van egy vagy
több komputer, amelyek csatlakoznak a tanári számítógépes
hálózathoz. Ez is egyszerűbbé teszi az információáramlást.
Kezdetben bőven akadt gond ezen a téren. Sokan azért nem találkoztak
a számukra fontos információkkal, mert nem nézték meg a számítógépen. Mostanra a helyzet ezen a területen a kezdeti időhöz képest sokat
javult, persze korántsem ideális.

4.6 Második szakasz
Az intézkedési terv megvalósításával kezdődött a második szakasz.
Megbíztuk az egyik igazgatóhelyettest, hogy eddigi munkakörének változatlanul hagyása mellett lássa el a minőségbiztosítási vezetői feladatot is. Az oktatási intézmények többségében, ahol a minőségbiztosítást felvállalták vagy felvállalják, az
lesz, ami nálunk: nem lesz pénz arra, hogy függetlenített minőségbiztosítási vezetőt bízzanak meg.
Ez az első nagy problémánk: anyagi okok miatt nem tudtunk
megbízni függetlenített vezetőt.
Minőségügyi kézikönyv elkészítését is terveztük. Több részlete
elkészült, de a befejezésére még nem volt időnk. Itt is az idő és a
pénz hiányzik.
A versenyszférában a Minőségügyi kézikönyv elkészítését tanácsadók
segítik. Valószínűleg százezer forintos nagyságrendű pénz ráfordításával
készül, hiszen ilyen nagy munka külső segítség nélkül, ingyen nem
várható el senkitől.

Ez nem jelenti azt, hogy nem fejezzük be a kézikönyvet, de ehhez
– ha pénz nem is lesz – legalább idő kell. A kézikönyvbe – többek
között a folyamatok leírására – a jobb áttekinthetőség miatt
folyamatábrákat is készítünk. Ezek közül látható egy példa a
következő oldalon.
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Talán most, ha a pedagógiai program elkészül, arra is tudunk időt
fordítani, hogy a dokumentációink végleges formában elkészüljenek. Az iskolavezetés fejében már összeállt a kézikönyv, sőt
munkánkat többségében ezek szerint végezzük. A többi írásos
dokumentáció is folyamatosan bővül.
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5. Néhány eddigi, a minőségbiztosításnak köszönhető eredmény
5.1 Első kritérium: A vezetés
Szemléletváltozás
A szemlélet változása a legtöbb, amit nekünk adott. Igaz az, amit a
korábban minőségbiztosítást bevezető cégeknél hallottunk: mindenki szemléletének változnia kell, persze attól függően, ki milyen
beosztásban dolgozik. Az is igaz, hogy a szemlélet megváltoztatása
a legnehezebb mindenhol. A váltáshoz idő, sőt az oktatásban sok
idő kell. Az ipar más: biztos, hogy ha egy gépet jól beállítanak, az a
minőségi elvárásoknak megfelelő munkadarabot gyárt.
Mi az oktatásban nem gépekkel, hanem tanárokkal dolgozunk, akiknek előbb azonosulniuk kell a minőségbiztosítási szemlélettel, és csak azután kezdődik a megvalósítás.
Persze a megvalósítás is sokkal bonyolultabb, hiszen a
tanár a tanulóval dolgozik együtt, s a tanulót sem lehet úgy
beállítani, mint egy gépet. A tanulóknak is el kell fogadniuk
az új szemléletet.
Sokat léptünk előre ezen a téren, igaz, még nem eleget. Állítom,
hogy minden nap érezhetően haladunk előbbre. Egyre több tevékenység lesz tudatos, ennek következtében az eredmények sem
véletlenszerűek, hanem a folyamatszabályozásnak megfelelőek,
kiszámíthatók.
Az iskolavezetés gondolkodásában a minőség most már az
első helyen szerepel. Minden intézkedés hátterében ott áll a
minőség, keressük azt, hogyan lehetne még jobb eredményt
elérni. Az intézkedések megvalósítása közben figyelünk a végrehajtásra. Ha kell, azonnal korrekciókat hajtunk végre. A megvalósulás után következik az értékelés, majd – ha ismétlődő folyamatról van szó – javítjuk az intézkedési folyamat leírását.
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Specifikáció: A vezetés szerepe a minőség területén
Információáramlás – Naptári terv
Régen is volt naptári tervünk, de ez csak a tanév fontosabb
eseményeit sorolta fel időrendi sorrendben.
A mostaniban törekszünk arra, hogy a tanévet teljes pontossággal
megtervezzük – legalábbis minden olyan esemény belekerül, amit
szeptemberben bonyolítunk le.
A tervbe új oszlopok kerültek, mint például hogy
• ki a felelőse az eseménynek,
• kinek kell azon részt venni,
• mennyi az időtartama.
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Mivel a terv táblázatkezelővel készül, az egyes csoportok vagy
egyének (például osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők) az Excel
„szűrő” szolgáltatása segítségével kigyűjthetik maguknak egész évre
a rendezvényeket. Ezzel elértük azt, hogy a kollégák jól tudják
tervezni idejüket, aminek az az eredménye, hogy a rendezvényeken
a megjelenés javult. Igaz, ehhez társult egy a korábbinál pontosabb
jelenlét-regisztráció is.
Ez a változtatás is hozzájárult az információáramlás javulásához.
Információáramlás – Értekezletek
Sokan nem szeretik az értekezleteket. Egyesek feleslegesnek tartják, mások unalmasnak mondják. Nálunk ezek az információáramlás legfontosabb helyei, hisz itt van lehetőség a kétoldalú
áramlásra, az azonnali visszacsatolásra.
Ezen a területen tovább javult az információáramlás, mert most már
tudatosan figyelünk rá. Az iskolavezetés (igazgató, helyettesek,
gyakorlati oktatásvezető) minden héten reggel 8 órától 10 óra
30 percig ülésezik. A megtárgyalandó témákat számítógépre viszi
minden vezető az értekezlet előtt. Az értekezletet egy olyan tárgyalóban tartjuk, ahol LCD-projektorral kivetítjük az írásos anyagokat,
ezeket ott azonnal megtárgyaljuk, véglegesítjük.
A végleges anyag a nagyszünetre kinyomtatásra kerül. Az
iskola minden olyan dolgozója, akinek ekkor munkája van az
iskolában, kötelezően részt vesz a nagyszüneti értekezleten. Itt én
vagy távollétemben a helyettesek közül a megbízott ismerteti a
tárgyalt témákat. (Ha sok az anyag, csak a legfontosabbakat.) A
kollégák azonnal reagálhatnak a felvetett témákra, sőt kisebb
horderejű kérdésekben azonnal döntünk is. A visszacsatolás tehát
már ott a tájékoztatón megkezdődik, de persze ezzel nem ér véget.
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A számítógépes anyag azonnal rákerül a tanári számítógépes
hálózatra, így mindenki bármikor megnézheti a saját tanári
kabinetirodájában lévő számítógépen – többek között – az iskolavezetés írott anyagait is. Egy példány kinyomtatva a tanári beíróhelyiségbe kerül, ezen a példányon aláírásukkal igazolják a tájékoztatón hiányzott tanárok, hogy elolvasták az információkat.
Ezek a további írásos anyagok lehetőséget adnak arra, hogy a
jelentősebb témákat elmélyültebben lehessen tanulmányozni, és
még határidőn belül javaslatot tenni.
Havonta egy alkalommal még egy egyórás tantestületi értekezletet
tartunk, ahol az aktuális nagyobb témák megtárgyalására nyílik
lehetőség.

5.2 Ötödik kritérium: Folyamatok
Bukások
Amikor az előző tanév végén elkészültek az osztályok tanulmányi
eredményéről a számítógépes kimutatások, nem akartam hinni a
szememnek. Azzal a „csodával” találkoztam, hogy 9–12-dik osztályokban (összesen húsz osztály) nem bukott meg senki sem.
Véletlen, vagy egy folyamat eredménye?
Az utóbbi!
Most már írásos anyagunk van arról, hogyan kell foglalkozniuk a
szaktanároknak a gyenge előmenetelű tanulóval.
Például szülő behívása, külön feladatok kiadása, javítási lehetőségek,
jelzés az iskolavezetésnek, ha a javítási lehetőség eredménytelen.

Most félévkor e körből összesen hét tanuló állt elégtelenre eddigi
munkája alapján, ami jóval kevesebb, mint a korábbi években. A
„folyamatszabályozás” eredményeként azt várom, hogy a tanév
végén a tavalyihoz hasonló lesz az eredmény: ezeken az évfolyamokon nem bukik meg senki, vagy legfeljebb 1-2 tanuló.
A 14. évfolyamon (13. évfolyam jelenleg nincs) ezt a szintet még
nem tudtuk teljesíteni, mert a tanulóink egy részénél nem tudtuk
azt a változást elérni, ami az ilyen eredmény eléréséhez kellene.
Remélem, hogy a következő tanévre tervezett intézkedések meghozzák ezt az következményt is.
A javulásban nagy szerepe volt annak, hogy a korábbitól eltérően
másként foglalkozunk a tanulókkal és szüleikkel. Bár időigényes,
de eredményes a szaktanár, a tanuló, az osztályfőnök, a szülő és
az iskolavezetés közös együttmunkálkodása. Hiszem, hogy ez az
idő is megtérül néhány év múlva, amikor a folyamatszabályozás
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már a jelenleginél jobban benne lesz a köztudatban, nem beszélve
arról, hogy a tanuló és a család szempontjából mit jelent az, ha
sikerül a kudarcokon még időben felülkerekedni.

5.3 Hatodik kritérium: Az ügyfelek elégedettsége
Szülői értekezletek
Nem változtatunk az évi két szülői értekezleten, de a korábbinál
jobban ügyelünk az eredményességre és a hatékonyságra. (Főleg
az előkészítésre.)
Korábban az iskolavezetés csak alkalmanként segítette az osztályfőnököket írásos anyaggal. Ma ez már rendszeres. A szülőktől
is rendszeresen kérünk írásos véleményt a szülői értekezleten. Az iskolavezetés értekezletén áttekinti a beérkezett anyagokat, majd ismerteti a tantestülettel, és közösen meghozzuk a
szükséges intézkedéseket.
A szülői értekezleteken korábban is volt jelenléti ív, de csak azért,
hogy legyen információnk a megjelenés arányáról. A szeptemberi
szülői értekezlet után kiértékeltük a megjelenési arányt. Most
már nem elégedtünk meg a 79%-os megjelenéssel, pót szülői
értekezletet tartottunk. A szülők örültek az új lehetőségnek,
és sokan éltek is vele.
A februári szülői értekezletnél az előkészítésre már jobban ügyeltünk. Visszajelzést kértek az osztályfőnökök a szülőktől a várható
megjelenésről. Valószínű, hogy ez a visszajelzéskérés, illetve a pót
szülői értekezlet együttesen eredményezte, hogy a megjelenési
arány 86%-ra nőtt, 7%-kal javult az előzőhöz képest.
Egy speciális „szülői értekezlet” gyakorlata alakult ki nálunk
közel húsz éve. A kilencedikes tanulók félév táján egy bemutatkozó műsorra hívják a szülőket, tanáraikat. A műsor után a
szülők, a tanárok, az igazgató és az illetékes igazgatóhelyettes
fehér asztal mellett ismerkednek egymással, beszélnek az addigi
tapasztalatokról, a tanulókról. Most már konkrét kérdések alapján beszél a család „szóvivője”, így átfogóbb kép alakulhat ki. Ez
a rendezvény kötelező a tanulóknak, a tanárok és a szülők
megjelenése elvárt.
Ebben a tanévben az öt osztály közül négy megrendezte a bemutatkozást. A szülők megjelenése a néhány évvel ezelőttihez képest
sokat javult, közel 100%-os. A tanárok is csak igazolt, más
elfoglaltság esetén hiányoznak. Valószínűleg nem kell bizonygatnom, mekkora segítség ez egymás, a tanulók megismerésében,
mennyi információhoz jutnak a jelenlévők. Itt figyeljük a szülők
megelégedettségét, észrevételeikre megoldási javaslattal re-
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agálunk. Ettől az évtől kezdve kérdőívek kitöltését is kértük a
szülőktől, amelyek összesített eredményei szintén a tanári információs hálózatra kerültek. Összességében ezekkel az intézkedésekkel elértük, hogy a szülőktől elég megbízható visszajelzéseket
kapunk, az észrevételekre intézkedésekkel reagálunk.
Osztálytitkári értekezlet
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Harmadik éve, hogy havonta egy előre meghatározott időben
találkozom a közismereti-nevelési igazgatóhelyettessel együtt az
osztálytitkárokkal, évfolyamonként külön napon. Az információáramlás kétirányú. A felvetett kérdésekre azonnal reagálunk,
amelyik kérdést nem tudjuk megválaszolni vagy amire megoldást
kell találni, arra a következő hónapban térünk vissza. Jelenleg
elértünk oda, hogy egyre kevesebb problémát hoznak az osztálytitkárok, hisz amelyiknek a megoldása indokolt, azt nem halasztgatjuk, hanem a legrövidebb idő alatt megoldjuk.

6. Folytatjuk
Sokáig lehetne még sorolni a változásokat illusztráló példákat.
Egy biztos: iskolánk életében jelentős változást hozott az EFQM.
Iskolánk egyre nagyobb sikeréhez kellett a minőségbiztosítás, és kell az is, hogy tovább folytassuk. Kell, mert hozzászoktunk. Része lett a gondolkodásunknak, munkánkat enélkül a
továbbiakban már nem tudnánk végezni, hisz cselekedeteinkben
a minőségbiztosítás már tudatunk alatt ott lenne.

Források
Kézikönyv az Európai minőségbiztosítási rendszer EFQM-modell magyar
képzési változatának alkalmazásához
NSZI, Budapest, 1995.
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Mindenkinek ajánljuk!
Minőségbiztosítás Izsófalván

Dr. Csontos Jánosné
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Az előző fejezetben egy nagyvárosi, elit szakközépiskola minőségbiztosítási rendszerével ismerkedhettünk meg. Most egy másik
intézmény következik. De micsoda különbség! Ez egy általános
iskola, kistelepülésen található, az itt tanuló gyermekeket nem
felvételi vizsgákon válogatták, és a minőségbiztosítási rendszer is
más. „Csak” az innovatív szellem közös…
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1. Közoktatásunk tartalmi változásai
Az 1980-as évek oktatási törvényeinek megjelenése, majd az 1989
óta végbemenő rendszerváltozás a kötelezően megváltoztatandó
szabályozáson túl lényegi változásokat hozott az intézmények
tartalmi munkájában. A Nemzeti alaptanterv és vele a tartalmi
szabályozás új, kétszínű rendszerének bevezetése igazi kihívás elé
állította a magyar iskolákat és pedagógusokat.
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Mára Európa csaknem valamennyi országában a nagyobb iskolai
önállóság megteremtése a cél. Ez fejlesztő munkát igényel azon
iskoláktól, nevelőtestületektől, amelyek vállalják az alkotó műhelymunkát, az átvehető programokkal, kidolgozott egyedi módszerekkel, tapasztalatokkal szolgálva ezzel nemcsak a saját közösségüket, hanem másokét is.
Az innovációs törekvések természetesen nem váltak még általánossá közoktatásunk intézményeiben, de a XXI. század felé haladva a száraz tényközlést felváltó tanulóközpontú, individualizálódó pedagógia, a minőségbiztosítás, bizonyos területeken a standardizáció – ha fáziskéséssel is, de – el kell, hogy jusson az iskolák
többségébe.
S ez lesz igazán a modernizációja közoktatásunknak!

2. Az Izsó Miklós Általános Iskola
Izsófalva nagyközség 1989-ig, illetve Ormosbánya és Rudolftelep
önálló településekké válásáig 3 iskolát működtetett. 1992-ben
a helyi önkormányzat úgy döntött, hogy „visszakörzetesíti” felső
tagozatát (Ormosbányáról), s 1993 szeptembere óta 8 évfolyammal, 220 tanulóval és 15 pedagógussal önálló önkormányzati
fenntartású általános iskolaként működteti.
A falu, ahol élünk, infrastruktúrájában fejlett, 2100-as lélekszámú (30%-ban roma népességű) község, ahol szociális hátrányokkal és munkanélküliséggel küzdő családok élnek. Mi,
pedagógusok ezért is szembesültünk Radnóti gondolatának mai
realitásával: „…ahol eddig angyal állt a karddal, most senkise
nincsen…”, vagyis, hogy „mozdulnunk kell”, ha szeretnénk megfelelni az iskolahasználók elvárásainak, a kor kihívásainak.
Elkészítettük helyzetelemzésünket, önértékelésünket, s a külső kényszer belső késztetéssel (innovatív beállítottságú vezetés, egészséges ambíció, kezdeményezés, kreativitás, az önmegvalósítás
igénye) ötvöződve vezetett el a cél s az ebből következő feladatok
meghatározásához.
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Elsődleges célunk, hogy a társadalom által preferált értékek mentén felzárkóztatva, tehetséget gondozva, az esélylehetőséget megadva készítsük fel tanulóinkat a következő
iskolafokozatra, a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával, konvertálható alapismeretet nyújtva.
Tisztában vagyunk erősségeinkkel (innovatív pedagógusok, nyelvtanítás, számítástechnika, felszerelt labor, zenetagozat), gyengeségeinkkel (tanteremhiány, tornateremhiány, eszközhiány).
Önfejlesztő iskolából modelliskolává váltunk: 25 iskola pedagógiai programjának írását segítettük, átadva pályázatokon szerzett
ismereteinket, tapasztalatainkat; ezért is lehetünk a megye fejlesztési tervében szakmai szolgáltató központ. A folyamatot a képzéseken részt vevő, szakértővé váló iskolavezetés indította, majd
önképzéssel csatlakozott a testület, s mára teljes a továbbképzési
tervünk.
Elkészült saját pedagógiai programunk. A NAT ismeretében megírtuk helyi tantervünket (Izsó-tanterv néven más is adaptálhatja),
a KOMA által támogatott – a Borsodi Kooperatív Iskolák Izsó-Műhely keretében készített – Honismeret–Életmód–Művészetek kereszttantervünk is átadásra kész.
Fontosnak ítéljük a minőségbiztosítást, a változó igényeknek
megfelelő minél magasabb szinten való megfelelést, a hozzáadott érték fogalmának ismeretét, jelentőségét.
Úgy gondoljuk, az innováció nem csupán a számítógépes rendszer
kiépítését jelenti. Sokkal inkább a tartalmi modernizációt, a műveltség tartalmának helyi „átfogalmazását” és szervezését, a problémákban s azok megoldásában való gondolkodást, a sok jó kérdésre
adott, adható különféle válaszokat. Úgy érezzük, a pedagógusnak
ehhez az új szerepéhez mi fokozatosan felnövünk.

3. Új utak keresése
Pedagógiai programunk tervezése folyamán az alábbiak szerint
elkészült iskolánk önértékelése:
3.1 Az intézmény fő célkitűzései
• az általános emberi és a társadalom által preferált értékek
átszármaztatása, belsővé tétele
• a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, autonómiájának
fejlesztése
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• a hozzánk beiratkozó tanköteles tanulók ismeretének minőségi
fejlesztése, a következő iskolafokozatra való felkészítése
• a tanterv célkövetelményeinek teljesítése
• a gyermek adottságaihoz mért maximális fejlesztése
Körülményeinkből adódóan egyszerre kell elvégeznünk tanítványaink felzárkóztatását s – minden esélylehetőséget megteremtve
– a tehetséggondozást is.
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3.2 Az iskola dologi és tárgyi feltételei
Tárgyi, dologi

Személyi

több épületben történő tanítás

képzett pedagógusok

kevés tanterem

baráti, egymást segítő közösség

tornateremhiány

középkorú tantestület, férfi nincs

barátságos, családias környezet

igényesség

virágos udvar

önfejlesztés, innovatív beállítódás

a legszükségesebb tantárgyi
eszközrendszer

technikai dolgozók segítő szándékú munkavégzése

nyelvi labor, számítógépek, Internet

alkalmankénti önkontrollhiány

szélsőségek, „elegendő” állami normatíva

rivalizálás (néha egészséges, néha
nem)

önkormányzati elvonás
fejlesztés pályázati úton

3.3 A minőségbiztosítás bevezetése
Programunk írásával, az önfejlesztő iskolai körben való munkálkodással párhuzamosan ismerkedtünk meg a Dr. Setényi János
által vezetett Expanzió Humán Tanácsadó minőségbiztosítást
célzó projektjével. Megismertük (először a 3 fős team) a minőségbiztosítás alapfogalmait, tanulmányoztuk a gyakorlati működéshez szükséges szakmai háttéranyagot, majd regionális tréning és
szakmai műhelymunka után az Expanzió munkatársaival, szakembereivel közösen meghatároztuk azokat a főbb problématerületeket, amelyeket az önértékelő jelentés feltárt.
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3.4 Pedagógiai kulcsfolyamatok
Mi munkánk során a pedagógiai kulcsfolyamatot azonosítottuk
problémaként.
A tanítási módszerek
A pedagógus által befektetett munka nem mindig mutatkozik meg
a tanulói teljesítményben. Ezért a folyamatszabályozás célja a minél hatékonyabb módszerek megtalálása, megfelelő alkalmazása
és ötvözése, a tanulás tanítása (egyénre szabott tanulási módszerek kidolgozása).
Pedagógiai menedzsment

5

A szociokulturális háttér hiányosságai megmutatkoznak tanulóink viselkedésében.
Ezért a cél
• az alapvető emberi értékek normaként való elfogadtatása, interiorizációja,
• a kulturált viselkedés alapszabályainak ismerete, szokásainak
kialakítása.
A pedagógiai menedzsment lehetőségei:
•
•
•
•
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szolgáltatásaink javítása
tanulószoba
továbbtanulók utánkövetése
nyitott kommunikációs rendszer

A tanulók értékelése
A folyamatszabályozás célja: megtalálni azokat az értékelési formákat, amelyek eszközök lehetnek a személyiség fejlesztésében.
Alkalmazásuk során így kialakulhat az önértékelés képessége,
motiváló és hatékonyságfokozó szerepük van.

4. A minőségi körök munkája
Küldetésnyilatkozatként megfogalmazott céljaink, stratégiánk,
önértékelésünk, a kulcsproblémák azonosítása után az iskolavezetés felhatalmazása alapján – a résztvevők által választható
módon – megalakult a három minőségi kör.
Tagjai:
• az iskola pedagógusai
• óvónők
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•
•
•
•

a művelődési ház igazgatója
az iskolaszék tagja
szülő
a kulcsfolyamatban érintettek (tanuló nem tagja, hiszen általános iskoláról van szó)

A körök munkaértekezleten elkészítették munkatervüket.
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4.1 A pedagógiai menedzsment minőségi kör munkaterve
Kulcsfolyamat: pedagógiai menedzsment
A minőségi kör résztvevői:
Hadobás Sándor
Gál Béláné
Németh Erika
Sike Ferencné
Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella
Földi Lászlóné

óraadó (néprajz),
a művelődési ház igazgatója
tanító
tanító
tanár
tanár
szülő

A minőségi kör vezetője: Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella
Tervezett foglalkozások száma: 7, időtartam heti két óra
A foglalkozások ütemezése:
1997. 10. 27.
Az elméleti folyamatszabályozás kidolgozása: tervezés, döntéshozatal
Dokumentáló személy: Gál Béláné
1997. 12. 04.
Az elméleti folyamatszabályozás kidolgozása: végrehajtás, ellenőrzés
Dokumentáló személy: Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella
1997. 12. 08.
Az elméleti folyamatszabályozás kidolgozása: dokumentálás és
visszacsatolás
Dokumentáló személy: Németh Erika
1997. 12. 15.
Problémafeltárás és megoldáskeresés: tervezés és döntéshozatal
Dokumentáló személy: Sike Ferencné
1998. 01. 24.
Problémafeltárás és megoldáskeresés: végrehajtás és ellenőrzés
Dokumentáló személy: Hadobás Sándor
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1998. 02. 01.
Problémafeltárás és megoldáskeresés: dokumentálás és visszacsatolás
Dokumentáló személy: Gál Béláné
1998. 02. 08.
Zárójelentés elkészítése
Dokumentáló személy: Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella
Zárójelentés leadásának határideje: ........................................
...........................................
minőségi kör vezetője

.......................................
intézményvezető

4.2 Pedagógiai módszerek minőségi kör
Az 1. számú minőségi kör a folyamatszabályozás célját az alábbiakban határozza meg:
„Kutassuk és találjuk meg azt a módszert,
a tanítók kevesebb munkája mellett
jobb legyen az eredmény,
több legyen a fény.”
(Comenius)

A folyamatszabályozás céljai
Az Izsó Miklós Általános Iskola tantestülete pedagógiai programjában célként jelöli meg, hogy
• tanulóinkból tanult és tanulni tudó, művelt és művelődést
igénylő ifjak váljanak,
• életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek
képességeik, alakuljon énképük.
Céljaink megvalósítása érdekében figyelembe kell vennünk, hogy
megváltozott az iskolai követelményszint és értékrend. Egyre inkább igénnyé vált a tanulók önállóságának fejlesztése, a korszerű
tanulásfelfogás.
Kitüntetett szerepe van tehát az önálló tanulási képesség és
a permanens önművelési igény kialakításának.
Munkánk során gyakran tapasztalt jelenség, hogy a befektetett
munka nem mindig mutatkozik meg a tanulási teljesítményben,
s gyakori a tanulási kudarc.
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Célunk tehát minél korszerűbb, hatékonyabb módszerek
megtalálása, ötvözése, a tanulás tanítása. Az eredményes
tanulás módszereinek, technikáinak, egyénre szabott tanulási módszereknek, eljárásoknak a kiépítése.
A tanítási módszerek kiválasztásának és használatának iskolai
kulcsfolyamata újraszabályozást igényel.
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Szükséges tehát azoknak az iskola célrendszerének megfelelő és
alkalmazandó szakmai módszereknek és iskolavezetési eljárásoknak a felkutatása, alkalmazása, melyekkel a tanulók eredményes tanulásra ösztönözhetők.
Mindez azért szükséges, hogy megóvjuk gyermekeinket a tanulási
kudarctól, fejlesszük a tanulási képességeiket meghatározó funkciókat, hogy a tanulási zavarokat feltárjuk és a tanulási zavarral
küszködők egyéni fejlesztését megvalósítsuk.
4.3 A pedagógiai módszerek minőségi kör ülésének munkájából
SWOT-elemzés1 – hozzászólások
Márton Lászlóné:
A tanító szemléletváltása feltétele a tanulás sikerének. Fontos,
hogy kiemelt szerepet tulajdonítson
• az önművelési igény felkeltésének,
• a tanulási motívumok személyiségbe való beépítésének,
• a tanulók aktivitásának, önállóságuk kibontakoztatásának,
a differenciált fejlesztésnek,
• az önellenőrző képesség kialakításának,
• a különböző tanulási technikák, módszerek tanításának,
• szokások kialakításának,
• mentális képességek, alapkészségek fejlesztésének,
• az önművelés különböző módjainak megismertetésének és
• az akarati tulajdonságok fejlesztésének.
Drótos Jánosné:
Az átlagra méretezett oktatási módszerek alkalmazásával a lemaradók száma nő, a súlyos tanulási kudarcok, ismeretbeli hiányosságok személyiségfejlődési zavart okoznak.

1

Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek.
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Hodop Istvánné:
Hiba, ha a tanító gyakran elmulasztja az ellenőrzést, sőt a feladat
megértésének ellenőrzését, vagy ha figyelmen kívül hagyja az egyéni
különbségeket a tanulási folyamat tervezésénél, szervezésénél.
Márton Lászlóné:
Túl sok a frontális osztálymunka, kevés a tudatos differenciálás.
Lakatosné Varga Mária:
Kevés az állásfoglalásra ösztönzés, leleményes, ötletes, eredeti
megoldási módok kerestetése, a kritikai vélemények elismerése,
a tanulási sikertelenség esetén új szempont adása, új próbálkozás biztosítása.
Románné Magyari Andrea:
A tanulási módszerek olyan eljárások, amelyek segítik a tanulási
cél elérését. Minél többet ismer a tanuló, annál nagyobb a lehetőség a választásra, a siker elérésére.
Márton Lászlóné:
Az elsajátított tanulási technikák, módszerek alkalmazása a szokáskialakítást, az otthoni tanulást is szolgálja. Ezért növelni kell
a tanító és szülő együttműködését, átgondoltan kell házi feladatot
adni s azt előkészíteni.
Meg kell ismerni tanulóinkat, hogy reális elvárásokat, célokat
tűzhessünk ki. De nemcsak ismereteikről kell pontos képet kapnunk, személyiségük ismerete éppoly fontos.
Biztosítani kell a motiválást, a tanuláshoz való pozitív viszony
kialakítását. A tanulónak látnia kell a tanulás célját, értelmét, a
célnak összhangban kell lennie az értelmi erőkkel, fel kell ébreszteni érdeklődésüket.
Nemcsak a nevelő személyisége, de a versengés, a nyílt légkör,
a megfelelés utáni vágy, tudásvágy is motiváló lehet.
Lakatosné Varga Mária:
Fontos szerepet kap a prevenció (megelőzés) módszereinek alkalmazása, a differenciált kapcsolatteremtés családokkal (családlátogatás, pedagógiai megfigyelés, fejlesztő beszélgetés, védő-óvó
intézkedések, gátló körülmények elhárítása).
Drótos Jánosné:
A módszertani szabadsággal való visszaélés.
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Példa
Ha a tanár elhanyagolja óráira való felkészülést, nem megfelelően szemléltet, nem tervez előre, tudatosan.
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Fontos feladat a beiskolázottak korai szűrése, a megfigyelt, tapasztalt rendellenességek okainak feltárása, megszüntetése. A pszichológusi és fejlesztőpedagógusi munkának nagyobb szerepet kellene
kapnia (mozgáskoordináció, figyelemzavar, emlékezet gyengesége,
téri orientáció problémái, viselkedés és aktivitás területén mutatott
zavarok).
A fejlettség szerinti beiskolázás fontosságát is figyelembe kell
venni. Növelni kell a kezdés sikerének esélyét.
Románné Magyari Andrea:
Fontos lenne az utánkövetés, az iskolánkban végzett tanulók
további eredményeinek figyelemmel kísérése.
Fontos, hogy
• a pedagógusok minél előbb elismerjék a tehetségeket (ehhez
ismerni kell azokat a tulajdonságokat, amelyek tehetségre
utalnak),
• a pedagógusok megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezzenek (önképzés, továbbképzés).
Meg kell teremteni a tehetség kibontakozásának feltételeit (szülői,
iskolai).
SWOT-elemzés – a vita összegzése
Erősségek
•
•
•
•
•
•
•

megfelelő, szakképzett tantestület
optimális tanári elvárások
önfejlesztést igénylő pedagógusok
tanulók személyiségének sokoldalú megismerése
megfelelő módszerek keresése
reális cél kitűzése
számítástechnikai felszerelések alkalmazása az oktatásban

Gyengeségek
•
•
•
•
•
•

az átlagra méretezett oktatási módszerek alkalmazása
a frontális osztálymunka túlzott alkalmazása
a differenciálás megfelelő arányának hiánya
tanári hatékonyság egyes területeken
fejlettség szerinti beiskolázás
motivációs tényezők hiányosságai
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• hosszú távú teljesítmények vizsgálata (továbbtanulók)
• kevés az állásfoglalásra ösztönzés, leleményes eredeti módok
kerestetése
Lehetőségek
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

változatosabb módszerek megismerése, alkalmazása, ötvözése
helyzeti tényezők figyelembe vétele: nívócsoport kialakítása
a differenciálás gyakoribb, céltudatos alkalmazása
motiválás a tanulásra, aktivitásra
szorosabb kapcsolat kiépítése a szakértői bizottságokkal (logopédus, nevelési tanácsadó)
a tanulási kudarcok okainak kutatása, rossz tanulási technikák, szokások feltárása, javítása
a család mélyebb megismerése, a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség okainak feltárása, a szülőkkel való differenciált
kapcsolat megvalósítása
egyéni bánásmód a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló
gyermekekkel
továbbhaladók figyelemmel kísérése, következtetések levonása
külső kapcsolatok bővítése

Veszélyek
•
•
•
•
•
•
•
•

módszerek öncélú alkalmazása
egy-egy módszer túlsúlyban való alkalmazása
félreértések, melyik módszert mikor kell elhagyni
tehetség időbeni felismerésének elmaradása (nem odafigyelés)
sokféle módszerre épülő tanítás – sokféle könyv
a pedagógusok túlterheltsége
a módszertani szabadsággal való visszaélés
a tanulók túlterhelése

4.4 Részletek a 2. sz. pedagógiai értékelő minőségi kör ülésének munkájából
Téma: értékelés és motiváció
• Az iskola értékelésének alapelvei (személyre szóló, igazságos,
kiszámítható).
• Követelmények előzetes megjelenése, nyilvánossága.
• Kinek szól? Pedagógiai funkciók, ezek gyakorlati képződése az
eszközrendszerben.
• Hogyan segíti az iskola a célok megvalósítását?
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• Mire irányul? (Prioritások: tevékenységből lemérhető viselkedés,
együttműködési képesség, együttélési sajátosságok, érdeklődés,
rendezettség, eszközhasználat, szabálytisztelet, felelősség vállalása, viselése, kreativitás, feladatvégző képesség, motiváció, a tanulói és a szülői jövőkép, elképzelések és elvárások.)
• Ki értékel?
• Milyen rendszerességgel?
• Az értékelés kritériumai, formái, ezek megismerhetősége, követelmények és az értékelés nyilvánossága (időben).
• Tantárgyi követelmények és teljesítésük értékelése, módszerei,
az iskolai követelmény viszonya a NAT-hoz.
• Továbbhaladási pontok: vizsgák, belső mérési pontok rendszere, a tevékenység ellenőrzése az iskola egészében.
• Az értékelés sajátos eszközrendszere.
• Ajánlások, külső kérésre elkészített véleményezések, minősítések.
Napjainkban az értékviszonyok átalakulóban vannak, rangsoruk
változóban van.
Az értékrend – iránytű, biztos támasz. Nem téveszthető össze
pillanatnyi hangulatokkal. Szilárd értékrenddel lehet társadalmilag, etikailag helyesen ítélni.
Az önértékelés, az egyéni értékrend kialakításában fontos szerepe
van az iskolának. Ehhez önismeret kialakítására van szükség.
A tevékenység értékmérői
Az értékelés az iskolai élet legérzékenyebb és a legnagyobb szakmai felkészültséget igénylő komponense.
Tanulót, szülőt, pedagógust nap mint nap közvetlenül érnek
iskolai sikerek és kudarcok.
Tisztában kell lenni az összehasonlítás helyes eljárásaival, azzal,
mit és mihez hasonlítunk, és az iskolai tevékenységrendszerben
hogyan helyezzük el az értékelést.
Az értékelés legyen objektív, rendszeres, motiváló, de ne legyen
ítélő.
Szükség lenne feladatszerkesztési ismeretekre, adatgyűjtésre,
rendezésre, értékelés értelmezésére.
A helyes értékelés szerepe jelentős a személyiségfejlődésben,
a hibás eljárások romboló hatásúak.
A hatékony megerősítés elvei:
• a megerősítés gyakorisága
• a megerősítés közvetlen kapcsolata a viselkedéssel
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• intimitás
• a megerősítés minősége
Az értékelésnek közvetlenül kell követnie a tanulási tevékenységet, kellően gyakorinak kell lennie, hatásosan és vonzóan kell
megtörténnie.
A fő akadály a hagyományos oktatás, és az annak alapját képező
asszociációs tanuláselmélet.
• tanulási feladat
• tanulási feladattal kapcsolatos tevékenység
• értékelés
Ennek megváltoztatása szükséges, korszerűbb értékelésfelfogásra van szükség.
Cél: A tanulók az iskolában ne pusztán ismereteket sajátítsanak
el, hanem tanulni tanuljanak meg.
Értékelési funkciók:
• diagnosztikus értékelés: a tanulás kiinduló szintjét állapítja
meg
• fejlesztő értékelés: a tanulási folyamat cél felé haladását biztosítja
• minősítő értékelés: a tanulás befejező szintjét tárja fel a tantervi
követelmények figyelembe vételével
Pedagógusvallomások az értékelésről
Szuhay Zoltánné
„Fontos feladatnak tartom a tanítás-tanulás eredményességének előmozdítását, a tanítási órán való nevelés nyomon követését és segítését,
a differenciált bánásmódot, a tehetséggondozást és felzárkóztatást.
Oktató-nevelő munkám során nagy hangsúlyt helyezek az érzelmi nevelésre is.
Úgy szeretném nevelni a rám bízott gyerekeket, hogy tanuljanak meg
örülni, lássak gyakran mosolyt az arcukon, érdeklődő ragyogást a tekintetükben, cselekvéseik tükrözzék az együttérzést és a szeretetet.
Vegyenek részt aktívan környezetük esztétikus jelenségeinek felfedezésében, megismerésében, óvásában, a bennük való együttes gyönyörködésben.”

Doszpolyné Rozman Erika
„A tanítás elsődleges céljának a jó magyarázatot tartom, s arra törekszem, hogy tanulóim mindent megértsenek. Ezt fizikából sok kísérlet
elvégzésével, más óráimon a jó hangulat megteremtésével igyekszem
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elérni. Az értékelés a hatékony munka feltétele. Minden értékes megnyilvánulást, vagy ha a tanuló önmagához képest fejlődik, díjazom. Az
osztályzat pozitív, motiváló szerepét vallom. Nem a jegyek elérése a
fontos, hanem a megszerzett tudás.
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Kipróbálok minden módszert és eszközt, amely vonzóbbá teheti az
órámat. Hiszen a minőségi munka alapfeltétele a „ragyogó gyermeki
tekintet”. Számítógépes ismereteimet önállóan bővítem, s keresem a lehetőségeket, hogy óráimon alkalmazhassam. Egyelőre szakkör keretében az angol nyelv tanításában alkalmazom.
Az Internet nyújtotta kapcsolatteremtési lehetőség közelebb hozza a világot, s értelmet ad a nyelvtanításnak. Úgy gondolom, a legjobb értékelésnél is jobban motivál, ha látja a gyerek a tanulás célját.”

4.5 Visszacsatolás
A minőségi körök a kulcsfolyamat menetében különböző időpontokban érnek el a visszacsatolás fázisába.
Az 1. sz. minőségbiztosítási körünk eljutott abba a stádiumba,
hogy a fejezet végén található mellékletben szereplő haldiagram
(„problémahal”) ábrája szerint keresve és megtalálva a folyamatszabályozás új módszereit, döntési helyzetbe juttassa az iskolavezetést, a teljes testületet, s munkája eredményét az oktató-nevelő folyamatba visszaáramoltassa.

5. Eredmények
A minőségbiztosítás rendszerének kiépítése közben az is tudatosult bennünk, hogy hagyományos módon új tartalmakat nem
lehet megvalósítani.
Közel egyéves munkánkból e tanulmány csak részleteket közöl.
A vezetés számára írásban összefoglalt megoldási javaslatokkal
még nem készült el minden kör.
Iskolavezetőként végigkísérve az eddigi s a tervezett folyamatos
munkát, az utánkövetés gyakorlati tapasztalatai nélkül, így „útközben” is megfogalmazhatók az eredmények, a körök munkájának fontossága, s azok a várható változások, amelyek az iskola
oktató-nevelő munkájának szakmai színvonalát növelik.
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Ezek a következők:
• A valós problémára szerveződött körök rákényszerülnek ezek
vizsgálatára, az okok feltárására és a megoldás keresésére.
• Folyamatos munkát igényel, állandó önképzést és önértékelést
a pedagógusok részéről.
• Egymás munkáját, véleményét jobban megismerjük, szakmai
tanácsot, segítséget nyújtunk egymásnak.
• Törekszünk az új megismerésére a minőségi munka, a hatékonyság növelése érdekében.
• Sikerélményt biztosít a pedagógus és a diák számára is; szemléletet formál.
• Megtanuljuk, hogy a felvetődő nehézségek, problémák fölött
nem szabad „átlépni”, fel kell kutatni annak okait, s megoldást
kell keresni.
• Jobban megismerjük hibáinkat, s nem azok eltitkolása, hanem
kijavítása, a változtatás lesz a cél.
• A folyamatos önellenőrzés, önértékelés jobb önismeretre sarkall.
• A minőségi körök egymás munkájára építve végzik majd munkájukat, törekedve a tanulókkal, a szülőkkel való együttműködésre.
• Kölcsönös egymásrahatás valósulhat meg.
• A kor elvárásának megfelelő pedagógus személyiség alakul ki,
akinek munkája tudatos, jól követhető, áttekinthető.
• Mindez állandó visszajelzést ad munkánkról a fenntartó, a vezető, a tantestület tagjai és a szülők felé is.

6. Ajánlás
Ha nem belső meggyőződésből fakad a változás, a változtatás
igénye, akkor kényszerként éli meg az autonómiájával kezdeni
semmit nem tudó iskola, intézmény.
Sok iskolának ezért csak „felülről jött” utasítás a pedagógiai
program elkészítése, a NAT bevezetése. (Kibúvókat keres, programot vásárol.) Jó lenne tudni; a „kényszer”, a „muszáj” érzete
valódi, végiggondolt, érvekkel magyarázható, vagy az alulfizetettség, a tényleges felkészültség hiánya, a kényelem, a szellemi
restség az igazi okok.
S az igazság valahol ott keresendő s találandó: ha tisztában
vagyunk a feladattal, aminek végzésére hivatástudattal szegődtünk, nem tehetjük azt harminc éve megújítatlan ismerettel
(diplomával). Nekünk is tennünk kell a tartalmi modernizáció
megvalósításáért.
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Mi elébe mentünk. Ars poeticánk lett a gondolat, s azoknak
ajánljuk a minőségbiztosítás rendszerének kiépítését, akik velünk együtt vallják:
Aki leáll, kimarad, aki mozdul velünk tart.
Az idő nekünk dolgozik, s mi a jövőnek;
Ő a mi munkáltatónk…
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8. Melléklet
8.1 A 3. számú minőségi kör folyamatszabályozási tervéből
a tervezés lépései
Folyamat

Lépések

Szereplők

1. Tervezés

Az előző 4 tanév év végi tanulmányi statisztikájának vizsgálata

Osztályfőnökök
Szaktanárok

Tanulóink tanulási útjára fényt derítő kérdőív tervezése

Minőségi
kör
Tanulók

Tanulószoba, korrepetálás és szakkör iránti
igények, lehetőségek felmérése kérdőív alapján

Osztályfőnökök
Szülők
Fenntartó

A tanulók tanulási útját segítő szakmai
módszerek számbavétele a tanítás tartalmához, a tanulók összetételéhez igazodva

Minőségi
körök

Felelős
Igazgatóhelyettes

8.2 Problémahal
A következő oldalon a 4.5 pontban már említett „problémahal”
látható.
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Tanúsítva!
ISO 9001 szerinti minõségbiztosítás a SZÁMALK
Szakközépiskolában

dr. Bardócz-Tódor András, Körtvélyesi Gézáné, dr. Zárda Sarolta

1998 õszén államtitkári szinten hangzott el a bejelentés: a kormányzat a következõ tanévtõl a nagyobb szakképzõ intézményekben szeretné bevezetni az ISO-n alapuló minõségbiztosítási
rendszert. Ilyen egyelõre egyetlen intézményben, a SZÁMALK
Szakközépiskolában mûködik. Lássuk az õ példájukon, mirõl is
van (lesz) szó.

Tartalom

Oldal

1.

A minõségbiztosításról általában

2

2.

A minõségbiztosítás helye az oktatásban

8

3.

A minõségbiztosítási szabvány oktatási
alkalmazása a SZÁMALK-nál

10

Tanácsok az ISO 9001 bevezetéséhez

12

4.

Források

15

Iskolavezetés, 1999. április

L
10.4
1

Management

Az oktatással foglalkozó irodalomban egyre gyakrabban találkozni a minõségbiztosítás fogalmával. Az irodalom azonban mindezidáig adós maradt e fogalom tudományos igényû tisztázásával.
Igaz ez úgy a hazai, mint a külföldi szakirodalomra.
Félreértés ne essék, a minõségbiztosítás mint szakkifejezés egyértelmûen meghatározott, tartalmát nemzetközi szabványok rögzítik. A baj e fogalom gyakori irreleváns használatával, illetve az
oktatás területére történt alkalmazás hiányával van.
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A SZÁMALK OKK minõségbiztosítási rendszerének tanúsítását
1997-ben fejezte be BVQI, az egyik legismertebb nemzetközi tanúsító szervezet. Ennek keretében tanúsította a szakközépiskola
minõségbiztosítási rendszerét is. A SZÁMALK Szakközépiskola
minõségbiztosítási rendszerében egy gyakorlati példát láthatunk
az ISO 9000 szabványcsalád fogalomkörének középiskolára történõ alkalmazására.

1. A minõségbiztosításról általában
1.1 A minõségbiztosítás fogalma
A minõségügy – akár a menedzsment – az ipari termelésben jelent meg a piaci szükségletek hatására. A gyártók és szolgáltatók
piaci pozíciójuk javítása érdekében különbözõ eljárásokat dolgoztak ki és alkalmaztak termékeik minõségének javítására.
Ezek közül az eljárások közül a két legközismertebb a minõségirányítás és a minõségbiztosítás.
A kettõ alapvetõen abban különbözik egymástól, hogy míg a
minõségirányítás (melynek legáltalánosabb formája a TQM,
a szolgáltatás vagy termék-elõállítás minõsége érdekében
a cég teljes állományának szisztematikus együttmûködése)
minden termék-elõállító belsõ ügye, addig a minõségbiztosítás lényege a konvención alapuló külsõ tanúsítás, mondhatnánk a minõségügynek a cégen túli kiterjesztése.
A TQM hatása, eredménye a termékben jelenik meg, csak a termék minõségén keresztül hat a piacra. A gyártás maga lehet teljesen titkos vagy a vevõ számára megérthetetlen folyamat, a végtermék minõsége a lényeg, amit a piac tapasztalati alapon igazol.
A minõségbiztosítás bizonyos értelemben nyilvánossá teszi az
elõállítás folyamatát, a vevõ betekinthet a folyamatleírásba.
Azt, hogy a tevékenység valóban a leírás alapján folyik, független
külsõ cég tanúsítja.
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A minõségbiztosítás lényegében a tevékenység leírásának
formájára és tartalmára vonatkozó szabvány. Itt a folyamat
pontos végrehajtása garantálja a megfelelõ terméket. A piac elõre
igazolja a – konvenciónak megfelelõ – minõséget. A minõségbiztosítás fogalma magyar szabványban (MSZ), európai szabványban
(EN), nemzetközi szabványban (ISO) és a nemzetközi ISO/IEC
guide megfelelõ számaiban szabályozott minõségügyi/minõségbiztosítási rendszer fogalmához kötõdik.
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1.2 A minõségbiztosítás tárgya
Az ISO a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, a nemzeti szabványügyi szervezetek világszövetsége. Egy nemzetközi szabvány
kiadásához a tagszervezetek 75%-ának jóváhagyása szükséges.
A szövetség az ISO 9001 számú nemzetközi szabványban
szabályozta a tervezés, fejlesztés, gyártás, telepítés és vevõszolgálat minõségbiztosítási modelljét.
Ez a modell alkalmazható a szolgáltatásokra általában, és így az
oktatásra is, amikor fejlesztés is történik. A szabvány olyan követelményeket támaszt, amelyek meghatározzák, hogy egy minõségügyi rendszer milyen elemeket tartalmazzon, de a minõségügyi rendszereket ez a szabvány nem kívánja egységesíteni.
A szabvány általános, értelmezése nem függhet attól az iparágtól
vagy gazdasági ágazattól, amelyben alkalmazzák. Az ISO 9001
akkor is alkalmazható, ha a termékkel szemben támasztott követelmények még nincsenek kitûzve!
Az ISO 9000 szabványcsaládnak megfelelõen a szervezet
vezetõségének dokumentálnia kell a szervezet céljaira,
partnereinek elvárásaira és igényeire vonatkozó minõségpolitikáját, és gondoskodnia kell arról, hogy azt a szervezet
minden szintjén megértsék, megvalósítsák és fenntartsák.
A szervezetre vonatkozóan rögzíteni kell azok hatáskörét, felelõsségét, kapcsolatrendszerét, akik
· kezdeményezhetik a termékkel, a teljesítéssel és a minõségügyi rendszerrel kapcsolatos bármilyen hiba megelõzését,
· felfedezhetnek ezekkel kapcsolatos bármilyen problémát,
· megoldásokat kezdeményezhetnek vagy valósíthatnak meg,
· ellenõrzik e megoldások végrehajtását,
· a hibás teljesítéssel elõállt helyzetet kezelik e folyamat végsõ
következményeivel való lezárásáig.
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Biztosítani kell a képzett személyzetet és az ellenõrzést, beleértve a minõségügyi rendszer ellenõrzését is. A szervezet vezetõségének gondoskodnia kell a minõségügyi rendszer rendszeres, folyamatos átvizsgálásáról. Olyan minõségügyi rendszert
kell létrehozni, amely eszközül szolgál annak biztosítására, hogy
a termék megfeleljen az elõírt követelményeknek.
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A minõségügyi kézikönyvnek tartalmaznia kell a minõségügyi
rendszer eljárásait, vagy hivatkoznia kell ezekre, és körvonalaznia kell a minõségügyi rendszerben alkalmazott dokumentáció
felépítését. Ügyelni kell a különbözõ folyamatok, eljárások, illetve az ezekre vonatkozó dokumentáció összhangjára, a szokásos
tevékenységek körét meghaladó tevékenységek bevezetése elõtt
a kellõ idõben történõ felkészülésre. A termék létrehozása közben igazoló ellenõrzéseket kell közbeiktatni. Tisztázni kell az elfogadhatóság feltételeit valamennyi követelményre, beleértve a szubjektív elemeket is.
Szerzõdéskötés esetén nagyon fontos, hogy biztosítani kell a szerzõdésben
· a követelmények meghatározását,
· a megrendelés és az ajánlat követelményei közti eltérések tisztázását, a szerzõdés módosításának feltételeit, és
· rendelkezni kell a szerzõdés teljesítéséhez szükséges képességgel.
Dokumentált eljárásokat kell kialakítani a termék képzett személyzet által a jogszabályoknak megfelelõ módon történõ tervezésének szabályozására.
A tervezés eredményei
·
·
·
·

elégítsék ki a kiinduló követelményeket,
tartalmazzák az elfogadási kritériumokat,
adjanak útmutatást a biztonságos és megfelelõ mûködtetésre és
az esetleg szükséges megsemmisítésre.

A tervezés közben is igazoló ellenõrzéseket kell közbeiktatni, vizsgálatok, kísérletek végzésével, hasonló bevált tervvel való összehasonlítással, alternatív számításokkal. A végterméken ilyenkor
érvényesítõ ellenõrzést kell végrehajtani.
Dokumentálni kell az iratanyagok kezelését, szabályozni az alvállalkozók, beszállítók, beszerzett termékek minõségképességének
folyamatos elbírálását, és a vevõ számára is lehetõvé kell tenni
a beszállított termék követelmények szerinti megfelelõségét. Dokumentált módon rendszeresen kell végezni a vevõ által beszállított termékek igazoló ellenõrzését, tárolását, állagmegõrzését.
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A folyamatszabályozásnak ki kell terjednie
· a szolgáltatás módját meghatározó eljárások dokumentálására, ha azok hiánya károsan befolyásolná a minõséget,
· az alkalmazott eszközökre és a munkakörnyezetre,
· a szabványoknak, jogszabályoknak történõ megfelelésre,
· a folyamatparaméterek és termékjellemzõk figyelésére és szabályozására,
· a kiviteli kritériumok közérthetõ, gyakorlati meghatározására,
· a felszerelések folyamatos karbantartására.
Meg kell határozni a folyamatok mûveleteire vonatkozó minõsítési követelményeket, beleértve az alkalmazott berendezésekre és
személyzetre vonatkozóakat is. Dokumentálni kell az ellenõrzések és vizsgálatok rendszerét, melyek az ellenõrzések ellenõrzését is tartalmazzák. Folyamat közbeni és végellenõrzést egyaránt kell alkalmazni. Dokumentáltan kell foglalkozni a szükséges képzésekkel, továbbképzésekkel és vevõszolgálatot kell
mûködtetni.

A legmagasabb szintet az oktatási intézmény minõségpolitikája és a Minõségügyi kézikönyv képezi. A Minõségügyi kézikönyv (MK) tartalmazza az intézmény minõségpolitikáját és leírja
az ezen politikára és a szabványi elõírásokra épülõ minõségügyi
rendszert. Az intézmény minõségpolitikája leírja a vezetõség minõséggel kapcsolatos céljait és elkötelezettségét a minõség iránt.
A Minõségügyi kézikönyv a politikán kívül tartalmazza a minõségügyi rendszer követelményeit és folyamatait egységes rendszerbe foglalt alapelvek és eljárások formájában.
A következõ szintet az eljárási utasítások (EU) alkotják, melyek
az oktatási intézményben zajló tevékenységek részletes leírását
tartalmazzák. A minõségügyi rendszer legalsó szintjét a munkaIskolavezetés, 1999. április
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utasítások (MU) alkotják. A munkautasítások az eljárási utasításokban szereplõ folyamatok részletes kifejtését tartalmazzák.
A tevékenységek leírásánál és a munkautasításoknál egyaránt az
MSZ EN ISO 9001 szabvány elõírásai az irányadók.

1.3 Az ISO 9000 szabványcsalád
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Az ISO 9001 minõségügyi rendszer a tervezés, a fejlesztés, a gyártás, a telepítés és a vevõszolgálat minõségbiztosítási modellje.
Akkor kell alkalmazni, ha a szállítónak ezen tevékenységekben
kell megfelelnie meghatározott követelményeknek.
Az ISO 9002 nem tartalmazza a tervezés és a fejlesztés (esetünkben programkészítés, tananyagfejlesztés) fázisát, az ISO 9003
pedig kizárólag a végellenõrzés és a vizsgálat minõségbiztosítási
modellje. Ebben az esetben például csak a vizsgáztatási folyamatra terjedne ki a minõségbiztosítás az oktatási intézményben.
Lényeges, hogy az ISO 9001 szabvány elõírásai kiegészítik és
nem helyettesítik a termék/szolgáltatás meghatározott mûszaki,
szakmai elõírásait. A minõségügyi rendszer tervezését és kivitelezését befolyásolják a szervezet változó igényei (munkaerõ-piaci
igények, tanulóelvárások), egyedi célkitûzései (profitorientált vagy
non-profit), termékei és szolgáltatásai (tankönyv, a tanfolyamok
különbözõ típusai).
A meghatározott követelmények elsõdleges célja a vevõ megelégedettségének elnyerése azáltal, hogy a tervezéstõl a vevõszolgálatig minden fázisban biztosítja a termék/szolgáltatás megfelelõségét.
Az ISO 9000-es szabványcsalád
Útitérkép

(QA = Minõségbiztosítás)

(QM = Minõségirányítás)

ISO 9003

ISO 9000-4

ISO 9004-3
ISO 9004-2

Irányelvek a
kiválasztáshoz
és az
alkalmazáshoz

ISO 9004-1

A minõségügy technikai eszközei

Alkalmazási irányelvek

ISO 9000-3
ISO 9000-2

ISO 9004-4

ISO 9000-1

ISO 9002
ISO 9001

ISO 10011-3
ISO 10011-2
ISO 10011-1

Audit
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ISO 10012-1
ISO 10012-2

ISO 10013

Mérõberendezések

Minõségügyi
kézikönyv

Management

1.4 A minõségbiztosítás meghatározása
A minõségbiztosítás mindazon tervezett és rendszeres tevékenységek összessége, amelyek megfelelõ bizonyosságot
nyújtanak arra nézve, hogy a termék vagy szolgáltatás a
megadott minõségi követelményeket teljesíti. A megadott
követelményeknek teljes mértékben tükrözniük kell a felhasználók igényeit és teljesülésük bizonyított kell legyen.
Ebben az esetben a minõségbiztosítási rendszer szabványosságát független intézmény tanúsítja.
A minõségbiztosítási rendszer alapdokumentuma a minõségbiztosítási kézikönyv.

Önkontroll!
A minõségbiztosítási kézikönyvnek tartalmaznia kell
o a szervezet minõségpolitikai nyilatkozatát,
o a szervezet felépítését (szerkezeti vázlatokat),
o a szervezet mûködési és funkcióbeli tevékenységeit úgy,
hogy minden érintett személy ismerje felelõssége mértékét
és határait,
o az általános minõségbiztosítási eljárásokat,
o megfelelõ utalást minden egyes résztevékenységre vonatkozó
sajátos minõségbiztosítási eljárásra,
o megfelelõ utalásokat a személyi és tárgyi feltételek mérésére,
ellenõrzésére,
o megfelelõ szabályokat a visszacsatoló és hibakiigazító tevékenységre,
o a kifogások intézésére vonatkozó eljárást,
o a szerzõdések átvizsgálásának rendjét,
o a tervezés szabályozását,
o a dokumentumok és adatok kezelésének szabályozását,
o a beszerzések szabályozását,
o a vevõ által beszállított termékek kezelésének szabályozását,
o a termékek azonosítását, nyomonkövethetõségét biztosító
eljárásokat,
o a vizsgálati eszközök kezelésére vonatkozó eljárást és a vizsgált állapot jelzésének módját,
o a nem megfelelõ termék kezelését,
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Önkontroll! (folytatás)
o a termék kezelésére, tárolására, szállítására vonatkozó
eljárásokat,
o a minõségügyi bizonylatok kezelésének módját,
o a belsõ auditok rendjét,
o a belsõ képzések rendjét,
o a szolgáltatások rendjét,
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o az alkalmazott statisztikai módszereket.

8
2. A minõségbiztosítás helye az oktatásban
Egy ipari szabvány oktatási alkalmazásával szemben sok kétely
merült fel. Ma már azonban vitathatatlan, hogy mind a TQM,
mind az ISO 9000 szabványcsalád hatásosan alkalmazható
oktató szervezetekre. Vannak, akik az ISO 9000 szabványcsaládot alapnak tekintik a TQM bevezetéséhez, mások a TQM-et
tartják az ISO regisztráció elnyerését elõsegítõ eszköznek, megint
mások szerint egyik sem több, mint lehetõség a saját minõségfejlesztésre, mivel mindkettõnél nagy a veszélye a külsõ tanácsadó
cég igénye szerinti felesleges dokumentumgyártásnak, ahelyett,
hogy belsõ igényeket elégítenének ki.
Az ISO oktatási alkalmazásához a piaci szereplõk között
a fogyasztók, részvevõk, szolgáltatók szerepét is tisztázni
kell. Ugyanakkor nagyon fontos tisztázni azt is, mi a minõség, mit tekintünk terméknek.
A „termék” egyesek szerint a végzett tanuló, mások szerint annak
bizonyos tulajdonságai. Bármely nézetet valljuk, annak egész minõségbiztosításunkra nézve meghatározó jelentõsége van. A minõségbiztosítási rendszer további tárgyalásához néhány rendszeresen használt fogalom magyarázatára van szükség.
Ezeket a fogalmakat a mindenkori feladatnak megfelelõen konkretizálni kell:
· Minõség – a termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak
és jellemzõinek összessége, amelyek hatással vannak a terméknek vagy szolgáltatásnak arra a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket elégítsen ki.
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· Minõségpolitika – egy szervezetnek a minõségre vonatkozó,
a felsõ vezetés által hivatalosan megfogalmazott és kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.
· Minõségirányítás – az általános vezetési tevékenységnek az
a része, amely a minõségpolitikát meghatározza és megvalósítja.
· Minõségbiztosítás – mindazok a tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék vagy
szolgáltatás a megadott minõségi követelményeket kielégítse.
· Minõségügyi rendszer – a minõségirányítás megvalósításához
szükséges szervezeti felépítés, felelõsség, feladatkörök, eljárások, folyamatok, eszközök, erõforrások összessége.
· Minõségügyi terv – egy adott termékre, szolgáltatásra, szerzõdésre vagy létesítési tervre (projectre), az adott feladat szempontjából
a nem rendszeres tevékenység végrehajtására vonatkozó, konkrét minõségügyi eljárásokat, erõforrásokat és a teendõk sorrendjét rögzíti. A minõségügyi tervek írásban rögzített, konkrét minõséggel kapcsolatos gyakorlatot, erõforrásokat és tevékenységi
sorrendet részletezõ, de nem általános, hanem meghatározott
feladatra készített minõségügyi Eljárási Utasítás jellegû dokumentumok.
· Minõségügyi felülvizsgálat (belsõ minõségügyi felülvizsgálat,
audit) – rendszeres és független vizsgálat annak megállapítására, hogy a minõségügyi tevékenységek és ezek eredményei
megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek, hogy ezeket az intézkedéseket hatékonyan bevezették-e, valamint az intézkedések alkalmasak-e a célok elérésére.
· Minõségrendszer átvizsgálása (vezetõségi átvizsgálás) – a felsõ
vezetés által végzett hivatalos értékelés a minõségi rendszer állapotáról és megfelelõségérõl, a minõségpolitikával és a változó
körülményekbõl származó új célokkal kapcsolatban.
· Nemmegfelelõsség – az elõírt követelmények nem teljesülése.
· Minõségszabályozás – a minõségi követelmények teljesítése
érdekében alkalmazott operatív módszerek és tevékenységek
együttesen. Ez magába foglalja a „monitorozást” és a nem
megfelelõ mûködés módosítását. Beletartozik a folyamatszabályozás is, ami a folyamatingadozás korlátozását célozza.
A minõségszabályozásnak minden mûködési alrendszerre vonatkozó minõségszabályozási alrendszere létezik.
A szabvány meghatározza a termék fogalmát, amit megkülönböztet az akaratlanul elõállított, a környezetre hatást gyakorló mellékterméktõl.
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A termék tevékenységek vagy folyamatok szándékosan elõállított, szállításra felajánlott eredménye. Lehet szolgáltatás, hardver, feldolgozott anyag, szoftver, anyagi, szellemi
(például ismeret vagy fogalom), és lehet ezek kombinációja.
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Ebbõl egyértelmûen kiderül, hogy sem a tanuló, sem annak
semmilyen tulajdonsága, képessége nem lehet az iskola terméke. Természetesen mindezen fogalmakat adaptálni kell az oktatásra, esetünkben a szakközépiskolai oktatásra.

3. A minõségbiztosítási szabvány oktatási alkalmazása a SZÁMALK-nál
Az ISO 9001 szabvány 4. fejezete tartalmazza a követelményeket
a 4.1–4.20 pontig. Tételesen haladjunk végig ezeken, hogyan értelmezhetõek egy oktatási intézetben.
A vezetés felelõssége
A minõségpolitika meghatározása, a szervezeti felépítés, a felelõsségek és hatáskörök meghatározása, az erõforrások definiálása, a minõségügyi felelõs kijelölése, a vezetõségi átvizsgálás leírása. Vezetõségi átvizsgálást félévente vagy évente kell végezni
meghatározott, mérhetõ mutatók alapján.
Például:
· gazdasági mutatók: bevétel, költség, ráfordítás
· szakmai mutatók: tanulói elégedettség, lemorzsolódás, a tanterv élettartama
· piaci mutatók: tanulólétszám, új partnerek, konkurenciaelemzés
Minõségügyi rendszer
A minõségügyi rendszer ismertetése, minõségügyi eljárási utasítások, minõségtervezés. A minõségtervezés célja, hogy csak olyan
új képzési forma induljon el, amelynek a humánerõforrás-, illetve
infrastrukturális igényét az indulás elõtt felmérték, a felelõsöket
és a határidõket kijelölték.
A szerzõdés átvizsgálása
Az oktatási intézmény tanulói szerzõdésnek tekinti a tanulói jogviszony létesítése céljából történõ beiratkozást. Folyamatosan ellenõrzi, hogy az ajánlataiban megfogalmazott és az ily módon létrejött szerzõdésekben rögzített követelmények teljesítésére
a szükséges feltételek rendelkezésre állnak-e. Így az esetleges hiányosságok kiszûrhetõek és a szükséges intézkedések megtehetõek.
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A tervezés szabályozása
A tematika, a tananyagfejlesztés folyamatának szabályozása annak
érdekében, hogy a fejlesztés eredménye megfeleljen az eredeti szakmai elképzeléseknek, azaz a nyújtott oktatási tevékenység magas
színvonalú legyen, és a vevõk igényét maximálisan kielégítse.
Dokumentumok és adatok szabályozása
Célja, hogy csak érvényes dokumentumokat alkalmazzanak.
Beszerzés
A beszerzéseknél törekedni kell az igényeknek legjobban megfelelõ termék/szolgáltatás igénybevételére az oktatási tevékenység
biztosításához. Ide tartozik például az infrastruktúra és a tanárok kiválasztási folyamata, a tanulói vélemények és az óralátogatások értékelése.
A vevõ által beszállított termék szabályozása
A tanításhoz a tanulók részérõl szükséges feltételek biztosításának meghatározása, valamint a résztvevõk személyi biztonságához szükséges feltételek megteremtése.
A termék azonosítása és nyomon követhetõsége
A különbözõ szakképzéseknél oktatott tantárgyak és a hozzájuk
tartozó tematikák, tananyagok nyilvántartása, azonosítása, nyomon követése. Tantárgyi kódrendszer kidolgozása.
Folyamatok szabályozása
Az oktatási tevékenységet befolyásoló tényezõk szabályozása.
Oktatási infrastruktúra biztosítása. Fõállású és megbízott tanárok kiválasztása és minõsítése.
Ellenõrzés és vizsgálat
Az oktatási szolgáltatások ellenõrzése. Az oktató minõsítése.
A tanulók teljesítményének ellenõrzése, vizsgáztatás. A tanulók
véleményének figyelemmel kísérése.
Mérõ és vizsgáló berendezések
Az oktatási folyamat ellenõrzése során alkalmazott mérõeszközök (vizsgaanyagok, tanulói kérdõívek) karbantartása.
Az ellenõrzött és vizsgált állapot jelölése
A saját fejlesztésû tantárgyi tematikák és a hozzájuk tartozó tananyagok és oktatási anyagok ellenõrzött állapotának azonosítása. (A hardverek, szoftverek tesztelése.)
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Nem megfelelõ termék kezelése
Az oktatási tevékenység során észlelt nemmegfelelõségek kiküszöbölése helyesbítõ tevékenység segítségével. Reklamációs jegyzõkönyv. A hibák ismétlõdését megakadályozó megelõzõ tevékenység lebonyolításának folyamata.
Helyesbítõ és megelõzõ tevékenység
Az elõzõ ponttal együtt tárgyaltuk.
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Kezelés, tárolás, csomagolás, szállítás
A különbözõ képzéseknél alkalmazott tananyagok, oktatási segédletek megfelelõ minõségben, állapotukat megóvva, biztosítva
kerüljenek tárolásra, illetve minõségromlás nélkül kerüljenek
a tanulókhoz, adott esetben a tanárokhoz. Kötelezõ tankönyvek
listájának elkészítése.
Minõségügyi bizonylatok
A minõségügyi bizonylatok azonosítása, visszakereshetõsége, nyomonkövetése, aktualizálása.
Belsõ minõségügyi felülvizsgálat
A minõségbiztosítási rendszer felügyelete, folyamatos javítása
rendszeres auditokkal.
Képzés
Az oktatási tevékenység minõségére hatással levõ alkalmazottak
szakmai felkészítése, friss ismeretekkel való rendelkezése, tudásuk fejlesztése. Képzési igények meghatározása, munkaköri leírások.
Szolgáltatás
Az oktatási tevékenység maga a termék, így nem értelmezhetõ
a termékhez kapcsolódó szolgáltatás.
Statisztikai módszerek
A statisztikai módszerek alkalmazásának meghatározása, az állapot rendszeres felülvizsgálata. Mintavételezés.

4. Tanácsok az ISO 9001 bevezetéséhez
4.1 Kinek érdemes bevezetnie?
Az MSZ EN ISO 9001 minõségbiztosítási szabvány szerinti tanúsítást annak érdemes megszereznie, aki iskoláját jó versenyhelyzetbe kívánja hozni, vagy független szervvel szeretné igazoltatni
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minõségképességét. A módszer konzisztens, az auditorok professzionalisták, a tanúsítás nem befolyásolható helyi érdekek által, ideológiailag semleges.

4.2 Mivel jár?
Az ISO szerint tanúsított minõségbiztosítási rendszer bevezetése
és fõleg fenntartása nagyon komoly feladat, sok munkával és jelentõs költséggel jár. A rendszeres auditok következtében
könnyebb elveszíteni a tanúsítványt, mint megszerezni azt!
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4.3 Miért érdemes megkísérelni a bevezetését?
A minõségügyi kézikönyv írása, a folyamatok meghatározása, felismerése, az írott eljárási utasítások áttekinthetõvé teszik a mûködést, személyfüggetlenné a döntéseket (csökkentik a szubjektivitást), javíthatják a versenyképességet.

4.4 A részleges bevezetés lehetõsége
A minõségbiztosítási rendszer fokozatos bevezetésére is van lehetõség, oly módon, hogy azt elõször csak egyes részlegek tevékenységére, vagy résztevékenységekre alkalmazzuk. Ez olyan intézmények esetén, ahol több tagozat mûködik, lehetõséget ad az
egyes tagozatok külön-külön történõ tanúsítására.

4.5 Külsõ tanácsadó nélkül nem megy
Elvileg fel lehet készülni önállóan is a tanúsításra, gyakorlatilag
azonban nagyon megkönnyíti a munkát, ha külsõ tanácsadó
szerv segítségét vesszük igénybe. A legjobb belsõ auditor sem
vesz észre olyan dolgokat, ami egy külsõ szemlélõnek esetleg feltûnhet. Segítség az is, hogy nem kell minden részletkérdés megválaszolására túl sok idõt szánnunk, tapasztalt tanácsadó rövid
idõ alatt jó hatásfokkal segítheti a felkészülést. Célszerû magával
a tanácsadóval megbeszélni a tanácsadás mértékét. Természetesen ez az ésszerûség keretei között lehetõségünkhöz képest a legkevesebb legyen.

4.6 A bevezetés lépései
· Tájékozódás
· Minõségügyi „vezérkar” létrehozása az intézmény személyzetébõl
· Programfelelõs kiválasztása
Iskolavezetés, 1999. április
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A megfelelõ szabvány kiválasztása
A nulladik belsõ audit elvégzése
Feladatterv készítése
A minõségügyi „vezérkar” dokumentálja minõségpolitikáját
A kézikönyv elsõ verziójának megírása
Az utasítások elkészítése
A tanúsítás megrendelése
Az elsõ belsõ audit elvégzése
Hibajavítások
A dokumentumok ellenõrzése
Hibajavítások
A tanúsító által végzett elõzetes értékelés: nulladik külsõ audit
Hibajavítások
Tanúsítás

4.7 Költségek
A költségek nagyban függnek a szervezet nagyságától, a tevékenységek sokféleségétõl és a külsõ tanácsadó igénybevételének
mértékétõl.
Jellegzetes költségtényezõk:
· szervezeti módosítások
· helyzetelemzés, SZMSZ-kidolgozás, szervezési és szakértõi költségek
· ISO 9001 rendszer kidolgozása és bevezetése, minõségbiztosítási folyamatok dokumentálása, minõségbiztosítási kézikönyv, eljárási szabályzatok
· rendszerteszt (tanácsadó cég belsõ auditja)
· minõségügyi oktatás, képzés (5 fõ), auditor tréningek és TQMtanfolyam
· egyéb járulékos költségek
· elõaudit (tanúsító cég)
· nemzetközi tanúsítás (elsõ akkreditáció)
A költségek durva becslésünk szerint egy átlagos méretû szakközépiskola esetében körülbelül félmillió forintot tesznek ki.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Jófer, NOM, ROST…
Minõségbiztosítási és minõségellenõrzési rendszer
Józsefvárosban
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Csapó Judit

1

Ma az oktatásügyben a minõségbiztosítás a legdivatosabb fogalmak egyike. Vannak önkormányzatok, amelyek már néhány évvel ezelõtt megkezdték saját rendszerük kidolgozását. Erre példa
Budapest VIII. kerülete, amelynek tapasztalatait az alábbiakban
ismertetjük.
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1. Információk a kerületi oktatási-nevelési
intézményekrõl
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A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat az 1998. évi statisztikai
adatok szerint 8 általános iskolát (ezek körül egy intézmény enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat nevel) tart fenn, a tanulói
létszám mintegy 5300. A kötelezõ alapfeladatok közé tartozó óvodai ellátás keretén belül 15 óvodát mûködtet a kerület 19 épületben, körülbelül 2000 gyermek számára.
Önkormányzatunk a kötelezõ feladatellátáson túl két középiskolát is finanszíroz. Az egyik, a Vörösmarty Mihály Gimnázium méltán szerzett hírnevet élsportolói osztályaival, valamint speciális
drámatagozatos képzésével. A másik középiskolánk széles képzési profillal rendelkezik, hiszen a nappali gimnáziumi oktatás
mellett általános iskolai tagozata is van, valamint dolgozók általános és gimnáziumi oktatását is végzi. Ugyanezen intézménybe
tagolódott be – képviselõ-testületi döntés alapján – a Központi
Tanmûhely, mely a kerületi általános iskolák technikai oktatásához szükséges felszereléseket biztosítja.
A Józsefvárosi Zeneiskolába, amely kerületi fenntartású alapfokú mûvészetoktatási intézmény, 650 tehetséges tanuló jár.
A pedagógiai szakmai, illetõleg szakszolgáltatás kerületi feladatainak ellátására a Józsefvárosi Önkormányzat finanszírozza
a Józsefvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központot és a Józsefvárosi
Nevelési Tanácsadót is.
Két gyermeküdülõt is mûködtetünk, közülük az egyik, a Városkúti Gyermeküdülõ egész évben fogad hetes váltásban, turnusonként mintegy 60 óvodást, illetve kisiskolást, biztosítva ezáltal
számukra a szabadidõ kulturált eltöltését, valamint a jó levegõt.
A nyári idõszakban mûködõ Káptalanfüredi Gyermeküdülõ öt
váltásban, turnusonként 400 tanulót fogad. Az egyes turnusok
szakmai programjaihoz önkormányzatunk célzott támogatást is
ad, melyekre intézményeink pályázhatnak. Az iskolai üdültetés
mellett az elõ- és utószezonban a Káptalanfüredi Gyermeküdülõ
a kerületi nyugdíjasokat és a nagycsaládosokat is fogadja kedvezményes térítési díj ellenében.
A kerület lakóinak száma közel 80 000, a kerületi fenntartású
oktatási-nevelési intézményekben 1200 pedagógus és 800 további közalkalmazott dolgozik.
Ezek a tények szükségesek ahhoz, hogy képet kapjunk a kerület
alapadatairól, hogy azok a kezdeményezéseink, amelyeket az
utóbbi idõben indítottunk el – jelesül a Normatív Oktatásfinan-
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szírozási Modell és a Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési
Rendszer – érthetõbbek legyenek.

2. Kerületi kezdeményezések
A Józsefvárosi Önkormányzat az oktatás és nevelés kérdéskörét
a kezdetektõl fogva kiemelt feladatként kezelte. Ez nem puszta
szólam, hanem képviselõ-testületi döntésekben és tettekben megnyilvánuló realitás volt és ma is az. Mondhatom, hogy kerületünk
alapvetõen oktatásbarát, és az önkormányzat az anyagi lehetõségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a fõvárosi tekintetben
igen hátrányos helyzetben lévõ, szociálisan és kulturálisan is leszakadó rétegekhez tartozó tanulók, gyermekek esetében az esélyegyenlõtlenséget csökkentse.
A Józsefvárosi Önkormányzat már az elsõ helyhatósági ciklusban,
1990–1994 között elindította az intézményhálózat áttekintését és
a jövõre vonatkozó feladatok megfogalmazásának kérdését. Ezekbe a munkálatokba külsõ szakértõket vont be, az Oktatáskutató
Intézet, valamint az Expanzió Humán Tanácsadó Bt. munkatársai
készítették el azokat a hatásvizsgálatokat és elemzéseket, amelyek elvezettek a Rövidtávú Oktatási Stratégia (ROST) megfogalmazásához.
Ez az idõszak minden önkormányzat életében az „eszmélés” idõszaka volt, amikor is a helyi politikusok szembesültek
· az állami és önkormányzati feladatokkal,
· a feladatmegoldás szakmai és szakmapolitikai lehetõségeivel,
· a gazdálkodási, intézmény-fenntartási és irányítási kérdésekkel, és
megpróbáltak terveket – elsõdlegesen rövid távú terveket – készíteni
· részben a feladatok megoldásának ütemezésére,
· részben a prioritási kérdések deklarálására.
A Józsefvárosi Önkormányzat képviselõ-testülete már ebben
az idõszakban is kinyilvánította, hogy az oktatást, a nevelést, a közoktatási feladatok megvalósításához szükséges intézményhálózat mûködtetését alapvetõ fontosságúnak tekinti és kiemelkedõ prioritású feladatként kívánja kezelni.
A következõ önkormányzati ciklusban, 1994–1998 között számos
olyan bizottsági és képviselõ-testületi döntés született, amely egyrészt bizonyította, hogy az „új” képviselõ-testület folytatni kívánja
az elõdök munkáját, másrészt pedig céltudatosan, szakmailag
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megalapozottan akarja a kerületi közoktatás helyzetét befolyásolni az itt élõk érdekében.
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Mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy kiváló együttmûködés
valósult meg a „szakma” és a „politika” között. Mind a szakbizottságok (Oktatási Bizottság, Költségvetési Bizottság), mind a képviselõ-testület a kerületi szakmai érdekeket alaposan átgondolva
hozta meg stratégiai döntéseit, amelyek alapvetõ változtatásokat
eredményeztek, és amelyek – elemzések által bizonyított módon –
pozitív változásokat indukáltak.
A stratégiai célok lefektetését és kijelölését a közoktatási
intézményhálózat és a feladatellátással kapcsolatos tevékenységek áttekintése, divatos kifejezéssel élve „átvilágítása” elõzte meg 1995-ben.
Az átvilágítás
· a gazdálkodás és a szakmai tevékenység minden szintjére kiterjedt,
· alaposan elemezte az 1995-ös helyzetet,
· feltárta az aktuális problémákat és
· megoldási javaslatokat fogalmazott meg.
Az átvilágítás elsõdleges célja az volt, hogy hatékonyabb
intézményi mûködést, mûködtetést eredményezzen úgy,
hogy a kerületünkre jellemzõ hátrányokkal küzdõ családokat a közoktatási szolgáltatások tekintetében is segíteni
tudja önkormányzatunk.
Az átvilágítás szükségképpen feltárta az országosan is jelentkezõ
válsággócokat (például demográfiai válság, financiális gondok),
és az intézményhálózat racionalizálása mellett fontos kiindulópontja volt a képviselõ-testület által 1996-ban elfogadott Józsefvárosi Oktatási Stratégiai Koncepciónak.
Ezen stratégiai koncepció két szempontot figyelembe véve fogalmazta meg a kerületi közoktatás fejlesztéséhez szükséges teendõket. Az egyik szempont a gazdaságossági, a másik pedig a szakmai
szempontokra összpontosított.
A gazdaságossági szempontok érvényesítését a fenntartó önkormányzat deklarálta azáltal, hogy bármely, az intézményhálózattal kapcsolatos önkormányzati döntés következtében
felszabaduló összeget az oktatási ágazatban tartott és tartós
fejlesztésre fordított.
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Így valósult meg egy általános iskola megszüntetése, két általános iskola szervezeti és pedagógiai egyesítése.
Az intézményhálózat ésszerû mûködtetésére vonatkozó döntések még
1998-ban is folytatódtak, hiszen két, enyhén szólva stagnáló tanulólétszámú és kihasználatlan általános iskolai épület egy-egy felszabadítható szárnyába költöztette át a fenntartó a Józsefvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központot és a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadót. Ezen két
intézménynek nem volt lehetõsége feladatait a rendelkezésére álló helyszíneken (polgári lakásokban) jó színvonalon ellátni, ezért a kerület nem
kevés pénzt fordított arra, hogy megfelelõ helyet és infrastrukturális fejlesztést biztosítson számukra.

A gazdasági, illetõleg anyagi fejlesztés kérdésköréhez tartozott az
oktatási-nevelési intézmények épületfelújítására vonatkozó képviselõ-testületi döntés, amelynek értelmében önkormányzatunk
mintegy 200 millió Ft értékben elkezdte a lelakott és nem megfelelõ állagú épületek rekonstrukcióját. Ez a munka 1997-ben indult, és a rákövetkezõ évben is folytatódott. A kerületfejlesztési
és az oktatási stratégiai koncepciónak megfelelõen a soron következõ években is kívül-belül megújulnak oktatási-nevelési intézményeink.
A Józsefvárosi Önkormányzat nemcsak az oktatási koncepcióban, hanem a kerületfejlesztési stratégiában is elsõdleges prioritásúnak deklarálta a kerületi oktatás és nevelés fejlesztését.
Ez a szavakon túlmenõen azt is jelentette, hogy plusz forrásokat biztosított például új tornaterem építésére a Tolnai Lajos utcai Általános Iskolában mintegy 120 millió Ft értékben, a kerületi fenntartású általános
iskolák részére az informatika és az egyéb tantárgyak oktatásához közel
30 millió Ft értékben számítógépeket és szoftvert adott.

A gazdaságossági szempontok érvényesítésénél mindenképpen
szükséges megemlítenem az 1996-ban elindított, országosan
egyedülálló kerületi kezdeményezést az általános iskolák feladatarányos finanszírozásával kapcsolatban, melyet mi Normatív Oktatásfinanszírozási Modellként emlegetünk. Méltán lehetünk büszkék erre az újszerû modellre – melyet külsõ szakértõk bevonásával és a kerületi nem kevés anyagi forrás mellett
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány finanszírozásával sikerült kidolgoznunk –, hiszen szakítva a hagyományos bázisszemléletû finanszírozással, merõben új alapokra helyeztük az
oktatási intézmények finanszírozását. A Normatív Oktatásfinanszírozási Modell egy külön tanulmány tárgya lehetne, jelen kérdéskörhöz azonban szorosan kapcsolódik.
Az intézményfenntartó önkormányzatnak ugyanis alapvetõ céljának kell tekintenie – az oktatási-nevelési intézmények megfelelõ szintû mûködtetése mellett – azt, hogy világos és korrekt inforIskolavezetés 1999. november

L
10.5
5

Management

mációkkal rendelkezzék arra vonatkozóan, hogyan hasznosul az
intézményhálózatra fordított önkormányzati támogatás (amely
kerületünk esetében két-, három, esetenként négyszerese az állami normatívának).
Egyáltalán:
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· Mit jelent az a kifejezés, hogy hasznosulás?
· Mit vár el az önkormányzat, a szülõ, a gyermek az iskolától?
· Mikor mondhatjuk, hogy az iskola jól dolgozott, jó eredményeket ért el?
· Lehet-e ezekre objektív kritériumokat felállítani, ha lehet, milyen szempontokat és változókat kell figyelembe venni?
Ezek azok a kérdések, amelyekkel egy felelõsen gondolkodó intézményfenntartó szembesül, és amelyekre az állampolgárok, az
iskolahasználók és a saját érdekében is igyekszik megkeresni
a megfelelõ választ.
A Józsefvárosi Önkormányzat által 1994-ben elkészített és elfogadott Rövidtávú Oktatási Stratégia, a ROST is kiemelt feladatként
vetette fel a kerületi iskolák esetében egyfajta minõségbiztosítási, minõségellenõrzési rendszer mûködtetését. A képviselõ-testület ezen feladat szakmai és politikai koordinációjára ad hoc
munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport ugyan ad hoc
munkacsoport néven mûködött, azonban a képviselõ-testület biztosította az anyagi lehetõségét annak, hogy mûködése ne szakadjon meg, és a kerületi iskolákban kiépülhessen a minõségbiztosítási rendszer.

3. Józsefvárosi Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési Rendszer
3.1 A Minõségbiztosítási Rendszer története
Ha idõrendi sorrendben haladunk, elõször az 1995-ös évet kell
említenünk, hiszen a rendszer felállítására, az elvek kidolgozására
ekkor került sor. A tervekhez és az elképzelésekhez egyrészt a képviselõ-testület, másrészt a már említett KOMA pályázat rendelt
anyagi forrást úgy, hogy külsõ szakértõk bevonásával el tudtuk
indítani a finanszírozás mellett ezt az akkor még teljesen egyedülálló, új kezdeményezést. Felvettük a kapcsolatot a szegedi József
Attila Tudományegyetem Alapmûveltségi Vizsgaközpontjával, személy szerint Dr. Nagy József professzor úrral, az Expanzió Humán
Tanácsadóval, amelynek munkatársai közül néhány szakértõ fo-
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lyamatosan dolgozott a képviselõ-testület által létrehozott ad hoc
munkacsoportban, valamint a Fõvárosi Pedagógiai Intézettel.
Az alapelvek és a bevezetéshez szükséges tervek, tanulmányok elkészülte után 1996-ban, kísérleti jelleggel került sor
a helyi minõségbiztosítási program bevezetésére két józsefvárosi általános iskolában és két, úgynevezett kontrolliskolában (ezek közül az egyik a IX. kerületben, a másik pedig a XIV.
kerületben található). Mind a négy iskola önkéntesen döntött arról, hogy részt vesznek tanulócsoportokkal a kísérletben, vállalták a feladattal együtt járó többletterheket és az alkotás izgalmas
hónapjait. Szerencsés választás volt a négy általános iskola, hiszen a gyermekek szociokulturális háttere, a szülõk iskolázottsága, a magasabb évfolyamokra járó tanulók tanulmányi eredményei megfelelõ szórást mutattak.
Ahogyan a program haladt elõre, úgy alakultak meg a program
szakmai bevezetéséhez szükséges teamek, azaz gyakorló pedagógusokból, kutatókból, egyéb szakemberekbõl álló szakértõi
csoportok.
Ebben az idõszakban alakult meg
· az iskolakészültséget mérõ,
· az alsó tagozatos
— anyanyelvi és
— matematikai,
· a felsõ tagozatos
— társadalomtudományi, valamint
— természettudományi team.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a kerületi szakmai munkaközösségek támogatása mellett építsük fel és fejlesszük ezeket
a teameket, hiszen a kerületi minõségbiztosítási program nagyrészt a teamek munkáján keresztül valósul, valósítható meg sikeresen. A szakmai teamek önállóan és önkéntes alapon szervezõdtek, és elmondhatom, hogy kerületünknek sikerült olyan szellemi
potenciált megmozgatni rajtuk keresztül és általuk, amelynek hatásait és pozitív kisugárzását az osztálytermekben, az iskolavezetés és az önkormányzat szintjén is érezhettük és folyamatosan
érezzük. A szakmai teamek munkáját a teamvezetõk koordinálták, a szükséges szakmapolitikai döntéseket pedig a helyi politikusokból és szakértõkbõl álló munkacsoport hozta az alábbi folyamatábrával szemléltethetõ módon:
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minõségbiztosítási
ad hoc
munkacsoport

szakmapolitikai döntések,
költségvetés…

szakmai teamek

szakmai jellegû döntések,
feladatlapok…

pedagógusok

osztályszintû feladatok

értékelés,
visszacsatolás
Nagyon fontosnak ítélem a kísérleti fázisban kialakított értékelési-visszacsatolási mechanizmust, hiszen minden szereplõ
a kísérleti fázisban „tanulta” magát a programot, szükség volt az
idõszakonkénti értékelésre a módosítás, a konkretizálás érdekében. Ez az értékelési mechanizmus a program lényegi részeként
a teljes bevezetés idõszakában is mûködött és mûködik ma is,
amelynek eredményeképpen az 1996-ban kísérleti jelleggel elindított minõségbiztosítási programban már változtatásokat is végrehajtottunk.
A kísérleti fázisban egyre sürgetõbb igényként fogalmazódott
meg az egyes teamekben dolgozó szakemberekben, hogy a kiváló
és lelkes pedagógusok számára szervezzünk mérésmetodikai tanfolyamot, ezzel is segítve õket ilyen jellegû képességeik fejlesztésében. 1997-ben a Fõvárosi Pedagógiai Intézettel közösen rendeztünk a kerületi minõségbiztosítási programban részt vevõ
pedagógusoknak a mérések tervezésével, elkészítésével, értékelésével foglalkozó tanfolyamot, amely igen népszerû és sikeres
volt. Az egyes teamekben dolgozó pedagógusaink kiváló szakmai
felkészítést kaptak, elméleti és gyakorlati ismereteik mélyültek,
mindennek a mérõlapok összeállításánál és értékelésénél vették
igen nagy hasznát.
A kísérleti bevezetés és annak értékelése után döntött úgy
a Józsefvárosi Önkormányzat, hogy a helyi minõségbiztosítási programot a kerületi fenntartású normál általános
iskolákban teljes egészében bevezeti 1997-ben.
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Innentõl kezdve számíthattunk rá, hogy idõvel olyan adatbankkal fogunk rendelkezni, amely segítségével egyrészt az egyes iskolákban íratott tesztek eredményei, másrészt maguk a tesztek
is rendelkezésre állnak.
Az 1997-es év tehát alapvetõ jelentõségû volt a kerületi minõségbiztosítási program életében, hiszen az addigi kísérletezéseken,
próbálkozásokon és az ezekkel együtt járó kezdeti nehézségeken
túljutva a minõségbiztosítási programban együtt dolgozó szakértõi gárda – konkrét feladat- és ütemterv alapján – az összes kerületi fenntartású általános iskolában megkezdte a tervszerû munkát.
Az 1997/98-as tanév folyamán minden kerületi általános iskolát
bekapcsoltunk a mérésekbe, a szakmai teamek naprakész kapcsolatot tartottak az egyes iskolai munkaközösségekkel és rajtuk
keresztül a pedagógus kollégákkal. Hangsúlyozzuk, hogy a program sikere jelentõs mértékben múlott az intézményvezetõk
koordinatív, sok esetben racionális és emocionális hangolásán. Ez volt a helyi pedagógiai programok és helyi tantervek kidolgozási ütemezésének, az új feladatra való összpontosításnak az
idõszaka, mindez egészséges erjedést jelentett a tantestületekben,
és ezt a szellemi pezsgést remekül ismerték és használták fel intézményvezetõink, teamvezetõink és pedagógusaink.
Az 1997/98-as tanév végére mind a munkacsoport, mind pedig az
egyes szakmai teamek elegendõ mennyiségû információt, adatot
és szakmai tudást gyûjtöttek össze ahhoz, hogy a folyamatosan
mûködõ értékelés-visszacsatolás fázisában a program bizonyos
ponton való változtatását is javasolják, illetve részt vegyenek annak kidolgozásában. Ezekrõl a késõbbiekben részletesen is szót
fogok ejteni.
Az 1998/99-es tanévet – úgy érzékeltük – megfelelõ tervek és tapasztalatok birtokában indítottuk, és nemcsak intézményvezetõink, teamvezetõink és az egyes munkacsoportok tagjai, hanem
a kerületi pedagógusok is ismerõsen üdvözölték az általuk és velük együtt kidolgozott, kiforrott minõségbiztosítási programot.
A kerületben hagyományosan évente rendezünk Józsefvárosi
Közoktatási Napok címmel többnapos szakmai tanácskozást. Az
1997. évi konferenciánknak ez volt a központi témája, ha úgy tetszik vezérfonala, melynek segítségével kerületszerte és kerületünkön kívüli szakmai érdeklõdõknek is be tudtuk mutatni programunkat, valamint annak részeredményeit.
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3.2 A helyi Minõségbiztosítási Rendszer alapkérdései
Az elõzõekben történetileg bemutatott rendszer elsõdleges
célja, hogy a közoktatási intézményhálózatunkba bekerült
tanulóink tudásszintjérõl, tudásszintjük fejlõdésérõl átfogó, folyamatos és dinamikus képet kapjon a tanár, az iskola, a szülõ, a fenntartó.
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Nem csupán diagnosztikus méréseket végeztünk. (Ezeknek fontosságát és idõszakos létjogosultságát természetesen nem vitatjuk, hiszen egy adott szaktárgyat tanító pedagógus is diagnosztikus mérést végez – még akkor is, ha nem így nevezi –, amikor
például témazáró, összefoglaló dolgozatot írat.)
Mivel tud a pedagógus mégis többet tanítványairól annál, mint
amit az a bizonyos dolgozatra adott érdemjegy – amely 1–5 között
próbálja a tanulói tudásszintet behatárolni – mutat? Természetesen azzal, hogy az osztályban évek óta tanító pedagógus a tanulót fejlõdésében, változásában tudja vizsgálni, adott jegyeit,
osztályzatait össze tudja hasonlítani egymással, fel tudja mérni,
honnan, milyen szintrõl indult a tanuló és hova, milyen szintre
jutott el. Fejlõdött-e avagy sem, mit adott a tanuló tudásszintjéhez az iskola, a pedagógus.
Ezért is folyamodnak a pedagógusok az úgynevezett év eleji felmérõ dolgozatok íratásához, hiszen a felmérõ dolgozatban produkált tanulói
eredmény a pedagógus számára a kiinduló helyzetet jelenti, amelyhez
a késõbbiek folyamán a tanulói sikereket, eredményeket, tudásszintet
hasonlítani tudja.

A helyi Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési Rendszer is hasonló elvek és indíttatások alapján mûködik. Nemcsak azt ítéljük
fontosnak, hogy mit tud egy tanuló egy adott tantárgyból egy
adott életkorban, hanem azt is, hogy
· milyen képességekkel, milyen készségekkel, milyen ismeretanyag birtokában kezdte meg általános iskolai tanulmányait,
· milyen a tanuló családi háttere, hiszen ez alapvetõen határozza meg mind a szocializáltság mértékét, mind pedig belsõ motivációját,
· milyen szintre fejlõdik egy vagy több bizonyos idõszak alatt
a tanuló, hogyan változnak képességei, mennyi ismeretanyagot gyûjtött össze,
· milyen szinten képes megszerzett, tanult ismereteit rendszerbe építve, komplex módon használni.
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A fentiek a tanuló szempontjából felsorolt céljaink, az iskola, az
intézmény szempontjából pedig azt gondoljuk, fontos tudni, hogy
· milyen képességû, készségû tanulók érkeznek az iskola elsõ
osztályába,
· milyen szociális, családi problémákkal küzdenek, amelyek egy
részét majd természetesen az iskoláknak kell megkísérelniük
megoldani,
· mit tudott az iskola változtatni, javítani, korrigálni a tanulók
képességein, készségein, tudásszintjén,
· milyen az azonos évfolyamú tanulók tudásszintje közötti szóródás az iskolán belül.
Az intézményfenntartó önkormányzat szempontjából vizsgálva
a program célkitûzéseit, azt mondhatjuk, számunkra is fontos
információ
· az adott intézménybe belépõ tanulók iskolakészültségi szintje,
· az intézmény tanulóinak tudásszintje különbözõ életkorokban,
· az, hogy mennyire valósítja meg az iskola a helyi pedagógiai
programjában lefektetett célokat, és milyen szintre juttatja el
tanulóit helyi tanterveivel,
· melyek a problémás területek a kerületi iskolák esetében, hogyan lehet ezeket felfedezni, illetve a feltárt problémákat megoldani,
· hogyan lehet a különbözõ szociokulturális háttérrel, képességekkel és készségekkel az iskolákba érkezõ gyermekek tudásszintje alapján az intézményeket összehasonlítani.
Mindezen szempontok figyelembevételére azért van szükség, mert
gyakran szembesülünk ilyen és hasonló mondatokkal, ha pedagógusokkal szakmai megbeszélést folytatunk:
„Könnyû az X iskolában, hiszen a szülõk nagy többsége értelmiségi,
a gyerekeiket megfelelõen motiválják. Könnyû ott eredményeket elérni,
hiszen a »jó« gyerekekkel foglalkoznak. Bezzeg a mi iskolánkban.”

És ezek a félig-meddig keserû mondatok igaz állítások. Hiszen
nagyon nehéz eldönteni – talán lehetetlen is –, melyik iskola végez kiemelkedõbb pedagógiai munkát:
· az, amelyik az úgynevezett válogatott gyerekeket az általános
iskola befejezéséig teljes mértékben fel tudja készíteni neves
gimnáziumokban való továbbtanulásra, vagy
· az, amelyik a leszakadó, hátrányos helyzetû tanulókat el tudja juttatni megfelelõ életkorukban – nem túlkorosként – az általános iskola elégséges vagy közepes szintû befejezéséig, és ezáltal a tanulóknak
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lehetõséget biztosít arra, hogy szakközépiskolában vagy szakmunkásképzõben tudják folytatni tanulmányaikat.
Ez egy örök dilemma, a feloldására nem is vállalkozhatunk. A Helyi Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési Programmal arra
kerestük a választ, hogyan lehet az intézményeket és a tanulókat
is önmagukhoz, saját belsõ fejlõdésükhöz képest vizsgálni, viszonyítani.
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4. A Józsefvárosi Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési Program fázisai
4. 1 Mérések az elsõ évfolyamon
Iskolakészültségi mérés
A program alapelveinek kidolgozása során elemi igényként jelent
meg, hogy az iskolába bekerülõ kisdiákokról az iskolaérettségen
túl rendelkezzünk olyan megfelelõ információcsomaggal, amelyre
az általános iskolában eltöltendõ nyolc év folyamán építhetünk.
Ennek érdekében használtuk fel a szerzõ szakmai útmutatásai
és tanácsai segítségével a Dr. Nagy József professzor által készített Prefer tesztcsomagot az iskolakészültségi, bemeneti mérésre.
Az iskolakészültségi mérést szeptember elsõ hetében végzik el
a pedagógusok a kisdiákokkal, amelybõl
·
·
·
·

a betûfelismerésre,
a számfogalom ismeretére,
a kommunikációs készségre,
az asszociatív gondolkodásra

következtethetünk, és ezeket az iskolakezdéskor meglévõ képességeket, ismereteket, készségeket kódolt formában tároljuk.
Valójában minden elsõs tanulónk és mindegyik, a programban részt vevõ iskolánk egy-egy kóddal rendelkezik, melyeket a programon végighaladva használunk. A kódolt információkkal egyrészt könnyebb dolgozni, másrészt személytelen, azaz
statisztikáknál, összehasonlító elemzéseknél jól használhatók.
A tanulók szeptember eleji felmérését azonnal követi családi
hátterük felmérése is, azaz a szülõkkel is kitölt a pedagógus
kérdõíveket, amelyben például a szülõi házra, a szülõk iskolázottságára, a családi szokásokra vonatkozó kérdések találhatók. Ennek a felmérésnek az a hallatlan elõnye és haszna, hogy a tanuló-
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ról árnyaltabb képet lehet kialakítani. A gyermeket a pedagógus
nem a családi házból kiszakítottan látja, hanem éppen ellenkezõleg, a tanulói iskolakészültségi szint mellett bõséges információt
kap a kisdiák és családja szokásairól, a családban preferált értékekrõl, tradíciókról, motiváltságról.
A szeptemberi iskolakészültségi mérés a pedagógusok számára
nem kis munka, hiszen a tanév indításával együtt járó többletfeladatok mellett mind az egyes gyermek, mind pedig a családi háttér felmérése idõigényes, aprólékos és felelõsségteljes munka.
Ráadásul a minél objektívebb kép elérése érdekében szükséges
az iskolakészültségi felmérést azonnal, a tanév kezdetén elvégezni, azaz szeptember elsõ hetében, amikor még sem a tanulót,
sem a szülõt nem befolyásolja számottevõen az iskola.
Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési Programunk története
folyamán immár harmadik éve (a kísérleti idõszakot is beszámítva a negyedik éve) végezzük el rendszeresen minden elsõ osztályba lépõ gyermekkel és szüleikkel a Prefer tesztcsomagra épülõ
felmérést. Egyre több tapasztalat birtokába jutunk, pedagógusaink is egyre tudatosabbak és koncepciózusabbak lesznek.
Már a kísérleti fázisban is megfogalmazódott az a kockázati tényezõ, hogy a családi környezet felmérése mennyire tükrözhet
objektív képet – elsõdlegesen azért, mert a felmérés kérdõíves jellegû, azaz a szülõknek bizonyos kérdésekre kell válaszolniuk.
Nem volt a pedagógus kezében kontrollálási lehetõség, hiszen
minden szülõi választ el kellett fogadnia, a válaszokat a megfelelõ
kódokkal a tanulói térképre rá kellett vezetnie. Már ekkor megfogalmazódott, hogy szükség lenne egy olyan visszacsatolásra,
amit a pedagógus – a gyermek megismerése után – végezhetne el.
Az iskolakészültségi mérést végzõ Prefer team által felvetett problémát pedagógusaink alaposan elemezték, és végül a tavalyi évben megoldási javaslatot fogalmaztak meg a fentiekben vázolt
kockázati tényezõ minimalizálására.
Ennek eredményeképpen a Prefer felmérést Dr. Nagy József professzor úr engedélyével továbbfejlesztettük Jóferré (Józsefvárosi
Felmérõ Rendszer).
Ennek lényeges eleme, hogy a pedagógus októberben kiegészíti az elsõs kisiskolás tanulóról a családi felmérésben
adott szülõi válaszokat.
Ez azt jelenti, hogy a pedagógusnak minden egyes elsõs tanuló
esetén októberben ismételten át kell tekintenie a Prefer tesztcsomagra, valamint a családi felmérésre vonatkozó szeptemberi válaszokat, és azokat ki kell egészítenie, megjegyzésekkel kell ellát-
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nia. Ennek eredményeképpen október végén valóban minden
elsõs tanulóról rendelkezésre áll egy olyan, meglehetõsen objektív kép, amely azt mutatja, honnan indul a tanuló iskolakészültségi és szociokulturális hátterét illetõen.
Tanév végi Jófer felmérés
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Az elsõ évfolyam befejezése tájékán, május hónapban kerül sor a diákok második felmérésére, amelynek lényege,
hogy képet kapjunk a képességek, készségek fejlõdésérõl
és a tanulói tudásszintrõl.

14
A tanév végi felmérés elsõsorban nem tantárgyi jellegû (de természetesen tantárgyi elemek is megtalálhatóak benne), hanem a képességek és a készségek fejlõdésére koncentráló komplex mérés.
A tanév végi felmérési adatokat a tanév eleji méréshez hasonlóan
szintén kódolt formában tároljuk, melynek elõnyeirõl már szóltam.

4.2 Tantárgyi mérések harmadik osztályban
Miután az iskolákba belépõ elsõéves tanulóink felmérése eredményeként átfogó képpel rendelkezünk a diákokról, a harmadik
évben a mérési koncepciónak megfelelõen felmérjük a tanulók tudásszintjét. Ez a felmérés a tanév végén, májusban történik meg. Elsõdlegesen a matematikai ismereteiket, valamint
a magyar nyelv elsajátításának, ismeretének mértékét, az írási
és olvasási készséget térképezzük fel.
Ezek a felmérések már alapvetõen tantárgyi jellegûek és egy
adott életkorban kívánatos tudásszintet vizsgálnak. Nem tekinthetõk azonban pusztán diagnosztikus mérésnek, hiszen az adott
életkori tudásszint mellett rendelkezésünkre állnak azok az információk is, hogy a felmérésben részt vevõ kisdiák honnan indult, milyen kezdeti paraméterek mellett vagy éppen ellenére jutott el a harmadikos tudásszintre.
Ezzel a megközelítéssel lehetõvé válik a pedagógiai hozzáadott
érték körülhatárolása, vizsgálata, elemzése is. A pedagógiai hozzáadott érték természetesen iskolánként változó. Ez mindenekelõtt lehetõséget ad az intézmények önmagukban való vizsgálatára, azaz minden intézményt saját magához viszonyítva
lehet elemezni. Így elkerülhetõvé válik a témánk tárgyalásának
elején emlegetett „bizony, nálunk ez nehezebb”-féle attitûd továbbélése. Ellenkezõleg: amint az iskolák elõtt korrekt és objektív százalékban kimutatott tanulói teljesítmények állnak, az iskolák is elsõdlegesen arra fognak összpontosítani, hogy – saját
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teljesítményüket növelendõ – a lehetõségeikhez mérten a saját
pedagógiai hozzáadott értéket növeljék.
Immár 3 éve folyamatosan végezzük ezeket a méréseket, folyamatosan elemzik a szakmai teamek a feladatokat, a mérési eredményeket, folyamatosan kutatják a problémák szakmai, illetõleg
tantárgyi területeit. Nem titkolt célunk ugyanis, hogy azonosítsuk és jól körülhatároljuk azokat a fõbb csomópontokat, amelyek köré a jövõben kerületi fejlesztéseket, projekteket, szellemi
innovációkat tervezünk. Ezekre a fõbb csomópontokra a késõbbiekben minõségi köröket lehetne szervezni, hiszen ezek lesznek a kerületi minõségbiztosítási program folytatásának és továbbfejlesztésének pillérei.
Bár már három év tapasztalataival, mérési eredményeivel és statisztikáival rendelkezünk, az 1998/99-es tanév végén vettek
részt a harmadik osztályos felmérésben azok a diákok, akikkel
a Prefer iskolakészültségi felmérést 1997-ben a kerületben elõször elvégeztük. Így ez az év az elsõ „éles” év, amikor a pedagógiai
hozzáadott érték meglehetõsen objektíven kimutatható lesz, illetõleg ahol a minõségi körök kialakításának teljes realitásával
számolhatunk.

4.3 Komplex mérések hetedik évfolyamon
A Józsefvárosi Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési Program
alapvetõ fontosságú eleme a hetedik évfolyamon sorra kerülõ
komplex társadalom- és természettudományi felmérés.
Ez a felmérés kvázi „kimeneti” mérés abban az értelemben, hogy
a tanulókat általános iskolai tanulmányaik vége felé vizsgálja,
azonban nem teljes kimeneti mérés. Mi ennek az oka, miért döntöttünk az alapelvek kidolgozásánál a hetedik osztályos korban
történõ felmérés mellett a nyolcadik osztályos felmérés helyett?
Mert:
· a felmérést alapvetõen a tanév végén kell elvégezni, és a nyolcadik osztály a középiskolai felvételire való készülõdés jegyében telik el, ezért sem szakmailag, sem pedagógiailag nem várható el, hogy a középiskolába már bejutott tanulók tudásuk
legjavát nyújtsák egy ilyen felmérésben
· a helyi pedagógiai programokat is hetedik osztályban kezdték
el bevezetni
· a hetedik osztály végén elvégzett felmérés tapasztalatait a pedagógusok a következõ évben még ugyanazokkal a tanulókkal
tudják hasznosítani
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Mint említettük, ezek a felmérések komplex jellegû mérések: olyan társadalom- és természettudományi mérõlapokat kell a tanulóknak kitölteniük, amelyekben lexikális és
tantárgyi ismereteiken túlmenõen számot kell adniuk ismereteik kreatív használatáról, az egyes tantárgyak között átívelõ tudáshalmazról.
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Nem könnyû az ilyen komplex mérõlap összeállítása sem. Hiszen
egy komplex természettudományi mérõlap nem attól lesz komplex,
hogy tartalmaz matematika- és fizikapéldát, néhány kérdést földrajz, biológia tantárgyakból és kémiai feladatot. Attól komplex
a mérõlap, hogy olyan kérdéseket, feladatokat, témaköröket ölel fel,
amelyekben egyidejûleg kell a tanulónak használni a természettudományos, illetõleg a társadalomtudományi tantárgyakban megszerzett ismereteit. Az ilyen típusú mérõlapok szakszerû összeállítása az egyes teamek szakmailag kiemelkedõ munkáját dicséri.
Amint már említettem, az évek során az egyes munkacsoportok részt
vettek olyan, a Fõvárosi Pedagógiai Intézet által szervezett mérésmetodikai tanfolyamon, amelyen egyrészt megismerkedtek a mérésekkel, a mérõlapok készítésének, összeállításának, tesztelésének és értékelésének tudományával, másrészt a gyakorlatban is megtanulták
ezek összeállítását, használatát. Ma már elmondhatjuk, hogy olyan
professzionális csoportokkal dolgozunk, amelyekben pedagógusaink
szakmai kvalitásaiknak megfelelõen kiváló mérõlapokat állítanak
össze, ezeket tesztelik és ezután a mérõlapok kerületszerte felhasználhatóak.
Bár évek óta végezzük a hetedikes tanulók komplex felmérését,
azonban néhány évnek még el kell telni ahhoz, hogy az 1997-ben
elõször felmért diákok eljussanak a hetedikes korba, és átessenek azon a felmérésen, amely számukra a kerületi minõségbiztosítási programban való teljes és maradéktalan részvételt jelenti.
Mindannyian, akik a kerületi közoktatásban, közoktatásért dolgozunk, izgalommal várjuk ezt az elkövetkezendõ eseményt, addig is igyekszünk annyi tapasztalatot összegyûjteni a hetedikes
komplex felmérésekbõl, amennyit lehet, annak érdekében, hogy
egyre gördülékenyebben és jobban végezhessük feladatunkat
a minõségbiztosítási programban.

5. Agenda
Végezetül tekintsük át a tanuló, az iskola és a fenntartó szempontjából a Józsefvárosi Minõségbiztosítási és Minõségellenõrzési Rendszer ütemtervét, idõvonalát.
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5.1 Az általános iskolai tanulók ütemterve
I. évfolyam

JÓFER felmérés
(tanuló + családi háttér)

szeptember 1. hete
II. évfolyam
III. évfolyam

anyanyelvi mérés
(írás, olvasás, nyelvtan)
matematikai mérés

IV. évfolyam
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V. évfolyam
VI. évfolyam
VII. évfolyam
május
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komplex társadalomtudományi mérés
(magyar nyelv és irodalom, történelem,
mûvészettörténet)
komplex természettudományi mérés
(matematika, fizika, kémia, biológia,
földrajz)

VIII. évfolyam

középiskola

Az egyes tanuló számára ezek egyszeri cselekvések, egy adott
életkorban elvégzett felmérések, nem ismétlõdõ pedagógiai folyamatok.

5.2 A kerületi iskolák és teamek feladatai
Az iskolák és a teamek számára a feladatok ritmikusan váltják
egymást egy adott tanéven belül, sõt, az értékelõ fázisok a következõ tanévben jelennek meg, biztosítva ezáltal a periodicitást és
a folyamatosságot.
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5.3 A fenntartó feladatai
január:
február:
március:
április:
május:
június:

július:
augusztus:
szeptember:

október:
november:
december:

a minõségbiztosítási program munkatervének kidolgozása az
aktuális évre vonatkozóan, a költségvetés összeállítása
értekezletek szervezése, a költségvetés elemzése
tanfolyamok szervezése, a költségvetés véglegesítése, lebontása
a mérések elõkészítése, operatív és szervezési feladatok
a mérõlapok sokszorosítása, eljuttatása az intézményekbe
a számítógépes feldolgozás megszervezése, a mérést végzõ pedagógusok, szakemberek és a programban résztvevõk munkadíjának elszámolása
a számítógépes feldolgozás nyomon követése
nagy „levegõvétel”
a munkacsoportok elemzõ értekezletein való részvétel, az
elemzõ anyagok összegyûjtése, a kapott információk feldolgozása, publikációk
a JÓFER felmérések nyomon követése, értekezletek, elemzések
az elõzõ tanév végi felmérések elemzési anyagainak összegyûjtése, írásos feldolgozása, analízis
a következõ évi költségvetés elõkészítése, létszám, mutatószámok feldolgozása
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Irányított önértékelés
Esettanulmány
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Kállai Mária–Mezei Csilla–Pesti Istvánné

1

Ebben a cikkben bemutatunk egy példát az önértékelésre, amely
a minõségfejlesztés egyik legfontosabb lépése. Hiszen ha nincs
képem arról, hogyan látnak engem, a tevékenységemet mások,
akkor a „minõség” – amely végsõ soron a vevõk igényeinek megfelelõ termékben, szolgáltatásban testesül meg – üres lózung marad csupán.
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1. Elõkészítés
Irányított önértékelést végeztünk az EFQM önértékelési modell
alapján, melynek összefoglalását az alábbiakban tesszük nyilvánossá.
Minõségügyi tevékenységünknek jelentõs állomása volt, amikor
az 1999/2000-es tanév elején eldöntöttük, és hogy a EFQM-modell alapján végzünk önértékelést.
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Miért tettük ezt? Miért gondoltuk, hogy TQM-alapú minõségfejlesztés után EFQM-modell alapján végzünk irányított önértékelést?
Minõségi köreink befejezték munkájukat, a körök ajánlásainak
figyelemmel kísérése megtörtént, azóta témafelelõsök vigyázzák
szabályozott folyamatainkat.
Úgy döntöttünk, hogy a szervezeti kultúránkban végbement
változásokat szeretnénk tetten érni, és az önértékelést fókuszálni három olyan területre (vezetés, dolgozói, vevõi elégedettség), amelynek szintjei mindenképp meghatározó a további munkát illetõen. Úgy ítéltük meg, amit az irányított önértékelés
eredménye vissza is igazolt, hogy a TQM alapú minõségfejlesztés
javulást hozott e területen is.
Ma már gazdag szakirodalma van a modell leírásának, kevés viszont a közoktatási tapasztalat ezen a területen, különösen az általános iskolát tekintve.
Miért választottuk a „Nemzeti Minõségi Díj Önértékelési Modellje
az Üzleti Kiválóságért” modellt? [Az 1996-ban alapított magyar
Nemzeti Minõségi Díj (NMD) is az Európai Minõségi Díj modelljén
alapul, melynél nem a termék vagy a szolgáltatás minõségét díjazzák, hanem az egész szervezet tevékenységét az üzleti kiválóság elérése terén.]
A magyar Nemzeti Minõségi Díj megalapításával lehetõvé vált
·
·
·
·

a minõség stratégiai szerepének erõsödése,
a gazdálkodó szervezetek üzleti eredményeinek javulása,
a folyamatos fejlesztés gyakorlatának megértése,
hazai és külföldi sikeres példákból való tanulás, tapasztalatgyûjtés.
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Tudjuk azt, hogy gazdálkodó szervezetek alkalmazzák, mégis úgy
ítéltük meg, hogy mindenképp nagyon jó eszköze lehet az önértékelésnek
· a vezetés,
· a dolgozói elégedettség,
· a vevõi elégedettség
mérésének, értékelésének területén. Ha ezen területeken a várt
eredményeket igazolva látjuk, akkor nagy valószínûséggel a többi területen is megpróbáljuk alkalmazni.
A felkészülés során felhasználtuk az eddig megjelent magyar
nyelvû szakirodalmat, az NMD pályázati útmutatóit több évre
visszatekintve, a Minõségfejlesztési Központ felkészítõ tréningjét, a különbözõ minõségügyi konferenciákon hallottakat.
A három elem kiemelésével – vezetés, dolgozói elégedettség, vevõi
elégedettség – úgy ítéljük meg, hogy sikerült „belekóstolni” a modell általános iskolai megfeleltetésébe, valamint egy olyan módszert sajátított el a workshop vezetõje, amely a szervezetrõl alkotott vélemények gyûjtésénél kiválóan alkalmazható.

2. A vezetés értékelése
Az alábbiakban Almási Vendelné tanítónõ, munkaközösség-vezetõ, a COMENIUS 2000 vezetõi körének tagja, tantestületi beszámolóját olvashatják:
Az iskolai önértékelési folyamat részeként végeztem el a vezetés
értékelését. Azt vizsgáltam, hogyan irányítják a felelõs vezetõk az
intézményt úgy, hogy optimális minõséget érjenek el.
A vizsgált területek:
·
·
·
·
·

Minõséget javító iskolavezetés és kultúra
A vezetés elkötelezettsége
Professzionális iskolavezetés
Tananyagok és tanulói segédanyagok fejlesztésének irányítása
Az ügyfelek igényeinek feltárása, figyelembevétele

Ezen kritériumon belül vizsgált specifikációk:
· A vezetõség szerepe a minõség területén
· A minõségkultúra állandó és átfogó támogatása
· Az egyes személyek és csoportok sikerének felismerése és támogatása
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· A TQM elõsegítése, támogatása
· A kapcsolatok fejlesztése az ügyfelekkel
· A TQM iskolán kívüli terjesztése
Ezen kritérium vizsgálását kérdõívvel, problémalappal, konzultációs csoportmunkával és végül konszenzusos megállapodással
végeztem el.
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Az intézmény közel 100 dolgozójából úgy választottunk ki 10 fõt
(tehát 10%-ot), hogy reprezentatív legyen életkorra, foglalkozásra
és intézményi foglalkoztatásra is.
A csoportok összeállítása:
·
·
·
·

négy alsó tagozatban,
négy felsõ tagozatban tanító nevelõ,
egy mûvészeti iskolában dolgozó tanár, valamint
egy fõ adminisztratív dolgozó.

A kérdõíven 0-tól 5-ig terjedõ skálán kellett értékelni az igazgató és
minden más vezetõ (igazgatóhelyettesek) munkáját abból a szempontból, hogy hogyan ösztönzi, támogatja és mozdítja elõ a TQMkultúrát.
Az értékelést az alábbi eszköz segítségével végeztük.

Kedves Kolléga!
Iskolánkban önértékelés folyik.
Kérlek, hogy jellemezd az iskolavezetést 0-tól 5-ig terjedõ skálán!
Arra keressük a választ, hogy az igazgató és minden más vezetõ
viselkedése és tevékenysége hogyan ösztönzi, támogatja és mozdítja elõ a TQM kultúrát.
A vezetõk…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…világosan megfogalmazott irányvonalakat határoznak-e meg?
…példát mutatnak-e a fejlesztési folyamatok irányítása során?
…meghallgatják-e mások ötleteit, és segítik-e
azok megvalósítását?
…törekszenek-e saját személyes teljesítményük
javítására továbbképzés útján
…biztosítják-e a képzés lehetõségét a beosztottjaik számára?
…biztosítanak-e megfelelõ erõforrásokat az
összes általuk indított kezdeményezés támogatására?
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7.
8.
9.

10.
11.
12.

…idõben elismerik-e beosztottjaik erõfeszítéseit
a TQM megvalósítása és mindennapi munka során?
…elkövetnek-e mindent azért, hogy hatékony
kapcsolatokat építsenek ki az iskola partnereivel?
…megteremtik-e és támogatják-e az intézmény
pedagógiai értékeit és célkitûzéseit az intézményen belül?
…használnak-e mutatószámokat az egyének és
a szervezeti egységek fejlõdésének mérésére?
…támogatják-e a helyi szervezeteket?
…elõsegítik-e az intézmény külsõ megítélését
elõadások tartásával vagy publikációval?
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A pontszám jelentése:
E tevékenység és ennek felülvizsgálata természetes része mindnyájunk
5:
mindennapi munkájának
Voltak ilyen széleskörû és hatásos tevékenységek, amelyeket a vezetõ4:
ség értékelt.
Voltak ilyen tevékenységek, de nem értékelték ezeket, vagy nem bizo3:
nyultak hatásosnak.
Voltak ilyen tevékenységek, de ezek elszigeteltnek és be nem tervezett2:
nek tûntek.
Hallottam ötletekrõl és szándékokról, tényleges tevékenységet azonban
1:
nem láttam.
Nem tudok ezzel kapcsolatosan semmilyen ötletrõl, szándékról vagy te0:
vékenységrõl.

A Belsõ delta–workshop
A résztvevõk saját értékelõlapjaikkal és kitöltött, vagy részben
hiányosan kitöltött kérdõíveikkel érkeztek. 1,5–2 órás csoportmegbeszélést tartottunk. A kérdések tartalmi feltárását és a
problémák összegyûjtését végeztük ekkor.
Ezután a team tagjaival, 10 fõvel folytattam a megbeszélést,
összegzést.
Az egyes kérdésekre adott értékelések és átlagok.

1.

5
1

4
7

3
2

2
–

1
–

0
–

Átlag
3,9

2.

1

7

1

1

–

–

3,8

3.

0

5

5

–

–

–

3,2

4.

5

5

–

–

–

–

4,5

5.

3

5

1

1

–

–

4,0

6.

1

1

5

2

1

–

2,9

7.

2

3

5

–

–

–

3,7

8.

3

7

–

–

–

–

4,3

9.

2

7

1

–

–

–

4,1

10.

–

1

1

2

1

6

1,2

11.

1

6

3

–

–

–

3,8

12.

4

3

2

1

–

–

4,0
3,61
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A legnagyobb egyetértést a legmagasabb átlagú és a legalacsonyabb átlagú kérdések mutatják.
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A 4. kérdés arra vonatkozott, hogy a vezetõk továbbképzések útján törekszenek-e saját teljesítményük javítására. A 4,5 átlag kifejezi azt, hogy a dolgozók többsége tudja, mennyire fontos a minõségmenedzsment felkészültsége, valamint azt is, hogy a vezetõk
nagyon sokat tettek önmaguk teljesítményének továbbképzésekkel és önképzéssel való fokozásáért. Megnyugtatónak tarthatjuk
azt is, hogy az 5. kérdés („Biztosítják-e a képzés lehetõségét beosztottjaik számára?”) – szintén magas értéket kapott.
A 10. kérdés a statisztikai (grafikonos, táblázatos, számszaki) kimutatásokra vonatkozik. Jövõbeni fontossága miatt maradt a kérdések között. Már régóta készítünk mindenféle statisztikákat,
amelyek tudatos felhasználása az elkövetkezõ idõszak feladata.
A legnagyobb szóródást a 6. kérdésre adott válaszok mutatják –
erõforrások biztosítása az általuk indított kezdeményezés támogatására.
Ez a kérdés sok gondot hozott felszínre.
Ezek a következõk:
· Nagy a leterhelés. A munkafeltételek romlanak, a követelmények, elvárások drasztikusan nõnek.
· A minõségi munkához megfelelõ anyagi elismerés szükséges.
· Tehetséggondozáshoz az anyagi feltétek nem biztosítottak a felkészítõ nevelõk számára.
Az egyes kollegák értékelése a vezetés munkájáról százalékosan:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

63,3%
66,6%
68,3%
70,0%
73,3%
75,0%
76,6%
80,0%
81,6%
85,0%
Átlagosan: 73,9%

Úgy ítéljük meg, mindenképpen hasznos volt a vezetés megméretése a minõségfejlesztés területén.
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Az eredményekkel elégedettek vagyunk. Az EFQM-modell sajátossága alapján a fejlesztés tervét 2000 szeptemberében dolgoztuk
ki, de már kapcsolva a Comenius 2000 Közoktatási Minõségfejlesztési Program II. szintjének vezetõi elkötelezettséget vizsgáló
minõségi köréhez.

3. Dolgozói elégedettség értékelése
Az EFQM-modell „Eredmények” oldaláról a dolgozói elégedettséget és a vevõi elégedettséget választottuk.
A modellt bemutató táblázatban láthatjuk, hogy milyen magas
pontértékük van, milyen fajsúlyos szerepük az önértékelési modellen belül.
Ha összevetjük mindezt a COMENIUS I. és II. intézményi modelljeivel, vagy egyáltalán feltesszük a kérdést: mikor jó az iskola (a válaszok között bizonyára ott találjuk: ha szeretik a gyerekek, szülõk, jól érzik magukat a tanárok)? Igazolva látjuk a fontosságát
a dolgozói és vevõi elégedettségmérésnek egyaránt.
Intézményünkben évek óta folyamatos úgy a kapcsolattartás,
mint az elégedettségvizsgálat, igényfelmérés mind a szülõk, mind
a gyerekek körében. Igen átfogó, alapos dolgozói elégedettségvizsgálatot viszont nem végeztünk eddig.
A dolgozói elégedettség mérésének elemzõ értékelését Zsák Zsuzsanna tanítónõ, a COMENIUS 2000 II. projektirányító csoport
tagja, Pesti Istvánné biológia-technika szakos tanárnõ, munkaközösség-vezetõ, az iskola minõségfejlesztõ csoportjának tagja, a
COMENIUS 2000 II. minõségfejlesztõ modell projektirányító csoportjának tagja, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. COMENIUS
2000 II. intézményi modell tanácsadója végezte. Az alábbiakban
kettejük tantestület elé terjesztett munkáját mutatjuk be.
A dolgozói elégedettség vizsgálata talán az EFQM-modell legérdekesebb része. A kapott eredmények elfogadása, értékelése embert próbáló feladat.
A mérést kérdõív segítségével végeztük. A kérdéssor nem része
a Magyar Nemzeti Díj pályázati anyagának, ezért saját „erõforrásainkat” kellett mozgósítanunk.
A reprezentatív minta kiválasztása után a dolgozóinkat egyenként egyéni beszélgetés során kértük meg a kérdõív kitöltésére.
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A kérdõív összeállításának alapelvei
A kérdések összeállítása
A kérdõív kérdései a Magyar Nemzeti Díj pályázatát ismertetõ és
azt magyarázó kiadványok alapján álltak össze, amelyek a dolgozói elégedettség ismérvének tartják a következõ témakörök
vizsgálatát:
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munkahelyi légkör

1. kérdés

munkafeltételek

2. kérdés

kommunikáció

5., 6. kérdés

innováció

3., 4. kérdés

visszajelzések

11. kérdés

elismerés, megbecsülés

7., 8., 9., 10. kérdés

karrierlehetõség

15., 16. kérdés

A kérdések közül a 12., 13. és 14. ellenõrzõ kérdés. Az EFQM pályázati kiírás kér olyan statisztikai adatokat is, mint a távolmaradások, azok okai (táppénz, továbbképzés), valamint 5 évre visszamenõen a dolgozók fluktuációja. Itt fejthetõ ki és ellenõrizhetõ
vissza a továbbképzések mint személyiségfejlõdést, a minõségfejlesztést szolgáló lehetõségek biztosítása.
A 18–19. kérdés a minõségbiztosítás jelenlegi helyzetére világít
rá, hiszen a TQM egyik fontos alapelve a vezetõi elkötelezettség
mellett a dolgozók minél szélesebb körben történõ bevonása a
fejlesztõ folyamatba.
A mintavétel szempontjai
A megkérdezendõk kiválasztásának szempontja volt, hogy az iskola minden dolgozói rétegének véleményét megismerjük.
Technikai dolgozók

2 fõ

Mûvészeti iskola dolgozói

2 fõ

Gazdasági alkalmazott

1 fõ

Titkárság

1 fõ

Mûvelõdési ház

1 fõ

Pedagógus (alsós)

5 fõ

Pedagógus (felsõs)

11 fõ

Azzal a felajánlott lehetõséggel, hogy bárki véleményét szívesen
fogadjuk, még 4 alsós és 2 felsõs kolléga élt. A 30 darab kérdõívbõl 25 kitöltött példány érkezett vissza. Az ívek egyesével kerül-
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tek kiosztásra, rövid tájékoztatással együtt. Egyben lehetõséget
biztosítva arra, hogy a további felmerülõ kérdéseket megkonzultáljuk.
Az alábbiakban azt a kérdõívet tesszük közzé, amely alapján végeztük a dolgozói elégedettség mérését.
Kérdõív
Kedves és Tisztelt Kollégáim!
Az iskola fejlõdéséhez szükségünk van a Te véleményedre is. Kérlek, meggyõzõdésed szerint töltsd ki ezt a kérdõívet.

9

Köszönöm!
Hányadik munkahelyed?
Hány éve dolgozol ebben az
iskolában?

1.

2.

3.

4.

5.

több

1 éve

2–5
év

6–10
év

11–15
év

16–20
év

több

A feldolgozás során elégedettnek tekintjük azokat a kollégáinkat,
akik kitûnõvel és jóval minõsítik a kérdést. Közepesen elégedettnek,
ha a hármas számot választják. Elégedetlennek, ha elégségest,
elégtelent vagy nulla minõsítést adnak. Kivétel a 12–13. kérdés.
·
·
·
·
·
·

5
4
3
2
1
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

=
=
=
=
=
=
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maximálisan elégedett vagyok
elégedett vagyok
változást várok
kicsit elégedetlen vagyok
elégedetlen vagyok
teljes mértékben elégedetlen vagyok
Mennyire megfelelõ számodra a munkahely
légköre?
Szerinted mennyire biztosítottak az iskola által
a feltételek a hatékony munkavégzésedhez?
Mennyire tartod fontosnak, hogy az iskolai folyamatokba, döntés-elõkészítésbe beleszólj?
Ebben a tanévben mennyire vették figyelembe
javaslataidat?
Problémáidat a megfelelõ módon és stílusban
fogadták?
A felvetett problémáid többségére megnyugtató
válasz született?
Az iskolavezetés mennyire ismeri el a munkádat?
A kollégáid mennyire ismerik el a munkádat?
Általában jellemzõ-e az intézményben, hogy a
plusz teljesítményt elismerik?
Mennyire ismerik el a Te pluszmunkádat?
Véleményed szerint mennyire jellemzõ, hogy
a munkádat, teljesítményedet rendszeresen értékelik?

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0
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12.
13.
14.
15.
16.
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17.
18.
19.

Mennyire foglalkoztat a gondolat, hogy másik
iskolában folytasd a tanítást?
Mennyire foglalkoztat a gondolat, hogy pályát
módosíts?
Ha pályát változtatnál, mennyire az anyagiakon múlna?
Mennyire jellemzõ, hogy az iskola személyiséged fejlõdéséhez lehetõséget biztosít?
Mennyire jellemzõ, hogy a képességeid kihasználatlanok?
Mennyire érzed magad folyamatosan túlterheltnek a tanév során?
Mennyire tartod fontosnak az iskolában folyó
minõségbiztosítási tevékenységet?
Mennyivel lett tudatosabb a munkád a minõségi körök ajánlásainak teljesítésével?

Kérdés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5
1
1
4
2
5
4
3
2
2
5
4
0
2
8
6
1
7
1
1

4
8
10
8
10
8
7
8
17
8
3
8
0
2
5
7
8
9
10
5

3
14
10
9
6
8
9
10
4
8
10
8
1
8
9
5
6
6
4
6

Osztályzat
2
0
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
0
1
5
1
2
5
4

1
1
1
1
2
1
2
0
0
3
2
1
3
3
0
1
5
0
1
2

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

0
1
1
1
3
2
1
2
1
1
0
2
16
10
2
1
4
1
4
7

átlag
3,2
3,2
3,36
2,96
3,36
3,24
3,24
3,68
3,04
3,26
3,24
0,45
1,8
3,56
3,36
2,48
3,72
2,72
2,12

Egy-két gondolat az elemzésrõl és a lehetséges megoldásokról
Kapott százalékaink a közepes átlag körül mozognak. Az EFQM
modellel végzett önértékelés tájékoztat, és elemzése során kiválaszthatjuk azokat a területeket, amelyeket késõbb irányított
önértékeléssel szeretnénk alaposan feltérképezni.
Az iskolában folyó óralátogatások megbeszélése után remek lehetõség nyílik egy kötetlen beszélgetésre. Itt interjú kérdésekkel
elindítható egy gondolatsor, aminek nyomán kollégáink ötleteiket, javaslataikat közvetlenül továbbíthatják.
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A Comenius 2000-ben dolgozó vezetõi kör elkészítette az interjú
szempontsorát, a munkaközösség-vezetõk az óralátogatások után
évente legalább egyszer irányított interjú segítségével tájékozódnak a dolgozói elégedettségrõl.
A 6., 7. kérdések számadatai mögé szerettünk volna bepillantani, ezért a munkatársainkat egy interjú során újra megkérdeztük, teret biztosítva arra, hogy véleményeiket, esetleges sérelmeiket megismerhessük.
A 19. kérdés kapcsán a minõségbiztosítás, minõségfejlesztés elfogadtatása, tudatosabb alkalmazása érdekében továbbképzést,
értekezletet szerveztünk, ahol az alapfogalmakra, elért eredményeinkre, a gyakorlati hasznosságra helyeztük a hangsúlyt.
A dolgozói elégedettséget elemzõ önértékelés eredményeibõl adódó feladatainkat a 2000/2001-es tanév cselekvési tervébe építettük be.
Kiemelt feladat a minõségfejlesztés folyamatos beépítése a napi
munkavégzésbe. A dolgozói elégedettség mérésének egyik tanulsága az, hogy eddigi minõségfejlesztõ tevékenységünkben a pedagógusok vettek részt, a megkérdezettek között viszont az összes
dolgozói létszám arányának megfelelõen a nem pedagógusok is ott
voltak.
Látjuk azt is, hogy a kérdések egységes értelmezése érdekében a
következõ dolgozói elégedettség mérésénél munkamódszerként a
Delta Workshopot fogjuk alkalmazni. A dolgozói elégedettségmérésnél adódó problémákra pedig fókuszcsoport alakult, ami intézkedési tervet dolgoz ki a „legkritikusabb pontok” orvoslására.

4. Vevõi elégedettség
A vevõi elégedettség vizsgálatát Czeglédi Karolina földrajz–testnevelés szakos tanárnõ, valamint Mezei Csilla magyar–történelem
szakos tanárnõ, az iskola minõségfejlesztõ csoportjának tagja, a
Comenius 2000. II. minõségfejlesztõ modell projektirányító csoportjának tagja, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. Comenius
2000. II. intézményi modell tanácsadója végezte. Az alábbiakban
az õ tantestület elé tárt munkájukat olvashatjuk.
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Tanulói kérdõívek
Az iskola 95 tanulója kapta meg a kérdõívet. A kiválasztás véletlenszerû volt, a 4–8. osztályokból 5–5 tanuló (a véletlenszerû kiválasztás szabályait figyelembe véve) vett részt a kérdõívek kitöltésében. Összesen 90 db kérdõív került feldolgozásra.
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A kérdõívek értékelésénél kiderült, hogy nem célszerû egy asztalhoz
ültetni az azonos osztályban tanulókat, mert sok esetben azonos
válaszok születtek, nem egyéni észrevételek. Kiderült az is, hogy
nem minden esetben beszélünk egy nyelven a tanulókkal, tehát
jobban kell figyelni a szaknyelv használatával, még olyan esetekben
is, mint például tehetséggondozás, felzárkóztatás. A tanulság az,
hogy nem csak kollégákkal kell tesztelni ezeket a kérdõíveket, hanem elõtte a tanulókkal is.
1.

2.

Hogyan érzed magad jelenlegi iskoládban?
Jól

68%

Közepesen

32%

Rosszul

0%

Mi ennek az oka? Befolyásolják-e a fenti kérdésre
adott válaszodat?
Jellemzõ

Nem
jellemzõ

Befolyásol

Nem
befolyásol

Világos szabályok és
elvárások vannak

98%

2%

58%

42%

A diákok munkáját elismerik a tanárok

89%

11%

59%

41%

A tanárok többsége
partnerként kezeli
a diákokat

26%

74%

36%

64%

Az egyes tárgyak követelménye és értékelése
világos

89%

11%

53%

47%

Komoly tanulási problémáim vannak

17%

83%

36%

64%

A tanárok a diákok képességeire építenek a
tananyag tanításakor

67%

33%

61%

39%

A teljesítményemmel
kapcsolatban szóbeli
jelzést is kapok

80%

20%

60%

40%

Sok jó osztálytársam
van, ezért jól érzem
magam osztályban

100%

0%

69%

31%

0%

100%

11%

89%

Magányos vagyok,
ezért szorongok az osztályban
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3.

4.

Egyetértesz-e a következõ állítással? „A város legjobb
iskolája az én iskolám.”
Igen

48%

Nem

6%

Részben

29%

Nem tudom megítélni

17%

Van-e olyan tanárod, akivel meg tudod beszélni a tanulással kapcsolatos problémáidat?
Igen, van néhány ilyen

55%

Többségük ilyen

20%

Egyáltalán nincs ilyen tanárom

23%

Nem próbálta
5.

13

2%

Rangsorold a pedagógustól elvárható tulajdonságokat
1-10-ig! (1 a legfontosabb)

A tanulók az alábbi rangsort állították fel:
Egyformán szereti a tanítványait

1

Jól tanítja a tárgyát

1,2

Elismeri, ha téved

1,5

Érthetõen magyaráz

1,9

Szakmailag jól felkészült

2,5

Türelmes

2,7

Felkelti az érdeklõdést a tantárgya iránt

2,8

Szigorú, de következetes

3,0

Ismeri tanítványait

4,4

Magas tantárgyi követelményeket támaszt

5,7

6.

Elegendõnek tartod-e az iskolában a tudásod ellenõrzését,
számonkérését?
Igen

65%

Nem

6%

Rendszertelen

9%

Túlzott

10%

Nem tudom

10%

L
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7.

Reálisnak tartod-e a tudásod értékelését?
Igen

58%

Nem

3%

Egyes tárgyakban igen

· oktató-nevelõ munka
· az iskola egyéb tevékenysége
· tárgyi feltételek

Tulajdonképpen igen (fõ)

Tulajdonképpen igen (%)

Nem nagyon (fõ)

Nem nagyon (%)

Egyáltalán nem (fõ)

Egyáltalán nem (%)

Nincs v. (fõ)

Nincs v. (%)

Elégedett vagy-e? (Jelöld x-szel véleményedet.)

Teljes mértékben (%)

14

Ezen munkában bemutattuk mérõeszközeinket, rögzítettük az
eredményeket. A fejlesztési terv kialakítása a szeptember hónap
feladata az éves cselekvési programmal, a Comenius 2000. feladataival összhangban. A következõ 19 kérdés összhangban van
a szülõi elégedettséget mérõ kérdõívben megfogalmazottakkal.
A kérdések az alábbi témák köré csoportosulnak:

Teljes mértékben (fõ)

L
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39%

Az iskola oktató-nevelõ
munkájával

30

34

45

50

12

13

0

0

3

3

Az iskolai programba való
tanulói beleszólás
lehetõségével

27

30

37

41

18

20

3

3

5

6

Az iskola továbbtanulásra
felkészítõ tevékenységével

43

48

21

23

6

7

4

4

16

18

Az iskolai tehetséggondozással (például szakkör)

40

45

23

26

10

11

4

4

13

14

A felzárkóztatással (korrepetálás, fejlesztõ foglalkozások)

30

33

34

38

13

15

3

3

10

11

Az iskola pályaválasztást
segítõ munkájával

28

31

30

33

13

15

2

2

17

19

Az iskola sportéletével

32

35

36

40

12

13

5

6

5

6

A pedagógus munkájával

23

25

45

50

14

16

2

2

6

7

Az iskolai kisegítõ személyzet munkájával

20

22

31

35

20

22

9

10

10

11

A diákönkormányzat tevékenységével

25

28

36

40

21

23

2

2

6

7
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Teljes mértékben (%)

Tulajdonképpen igen (fõ)

Tulajdonképpen igen (%)

Nem nagyon (fõ)

Nem nagyon (%)

Egyáltalán nem (fõ)

Egyáltalán nem (%)

Nincs v. (fõ)

Nincs v. (%)

Az iskola tárgyi felszereltségével

Teljes mértékben (fõ)

Management

27

30

36

40

22

25

3

3

2

2

Az iskola épületével

22

24

40

45

19

21

3

3

6

7

Az osztálylétszámmal

47

53

29

32

11

12

1

1

2

2

Az iskola tisztaságával

18

20

30

33

28

31

10

11

4

5

Az étkeztetéssel

12

13

19

21

33

37

10

11

16

18

A befizetés rendjével

21

23

39

44

17

19

1

1

12

13

A napköziben folyó
munkával

20

22

21

23

8

9

2

2

39

44

A néptáncoktatással

20

22

23

25

8

9

6

7

33

37

A tantermek otthonosságával

25

28

26

29

22

24

7

8

10

11

(A táblázatot értékelt formában jelenítjük meg, hány fõ illetve hány százalék jelölte az adott kérdésre a választ.)

Szülõi kérdõívek értékelése
Az 1999/2000. tanév végén kérdõíveket kaptak a tanulók és
a szülõk, melyek az iskola önértékeléséhez nyújtottak segítséget.
95 tanulói és ugyanennyi szülõi kérdõívet adtunk ki. A kiválasztás véletlenszerû volt. Az ily módon kiválasztott tanulók szüleik
számára hazavitték a kérdõíveket. A tanulóktól 90 db, a szülõktõl 66 db kérdõív jutott vissza, amelyek feldolgozásra kerültek.
Köszönjük az osztályfõnökök munkáját, akik segítettek a kérdõívek visszajuttatásában, valamint a szülõk és a tanulók közremûködését.
A kiküldött kérdõívek 69%-a érkezett vissza, ami viszonylag jónak mondható.
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1.
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A szülõk iskolaválasztását általában több dolog befolyásolja. Kérjük, mondja el, hogy miért éppen arra az iskolára esett választásuk, amelybe jelenleg gyermeke jár?

Ehhez lakunk legközelebb
Bár nem ez a legközelebbi
iskola, de a testvére is
idejárt
Ez felelt meg leginkább az
elvárásainknak
Az iskola jó tárgyi
felszereltsége miatt
Az iskola jó híre miatt
Az iskolában folyó színvonalas oktató munka miatt
Az iskola garancia arra
hogy a gyerekek megfelelõ
iskolában folytathassák
tanulmányaikat
Az iskola jó szabadidõs
programjai miatt
Az iskolai nevelõ munka
miatt
Néptáncot is tanulhat
Egyéb: sport

5
53

%
80

4
5

%
8

3
3

%
5

2
0

%
0

1
2

%
3

8

12

1

2

8

12

1

2

16

24

20

30

11

17

6

9

1

2

2

3

10

15

14

21

10

15

2

3

4

6

29

44

13

20

4

6

0

0

0

0

21

32

16

24

6

9

2

3

0

0

8

12

17

26

12

18

2

3

1

2

36

55

11

17

2

3

0

0

0

0

7

11

14

21

15

23

3

5

2

3

15

23

17

26

10

15

0

0

0

0

15
0

23
0

3
1

5
2

9
0

14
0

3
0

5
0

6
0

9
0

Az értékelés osztályzatokkal történt 1-5-ig.

2.

3.

Mennyire elégedett Ön az iskolában folyó oktatónevelõ munka színvonalával?
Osztályzat

Arány

1

0%

2

0%

3

11%

4

56%

5

33%

Rangsorolja az iskola feladatait 1-5-ig (1. a legfontosabb):
Alapkészségek elsajátítása

1.

Személyiség fejlesztése

2.

Kreativitás fejlesztése

5.

Felkészítés a következõ iskolafokozatra

4.

Az egyéni képességek kibontakoztatása

3.

Szembetûnõ a változás a szülõk válaszait összehasonlítva a négy
évvel ezelõtti kérdõívre adott válaszaikkal. Akkor toronymagasan
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az oktatást jelölték az iskola fõfeladatának, míg ma már a nevelést, a személyiségfejlesztést fontosabbnak tartják.
4.

Milyennek látja Ön gyermeke iskolai közérzetét?
Jól érzi magát
Nem érzi jól magát
Változó
Nem tudom

5.

2%
44%
0%

Milyennek tartja általában iskolánkban a tanárok
fegyelmezési módszerét?
Túl szigorú

6.

54%

1%

Szigorú

27%

Enyhe

6%

Következetes

38%

Nem következetes

15%

Nem tudom

13%

Hogyan tanul az Ön megítélése szerint gyermeke?

Képességei szerint

30%

Lehetne jobb is, ha az órákon jobban figyelne

24%

Lehetne jobb is, ha otthon többet tanulna

33%

Lehetne jobb is, ha tanár többet hozna ki belõle

13%

7.

Mi határozza meg Ön szerint leginkább egy tantárgy
szeretetét?
A tanuló képessége

6%

A tanuló érdeklõdése

38%

A tanár személyisége

53%

Az osztályzat

3%

Iskolavezetés 2002. november
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8.

Elegendõnek tartja -e Ön az iskolában gyermeke
tudásának értékelését?
Igen

65%

Nem

8%

Rendszertelen

L
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9.

15%

Túlzott

3%

Nem tudom

9%

Reálisnak tartja-e Ön az iskolában gyermeke tudásának értékelését?
Igen

56%

Nem

8%

Egyes tantárgyaknál igen

36%

10. Megfelelõ információja van-e az iskolai programokról,
tevékenységekrõl?
Igen

66%

Nem

2%

Részben

32%

11. Az iskola és a család ház közötti információáramlásnak mely formáját tartja a leghatékonyabbnak?
Szülõi értekezlet

36%

Fogadóóra

25%

Családlátogatás

2%

Szülõi fórum

1%

Iskolai rendezvények

7%

Folyamatos inf. csere írásban

29%

Egyéb

0%

12. Jár-e Ön rendszeresen fogadóórára, szülõi értekezletre?
Igen

70%

Nem

2%

Rendszertelenül
Csak hívásra
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20%
8%

Management

13. Milyen az Ön és az iskola kapcsolata?
1

0%

2

0%

3

24%

4

49%

5

27%

14. Ismerte-e az intézmény követelményrendszerét,
mielõtt gyermeke ebben az iskolában megkezdte
tanulmányait?
Igen

59%

Nem

41%

15. Gyermeke továbbtanulása érdekében milyen tantárgyakból
várna el többet az iskolától?
Matematika

27%

Magyar

14%

Idegen nyelv

19%

Számítástechnika

14%

Fizika

14%

Kémia

6%

Földrajz

3%

Biológia

3%

16. Igaznak találja-e az alábbi állítást?
„Minden most iskolát választó gyereknek és szüleinek jó szívvel
ajánlom jelenlegi iskolánkat.”
Igen

74%

Nem

0%

Részben

26%
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Tulajd. igen (fõ)

%

Nem nagyon (fõ)

%

Egy. nem (fõ)

%

Nincs vél. (fõ)

%

20

Az iskola és a család kapcsolatával
Az iskola által közvetített
értékekkel
Az iskola programjával
Az iskola oktató-nevelõ
munkájával
Az iskolai programba való
szülõi beleszólással
Az iskola továbbtanulásra
felkészítõ tevékenységével
Az iskolai
tehetséggondozással
A felzárkóztatással
Az iskola pályaválasztást
segítõ munkájával
A néptáncoktatással
Az iskola sportéletével
A pedagógusok
munkájával
Az iskolai kisegítõ
személyzet munkájával
A szülõi értekezletek
számával, tartalmával
A diákönkormányzat
tevékenységével
Az iskola tárgyi
felszereltségével
Az iskola épületével
Az osztálylétszámmal
Az iskola tisztaságával
Az étkeztetéssel
A befizetés rendjével
A napköziben folyó
munkával

%

L
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Telj. mért. (fõ)

17. Elégedett-e Ön? (Kérjük jelölje x-szel véleményét!)

17

26

44

67

4

6

0

0

1

2

16

24

42

64

5

8

0

0

3

5

13
21

20
32

45
43

68
65

3
1

5
2

0
0

0
0

5
1

8
2

13

20

27

41

13

20

1

2

12

18

24

36

29

44

8

12

0

0

5

8

20

30

30

45

7

11

1

2

8

12

14
14

21
21

22
19

33
29

10
9

15
14

3
2

5
3

17
22

26
33

21
17
17

32
26
26

11
28
46

17
42
70

2
5
1

3
8
2

3
2
1

5
3
2

29
14
1

44
21
2

10

15

32

48

4

6

0

0

20

30

27

41

30

45

8

12

0

0

1

2

7

11

19

29

5

8

0

0

34

52

7

11

35

53

12

18

0

0

12

18

22
28
26
5
21
9

33
42
39
8
32
14

36
25
27
19
25
12

55
38
41
29
38
18

4
11
8
27
5
4

6
17
12
41
8
6

0
0
0
5
1
0

0
0
0
8
2
0

4
2
5
15
14
41

6
3
8
23
21
62

(A táblázatot értékelt formában jelenítjük meg, hány fõ, illetve
hány százalék jelölte az adott kérdésre a választ.)
A kérdések döntõ többsége megegyezik a tanulói elégedettségmérés kérdésével.
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Mentorszerep
Kompetenciaváltozások az intézményvezetésben,
a szervezeti kultúra

L
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Benedek István dr.

Tempora mutantur – változnak az idõk –, tartották a régi rómaiak.
A mondás manapság fokozottan érvényes: felgyorsultak a társadalmi-gazdasági változások. A pedagógusok ezt pontosan érzik:
mások a szülõk és mások a gyerekek, mint akár tíz évvel ezelõtt.
Az iskola sem maradhat intakt, és persze a vezetési módszerek
sem, amelyekkel a vezetõ irányítja az intézményt.

Tartalom

Oldal

1.

A változások irányai, jellemzõi

2

2.

A pedagógusmesterség változása

6

3.

A szervezeti kultúra

11

4.

Gyakorlatok

31
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A vezetéstudományban elfogadott nézet, hogy a változásokhoz
való viszonyulás szempontjából a vezetéssel foglalkozó emberek
három nagy csoportra oszthatók:

L
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· Az elsõ csoportba azok tartoznak, akik tudják, hogy minek
kell történnie, vagyis a változások szorgalmas alakítói, generálói. Õk a proaktívak, a megelõzõk.
· A második csoportba azok tartoznak, akik meg tudják állapítani,
hogy éppen most mi is történik. Elképzelhetõ, hogy még lelkesedni is tudnak egy-egy új dologért, elképzelésért, változásért.
· A harmadik csoportba tartozók pedig rácsodálkoznak a folyamatokra: „most mi is történt”? Õk a tipikus reaktívak, a követõk.
Vezetõként döntési helyzetben vagyunk, lehetünk!
Hova is akarunk tartozni?
A mai közoktatásiintézmény-vezetési feladat össze sem hasonlítható az akár tíz évvel ezelõttivel.

1. A változások irányai, jellemzõi
Az intézményvezetés természetes közegét és a társadalmi változásokat figyelve néhány markáns szociálpszichológiai jellemzõt
leírhatunk:
· Nõ a deviancia (alkoholizmus, bûnözés, prostitúció) és értékköztes állapotot él át az átmeneti társadalom. (A régi értékek
már nem, az újak még nem hatnak teljeskörûen.)
· Lerajzolhatjuk a társadalmi piramist, amelynek csúcsán a társadalmi-gazdasági átalakulás gyõztesei foglalnak helyet, az alján pedig egy ideig még biztosan szélesedõ, önhibájából, vagy
önhibáján kívül lecsúszó társadalmi réteg. A gazdasági szektor
átalakulása gyõztes és sok vesztes csoportot eredményezett.
Nem kell különösebben hangsúlyozni az elszegényedettek szociokulturális környezetének ingerszegénységét, visszarántó hatását.
Egy példán érzékelhetjük is a fenti gondolatok súlyosságát. Napjainkban sok-sok pedagógus arról panaszkodik, hogy alig lehet tanítani az iskolában. Valahogy egészen mások a gyerekek, mint akár néhány évvel
ezelõtt is voltak. Ez mindig is így volt, de most az ezredfordulón talán
konkrétabb választ is kellene adni a változásokra. Gondoljuk végig! Az
1989–90-ben az 1. osztályba beíratott gyermekek elérték a középiskolát
1998–99-ben. Õk a rendszerváltás elsõ iskolás gyermekei. A családjaikban végbement az a katartikus változás, ami lehetett élmény és lehetett
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távlatvesztés. Akkor szocializálódtak az iskolában, amikor elbizonytalanodott a tanár, a szülõ. A tanácselnök helyett polgármester vezeti a települést, az iskolaigazgatót képviselõ-testület nevezi ki, a szülõ pedig adófizetõ polgár. A gyermekeknek már nincs (alig van) közösségi, kortárs
csoportélményük. A középiskolába tehát bekerült az a generáció, akiket
azok a tanárok tanítanak, akik közben helyi programokat írnak, törvényt, képviseleti demokráciát tanulnak. A szülõk közben esetleg munkanélkülivé váltak, vagy kényszervállalkozók lettek. A felsorolt, jelzés
értékû változások és tendenciák élnek és hatnak. Prognózis szempontjából sokat kell még azzal foglalkozni, hogy a hatást a nevelés-oktatás és
annak intézményrendszere hogyan tudja kompenzálni.

Ilyen körülmények között nem vitatható a változások szükségessége.
A változások segítõje lehet a jogalkotás. A Kt. 1999. évi módosítása például már érzékeli és választ is ad a fent leírt kedvezõtlen folyamatokra, tendenciákra. A 47–49. §-ban megfogalmazottak1
éppen az idézett társadalmi hatásokra kívánnak a nevelés-oktatás eszközeivel és intézményrendszerével pozitív változást elérni.
A jogalkotás mellett nevelési-oktatási intézményrendszer segítheti
legjobban a mentális és szociokulturális hátrányok csökkentését.
Mivel minden család kapcsolatban van az intézményrendszerrel,
a jogalkalmazó ezen keresztül is adhat a családnak értékrendet,
segélyt, támogatást, ingyen tankönyvet, diákigazolványt.
A jövõ társadalmának kiteljesedése érdekében új jövõképet is
meg kell fogalmazniuk a nevelési-oktatási intézményeknek.
Vizsgáljuk meg a társadalmi-gazdasági hatások után a nevelési-oktatási intézmények környezetét.
· A fizikai látkép rendkívül vegyes és heterogén, mert a lapos tetõs panel iskolák, kollégiumok beáznak, hõszigetelésük energiafaló, nyílászárói kiesnek, s óriási gazdasági terhet rónak
a fenntartóra. Kevés eredetileg is óvodának, iskolának, kollégiumnak épült objektuma van a közoktatásnak. Ezeknek az intézményeknek kitûnõ, funkcióiknak megfelelõ kialakításuk
van (tanári szoba, szertárak, lépcsõház, folyósok, udvar, tornaterem). Az épületek a demográfiai csúcs idején zsúfoltak voltak
a kisméretû osztálytermek miatt. A mai multidiszciplináris
funkcióknak (csoportbontásos nyelvoktatás, informatikai terem,
1

A hivatkozott paragrafusok elõírják, hogy az intézmény pedagógiai programját nevelési programmal kell kiegészíteni. E programban a gyermek- és
ifjúságvédelem, a szabadidõ-szervezés, az intézmény közösségi élete, az iskola és az intézmény kapcsolata, a mérés-értékelés és a minõségbiztosítás
elvei kapnak kiemelt hangsúlyt.
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multimédia, kiscsoportos és tréningmódszer alkalmazása) kevésbé felelnek meg. A közoktatás jövõképéhez tehát hozzátartozik
az ezredforduló közoktatási intézményének megtervezése is.
· Az eszközminimum-jegyzék1 sokat segít az intézmények üzemeltetésében, mûködésében, mert kötelezi a fenntartót, hogy 2003.
január 1-jéig a rendeletben elõírt feltételeket biztosítania kell.
Vizsgálódhatunk a nevelési-oktatási intézmények szellemi bázisát illetõen is.
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· Kik nevelnek, oktatnak az intézményekben? A mai pedagógus
társadalmi státusa és szerepe, anyagi megbecsültsége elegendõ-e egy polgárosodó értelmiségi lét mindennapos megéléséhez?
A gazdasági versenyszféra elszívó hatása a professzionálisan
képzettekre hat elsõsorban. Meddig nélkülözheti az oktatás-nevelés rendszere a pályát elhagyó nyelv szakosokat, informatikusokat, matematikusokat, zenészeket, testnevelõket?
· Kiket nevelnek, oktatnak az adott intézményben? A családok
a társadalmi piramis melyik szintjén helyezkednek el? Milyen
makro- és mikrokörnyezeti családi determinánsok hatnak az
óvodába, iskolába, kollégiumba bejövõ gyermekre? A közoktatási intézményt igénybe vevõk milyen ambíciókkal rendelkeznek, mit akarnak a jövõtõl, aminek az intézmény az egyik megalapozója.
Új fogalmi paradigmaváltás megy végbe az oktatási környezetben.
Professzionális vezetés
A társadalmi-gazdasági változásokkal együtt professzionalizálódik az intézményvezetés, ami új felkészülést, hozzáértést, szakmai munkakultúrát igényel.
Partnerközpontúság, önálló arculat
A szülõ mint adózó állampolgár azt várja el az óvodától, iskolától,
kollégiumtól, hogy gyermeke egyszeri és megismételhetetlen diákévei alatt a fenntartó jó intézményt mûködtessen a közpénzekbõl. Ha ezt megteszi, akkor a szülõ az önkormányzati választáskor szavazatával hatalomra segíti a korteskedõ képviselõket, ám
ha nem kiemelten kezelik a nevelés-oktatás ügyét, akkor megvonják a bizalmat, a hatalmat. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk a partnerközpontú és önálló arculatú nevelési-oktatási intézményt.
1

1/1998. OM-rendelet a nevelési, oktatási intézmények kötelezõ eszközminimumairól.
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Csapatépítés
A megváltozott körülmények között a vezetõ csapatépítésben
gondolkodik, mert csakis magasan kvalifikált, jól összeszokott
teammel képes a megnövekedett feladatokat elvégezni. A tantestületi stabilizáció már nem munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai
kérdés, hanem tevékenység- és teljesítményorientált elvárás.
Szervezetikultúra-fejlesztés
A nevelés-oktatás világába egyre erõteljesebben bekopogtató új
fogalomnak, a szervezetikultúra-fejlesztésnek ki kell bontanunk a meglévõ formai és tartalmi elemeit. Az iskola önálló arculatánál bizonyos szempontból tágabb, az iskolarendszer fogalmánál viszont szûkebb fogalom a szervezeti kultúra. A témakörrel
a késõbbiekben részletesen is foglalkozunk.
Minõségjegyek
A nevelési-oktatási intézményrendszert finanszírozók legfõbb gondja
a felismerhetõ minõségjegyek és a hozzáadott érték meghatározása,
mert e támpontok alapján lehet, lehetne a teljesítményfinanszírozást
megvalósítani. Azt már tudjuk, hogy a normatív egyenlõsdi mit jelent
és hova vezet. Csak a legkiválóbbak szakmai hiúsága és önbecsülése
gerjeszt szakmai innovációt. Ez sem mûködhet kivárásos alapon,
szabályozni kell a közoktatás minõségpolitikáját.
Információs technológiák
A kommunikációs forradalom környezetében és hatásában nem
tudjuk kikerülni az információs robbanás hatásait, sõt korszerû
szemlélettel az intézményvezetés, üzemeltetés és mûködtetés
szolgálatába kell állítanunk. A mai vezetõnek egyszerre és egyidejûleg három nagy feladatot, követelménycsoportot kell kezelnie.
Szakmai feladatok
A pedagógiai és vezetõi program következetes végrehajtása, az intézmény nevelésfilozófiájának megvalósítása a legközvetlenebb
szakmai feladat. Ennek óriási dokumentációja van, hiszen a programokon kívül ide soroljuk a szabályzatokat, jegyzõkönyveket,
minden olyan írásos elemzõ, értékelõ, mérõ anyagot, amely a szakmai munka sikerkritériumait hivatott visszacsatolni.
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Tanügy-igazgatási feladatok
A beiratkozástól az adott intézmény legmagasabb bizonyítványának megszerzéséig, tehát a tanulói jogviszony teljes tartama alatt
a vezetõnek óriási mennyiségû törvényességi, mûködési követelményt kell teljesítenie. Ennek során pontos kimutatások, nyilvántartások (anyagkönyv, törzskönyv, napló, jegyzõkönyvek, bizonyítványok, szabályzatok) pontos vezetése is követelmény.
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Gazdálkodási feladatok
A napi ügyvitel és üzemeltetés feltételrendszerének biztosítása
költségvetési alapú és forrású. Általános jellemzõ, hogy az intézményekben hiánygazdálkodás folyik, így a prioritások felállításának óriási a jelentõsége. Ez a gazdálkodási kényszerpálya nagymértékben befolyásolja a vezetés mozgásterét, hangulatát is.
Tapasztalható, hogy több fenntartó már a vezetõi pályázatoknál
is vizsgálja a gazdasági kihívásokra adott programtéziseket.

2. A pedagógusmesterség változása
A pedagógusmesterség szempontjából is vizsgálhatjuk a jövõ iskoláját. Amit biztosan látunk és mondhatunk, az a következõ:
Elõtérbe kerül a sikeresség és a teljesítményközpontúság, a megfelelõség. A vezetõi szerepek, kompetenciák változnak: a pedagógiai irányítás facilitátor1, mentor szereppé alakul. (A vezetõi feladatdelegálás egyik feltétele, hogy másokat képessé tegyünk
a feladat elvégzésére!)
A vezetési folyamat irányítása közben csapatjátékos szerepkompetenciák alakulnak ki.
· Játékszabályokat határozunk meg, megállapodásokat kötünk
a vezetõi tevékenység során, formalizáltan ezekbõl belsõ folyamatszabályozás lesz.
· A szervezetben „játéknak” is lennie kell. Vizsgálnunk kell a beavatkozási pontokat és a korrekciós lehetõségeket.
· Változás szükséges az érdek-képviseleti rendszerben. A közoktatási intézményeket segítõ, támogató civil kezdeményezéseknek, szervezeteknek, támogató környezetnek a kialakulása,
hatékony mûködése még hátravan. A pedagógiai érdekképviselet nem maradhat csak az intézményen belül. A nevelést-ok1

támogató
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tatást segítõ, társadalmi elismerést generáló erõvé, a civil kezdeményezéseket artikuláló tényezõvé kell válnia.
A mai társadalmi átalakulás és az európai uniós csatlakozás sok
kérdést vet fel a közoktatásban is.
A tendenciák már jól behatárolhatók:
· Növekszik a gazdaság tudásigénye. Az egész életen át való tanulás a társadalom jelentõs részének megkerülhetetlen. Hamar elértéktelenedik a korábban megszerzett ismeretanyag, és
többször kényszerülünk váltásra.
· A gazdaság tudásigénye miatt a tanári szerepek, a tanítási
technológia, a módszertani kultúra és a tanítási folyamatok átalakulnak.
· Változások mennek végbe a társadalmi munkaerõ-kvalifikáció, esélyteremtés, szakmai váltás vonatkozásában.
· Az alkalmazkodás megkívánja új munkahelyek teremtését, az
iskola szervezetének megváltoztatását.
· Fel kell készülni az információs társadalomnak való megfelelésre. Kérdés, hogy az informatika csupán technikai lehetõség
az ügyviteli tevékenység modernizálására, vagy az oktatást segítõ pedagógiai módszer (amihez oktatási szoftverek fejlesztése
szükséges), illetve hogy hogyan befolyásolja a szabadidõ-kultúrát az információs robbanás. Az informatikai rendszerek hatására új dimenziót kap az iskolák nemzetközi környezete és
kapcsolatrendszere. Az elektronikus kommunikáció lehetõsége behozza a partnerek tanácsait, tapasztalatait, segítségét az
iskolába. (A Szokratész, a Comenius és a Leonardo programok
segítségével, informatikai háttérrel kiteljesedhetnek a kapcsolatok.)
· Látható tendencia az iskola–pedagógus kapcsolatban az autonómiára törekvés, a nyitottság az új technikák felé. Ennek
a számonkérhetõség vonatkozásában (elszámoltathatóság) azt
kell jelentenie, hogy a teljesítmény, a hozzáadott érték váljon
láthatóvá akár országos mérésû összehasonlításban is. A szakma elismertsége, megbecsültsége nem ad több várakozási lehetõséget.
A vezetésfejlesztési folyamatot három jól elhatárolható idõintervallumban szakaszolhatjuk:
Elsõ szakasz
A klasszikus vezetéselméleti tipológiák, definíciók kialakulása. Jellemzõje, hogy létrejönnek a sikeres intézményi specializációk,
adaptációk születnek. Remek mestermunkák és kitûnõ, modell-
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nek tekinthetõ intézmények is vannak a közoktatás világában.
Ez a szakasz rendkívül differenciált, ugyanakkor a kis eredmények is hamar reflektorfénybe kerülnek.
Második szakasz
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A vezetéstudományi eredmények alkotó alkalmazása. Néhány
tevékenységterületen beválásvizsgálat, autonóm kezdeményezés, az eddig kevésbé aktívak bevonása a munkába a jellemzõ. A vezetés felismeri a külsõ és belsõ motivátorok alkalmazásának szükségességét, preferálja a státustudatos társadalmi
környezetet, életpályamodellben (belsõ szakmai karrierben) gondolkodik, és felismeri az állandó váltás, változás kényszerét.
Harmadik szakasz
A felhatalmazás, vagyis a döntésben való folyamatos részvétel, különbözõ döntés-elõkészítõ technikák tudatos alkalmazása, fejlesztése. A testület elérkezett a csapatjellemzõkhöz,
összehangolt az intézmény, a csoport és az egyén érdekrendszere. Állandósul a szervezeti növekedési szükséglet kielégítése.
A siker vágyott és óhajtott az intézményben.
A tevékenység teljesítményközpontú, a szervezet, a rendszer már
önmagáért mûködik, maga a munka öröme a záloga az állandó
magas szintû teljesítménynek, eredményeknek. Az egyre bonyolultabbá váló változó világban, a felgyorsult élettörténésekben
nincs lehetõség a lassú érlelõdésre, a „mindenki mindent tudjon” igény teljesítésére. Lerövidülnek a reakcióidõk. A szervezet
életében a kommunikációs jel- és viszonyrendszerek, kommunikációs csatornák futtatják végig a kibocsátott információt a célközegig. A különbözõ szervezeti egységekben, csoportokban a középvezetõk dekódolják az üzeneteket.
A minõségfejlesztõ, minõségközpontú pedagógiáról gondolkozva
egy minõségfejlesztési program (Comenius 2000) számos ponton
beavatkozik az intézmény életébe, ami változási kényszerekhez is
vezethet.
A partnerközpontúság azt jelenti, nézz körül, rakjál rendet a környezetedben, kapcsolataidban, a viszonyrendszerben.
A folyamatos fejlesztés, javítás azt jelenti, hogy a feladatokhoz
rendeljünk hozzá megfelelõ módszertani kultúrát, eljárás-technológiákat. A kapott információkból fogalmazzuk meg saját minõségelveinket, elvárásainkat. Szükséges, hogy a közoktatásban
a minõségfejlesztés folyamatában meg tudjuk határozni a sikeres pedagógus fogalmát is. Ilyen szempontból vethetjük fel a pe-
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dagógus-pályakarrier problematikáját. A pedagóguspálya jellemzõit vizsgálva három megközelítési pontot találhatunk.
A szakmai követelményrendszer
Ismeretes, hogy a közoktatási intézményekbe való bekerüléstõl
számítva több év is kell a betanuláshoz, mert nem alakultak ki az
új munkatársat beillesztõ technikák, technológiák. Minden munkatárs egyénileg küzdi ki a tájékozódás képességét, keresi az
igazodási és megfelelõségi pontokat. A vezetõi és pedagógusinterjúkból tudhatjuk, hogy mindenkinek van egy tudástörténete,
egy saját értékrendszere, amit bevisz a közösségbe, a nevelõtestületbe.
Milyen megdöbbentõ dolog szakértõként találkozni azzal, hogy a tantestületekben vannak kollégák, akik 4-5 évi együtt dolgozás után sem nyilvánultak még meg soha a teljes tantestület közössége elõtt.

Tevékenységcsoportok vannak, de nincsenek meghatározott
szerepek és szerepelvárások, vagy a létezõk spontán alakulnak ki és öröklõdnek. A feladatokat a pótlékrendszer generálja,
vagy a vezetõi szándékok között aszerint jönnek létre, hogy milyen
tevékenységhez lehet legálisan valamennyi kis pluszpénzt rendelni. A vezetéstudományi szakirodalmi technikák közül szakmai területen még nagyon sokat kell beemelni, például a személyzetfejlesztés témakörében. A kiválasztás, a toborzás, a felvételi interjú
technikái, az intézményt bemutató minõségkönyv vagy információs füzet, az új munkatársat segítõ mentor szerep tudatos kialakítása, mûködtetése még fejlesztendõ vezetõi feladatok.
Munkaterhelés
Nemzetközi összehasonlításban különbözõ viszonyszámok ismertek.
A magyarországi pedagógusoknak (bármily furcsa) alacsony óraszámú a munkaterhelése, ugyanakkor a feladatok nem pontosan definiáltak, körülhatároltak. Intézményi belsõ ellenõrzési folyamat
nincs, vagy nagyon alacsony hatékonyságú. A pedagógustársadalom munkaidõ-fogalma értéktévesztéses: „ha nincs órám, nincs feladatom”. A kötelezõ óraszám fétise miatt a vezetõ számára minden
új kérés tulajdonképpen nehézség, a reakció pedig általában szívesség. Az innovációról gondolkodva oktatásirányítási feladat is lesz –
természetesen az érdekképviseletek bevonásával – a pedagógusi
munkaterhelés, munkakultúra definiálása. Természetesen mindez
csakis az értelmiségi életmód tisztes lehetõségével együtt lehetséges.
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Javadalmazás
A közalkalmazotti bérezés alacsony színvonala miatt differenciálásban gyakorlatilag nincsen vezetõi mozgástér. A nyomott,
lapos bérstruktúra azt jelenti, hogy lehetetlen lényegi távolságot
tartani az 5 vagy 15 év gyakorlattal rendelkezõk között. Beszûkült a hagyományos értelemben vett pedagógus-pályaív, amelynek késõbbi hatása ellentmond a pedagógusi pályakarrier-tervezésnek.
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A jól vezetett nevelõtestületekben általában lazul, feloldódik, felpuhul a sehol, semmilyen rendeletben nem definiált munkaközösségi formális keret, általában elterjed a projektrendszerû
teammunka, ugyanakkor az egyenletes terhelés vezetõi figyelemmel kísérése még nem valósul meg.
Egy személy dolgozhat egyidejûleg akár több projektben
is, de ügyelni kell a túlterhelés elkerülésére.
A közösségi munkamegosztásban a projektmenedzseri rendszer
azt az együttmûködõ munkaformát is adja, hogy akár egy napon
belül több helyzetben, szituációban lehetek vezetõ és lehetek beosztott is. Az anyagi ösztönzés szükségessége mellett az erkölcsi
elismeréseknek is nagyobb teret adhatnak a fenntartók és az
igazgatók. Az intézményi HR-tevékenység, a tudatos szervezetfejlesztés, az alkalmazott eljárások, módszertani lehetõségek, az intézményi kézikönyvek közreadása jelenthet semmivel sem pótolható fontosságtudatot, identifikációt.
A munkaszervezet felfogható információs banknak, ahonnan mindig
lehet töltekezni, és ahova mindig kell letétbe is helyezni innovációt,
gondolatot, ötletet, elszántságot. A motivációs szakadék leküzdése
tehát belsõ és külsõ elismertség útján, valóságos, kommunikált követelmények között mehet végbe.
A motivációs fejlesztésben a vezetés dolga a munka értékelése, a partneri kapcsolatokra való figyelés.
A közös szakmai nyelvben közös kultúrát is közvetítünk, megszûnik az intézményi „konyhanyelv”, igényesebbé válik a kifejezési kultúra. A pedagógiai programok tartalomelemzésénél tapasztalhatjuk a sablon fordulatokat: szinte minden program
„gyermekközpontú, humanista, differenciált és környezettudatos nevelésrõl” beszél. Ezek után joggal kérdezhetjük, hogy milyen is a nem gyermekközpontú, nem humanista, nem környezettudatos iskola?
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3. A szervezeti kultúra
A szervezeti kultúra fogalma a minõségbiztosítási, minõségfejlesztési programmal együtt került a közoktatásba. Az elmúlt idõszak
konferenciáinak, tapasztalatainak tükrében állíthatjuk, hogy sok
téves és kevésbé fontos értelmezés is elhangzik a témakörben.
Szükséges definíciót is adni, hogy a nevelési-oktatási folyamattal
összefüggésben mit érthetünk, és mit kell (kellene) értenünk
a szervezeti kultúra fogalma alatt.
Ha megfigyeljük magunkon, hogy hol, milyen közösségben szeretünk lenni és hol nem, közelebb jutunk a megértéshez. Azt is megfigyelhetjük, hogy kik szeretnek dolgozni egy adott intézményben,
és kik nem tudnak azonosulni a munkahellyel. Bizonyos típusú
személyiségek csak bizonyos típusú munkakörnyezetet fogadnak el. Az új munkatársak felvétele, kiválasztása, beillesztése
is errõl szól. A diákoknak is szükségük van az intézmény közvetítette víziókra, vállalható közösségi jegyekre, szimbólumokra. Ezeken keresztül azonosulnak intézményükkel. A „mi”-tudat kialakítása a szervezeti kultúra egyik sarokköve.
A szervezeti kultúra egy lehetséges definíciója röviden:
A szervezeti kultúra az intézmény személyisége.
Hosszabban:
A szervezeti kultúra az adott intézmény megnyilvánulási
rendszere, az alkalmazott stílus, hangnem, érzelmi eszköztár, szokás- és hagyományrendszer, módszertani technológiák összessége.
A szervezeti kultúrával kapcsolatos ismeretek segítenek feltárni
az intézmény jellemzõit. A szervezeti kultúra elemei jelzik a „lehet” és a „nem lehet” korlátokat éppúgy, mint a fejlesztés irányait. A szervezeti kultúrában az a fontos, hogy a benne részt
vevõ, benne élõ jól érezze magát, fogadja el jellemzõit. A szervezeti kultúra jelen van az intézmény egészében. Akkor is hat,
üzen, ha nem is tudunk róla.
Tekintsük át a szervezetben legjellemzõbb megjelenési módokat.
A napi munka környezetében láthatjuk, ismerhetjük fel azt a szervezeti kultúrát meghatározó számos jelzõrendszert, amelyeket
természetes szimbólumnak is nevezhetünk.
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3.1 Természetes szimbólumok
A helyi gyakorlat
Minden közoktatási intézmény életében a jeles napok, az ünnepek kitüntetett jelentõséggel bírnak. A pedagógus, a szülõ és
a diák egyaránt készül ezekre a napokra. Az ünnepi kultúra helyi szokásrendje fontos személyiségfejlesztõ tényezõ is, ezért különös gonddal kell megtervezni, megszervezni.
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A kirándulás például rendkívül fontos a pedagógiai-pszichológiai
folyamatok indirekt alakításában. A kirándulásokon a csoportképzõdés pszichológiai elemeit másképpen használhatjuk, kötetlenebb kapcsolati formák és informális jelzõrendszer mûködik.
Az intézményi kirándulás lehet életre szóló élmény a résztvevõnek, hibás szervezés és kellõ odafigyelés hiányában azonban
akár életre szóló, közösségromboló kudarc is.
A tanévnyitó ünnepélyek vagy az évet lezáró és minden iskola életében legbensõségesebb esemény, a ballagás, amelyeknek újragondolásával érdemes foglalkozni. Az elmúlt tanévben is számos
újságcikk, karcolat, tárca, glossza jelent meg a túlméretezett ballagási ünnepségekrõl, az ajándékozásról és az új típusú szokásokról. Kiderült, hogy a hibás ceremóniarend teher az iskolának,
szülõnek és diáknak egyaránt. Azt is mondhatjuk, hogy sok helyen kiürültek az iskolai ünnepek, kötelezõen letudandó eseményekké váltak.
Az állandóan az idõ fogságában dolgozó intézményvezetés kevesebb idõt tud a hagyományrendszer ápolására fordítani. A minõségfejlesztõ folyamatokban ezért a szervezeti kultúra ilyen
fontos elemeit ajánlott újragondolni.
Az intézményben honos köszönés szokása is üzenet értékû az
adott szervezetrõl. Az egyházi iskolák, kollégiumok belsõ köszönési szokása, a köszöntött személy felé fordulás életre szólóan
szokássá tette az üdvözlési kultúrát. Napjainkban már természetesen megyünk el amellett, hogy a diák vagy a szülõ a napszaknak megfelelõ köszönésbõl – például a „jó napot kívánok”-ból –
csak a „kívánok” szót motyogja el mellettünk.
Az intézmény környezetében belsõ szervezeti kultúra elem a falon elhelyezett tablók sokasága. Vannak intézmények, ahol évszázados, gyönyörû mûvészi kivitelû tablók vannak elhelyezve
valamilyen idõrendi sorrendben, tehát látható a gondozottság, a
tematikai szándék. Arra is van példa, hogy a régi, hatalmas méretû tablók hely hiányában már nem férnek el a patinás iskolában, és ezekrõl kicsinyített kópiát készítettek egyforma keretbe,
így teszik láthatóvá az iskolahasználók számára.
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A faliújság kezelésének kultúrája is hagyomány az intézményi
közéletben. Rendkívül differenciált képpel találkozunk. Természetesen vannak szépen, igényesen, naprakész információval, a
gondozottság érzésével elkészített faliújságok, és szép számmal
találhatunk iskolafolyosókon több éve aktualitásukat vesztett
színházplakátokat és információkat.
Általában iskolatörténeti, helytörténeti, vagy természettudományos
gyûjteményeket helyezünk el tárlókban. Láthatunk olvashatatlan
feliratú, megsárgult, megfakult cédulákkal ellátott kõgyûjteményt
ugyanúgy, mint egy technikatörténeti kiállítás meghatározott tematika szerint felépített, gondozott tárlóiban a legújabb elektronikus
adathordozókat, mágnesszalagokat, floppy lemezt, CD-t és chipkártyát.
Kommunikáció
A közoktatási intézmény világa az állandó történések világa. Ezek
a történések szervesen beépülnek az intézmények kommunikációs rendszerébe, informális úton terjednek, és kommunikációs
stílust közvetítenek. Generációk örökítésével szájhagyomány útján terjednek a mítoszok, legendák, amelyek kulturális jegyei az
intézménynek. Vannak ezek közül olyanok is, amelyek nagyapától unokáig átívelnek több emberöltõn, ezért is kötelességünk az
értékõrzõ, hagyománytisztelõ pedagógiai szervezeti kultúra kialakítása.
Tapasztalati tény, hogy egy patinás mítoszokkal, legendákkal körülvett iskola még mély szervezeti, vezetõi válság esetén is képes
áthidalni értékeivel három-négy évet, amikorra látható jegyei és
elviselhetetlen helyzetei lesznek a napi munkának. (A fizikában
és a szociálpszichológiában tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük ezt a jelenséget.)
Új intézmények vonatkozásában a pedagógiai program nevelésfilozófiai alapvetésekor tehát legcélszerûbb a szervezeti kultúra
elemeinek fejlesztését megfogalmazni. Ezek harmonizálnak, töltik meg az intézmény belsõ közéletét és közérzetét, ezek adnak
kapcsolati védettséget és biztonságot a szervezetben lévõ szereplõknek, tanárnak, diáknak, szülõnek.
Fizikai megjelenés
Az épület a nevelési-oktatási folyamat épített, mesterséges környezete. Az óvoda, iskola, kollégium épülete egy pedagógiai kupola, amely olyan remekmû, ami ki akarja zárni a külsõ (rossz)
társadalmi hatásokat, hogy a képzeletbeli kupola alatt a legteljesebb, legbensõségesebb érték- és tudásközvetítés, személyiség-
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fejlesztés folyhasson. Ez a „pedagógiai kupola” arculatát tekintve
lehet egy hagyományos, eredeti célra épült intézmény felett, és
lehet egy paneliskola felett is.
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A gondolatot folytatva tudjuk, hogy az épített környezetnek is
személyiségformáló hatása van. A mesterséges környezet szürke
hatásait színesíthetjük sok ötlettel, szimbólummal. Az intézményrõl, a benne folyó munkáról információt hordozhat akár a jól megtervezett ebédjegy ugyanúgy, mint az intézményi irodák munkakörnyezete, berendezése, a használt infrastruktúra és az eszközök.
Milyen sok intézményben látható a folyosófordulóban félrerakott kéthárom törött szék. Ha ilyen látvány fogad bennünket, biztosak lehetünk
abban, hogy egy óra múlva odakerül a következõ is.

A közoktatási intézményben élõ diákok számára szükségesek a biztonságos tájékozódást, a viszonyrendszert is befolyásoló stabil térpontok. Ezek a térpontok (feliratok, folyosószeglet, lépcsõházforduló, adott tárló, x tabló elõtt) lehetnek
meghitt találkahelyek is, ezért az intézmény gondozottsága, dekorációja, berendezési tárgyainak fizikai megjelenése a szervezeti
kultúra eleme.
A közös nyelv
A szakmai közösségek minden foglalkozási területen kialakítják
a maguk fogalomrendszerét, amelyet az adott közeg biztonsággal,
mások csak némi magyarázattal értenek meg. A zsargon, a különbözõ kifejezések jelenléte értékközvetítõ, értékhordozó is. Ügyelni
kell arra, hogy az ifjúság sajátos rétegnyelvének használata bizonyos helyzetekben odaillõ, máskor azonban nem.
Minden korosztálynak eltérõ fogalomhasználata van. A 80-as, 90-es
években a fiatalok tetszésnyilvánításának egyik kulcsszava volt a „tök
jó”, ma pedig ezt a „király” szóval helyettesítik. Az informatikai szaknyelvnek is megvan az ifjúsági változata. (A 60-as buszon néhány éve
a következõ mondatot jegyeztem fel két középiskolás fiatal beszélgetésébõl: „… tegnap lenyúltam az õsömet 10 ronggyal, elmentem a bontóba
és 64 megával fölnyomtam a memóriámat”.)

Könnyû belátni, hogy a korábban tárgyalt környezetkultúra fontossága mellett a nyelvi kultúra ápolása, fejlesztése sem hanyagolható el.
Szubkultúrák
Az intézményekben a nevelõtestületek mellett kisebb csoportok is
dolgoznak (konyhai dolgozók, karbantartók, gazdasági apparátus),
akiknek szintén saját szokás- és kommunikációs rendszerük van.
A vezetés számára feladat, hogy a jelenlévõ szubkultúrák integrá-
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lódjanak az intézmény céljai mentén, érték- és normaközvetítésükben egységesek legyenek. A karbantartók tiszta, rendezett öltözete, a konyhás nénik kedvessége, az adminisztráció udvarias
ügyintézése ugyanúgy az intézmény szervezeti kultúráját megszemélyesítõ elem, mint a vezetés összes stratégiai terve.
A helyi gyakorlat tehát kialakítja a természetes szimbólumok
rendszerét. A természetes szimbólumok mellett az intézmény életterében jelen vannak és hatnak a mesterséges szimbólumok is.
Ezek jól befolyásolhatók, folyamatosan rendszerré is alakíthatók.

3.2 Mesterséges szimbólumok

15

Évszázados hagyomány, hogy az intézmények idézeteket, jelmondatokat festettek az aulába vagy a tantermekbe. Természetesen ezek között is voltak olyanok, amelyek kibírták a neveléstörténeti évszázadokat.
A híres Debreceni Kollégium bejáratánál olvashatjuk az ORA ET
LABORA (imádkozzál és dolgozzál) feliratot.
A magyarországi rendszerváltás számos intézményben névtáblacserével is együtt járt, mert a valamikor aktuálisan elõnyösnek
mutatkozó név nem állta ki a történelem próbáját. Ezért a minõségfejlesztési folyamatban a kipróbált értékek mentén érdemes küldetésnyilatkozatot tenni. Milyen sok intézmény falára
vannak felírva szép idézetek! („Hass, alkoss, gyarapíts! Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.”) Nincsen ballagási meghívó sem valami szép bölcsesség idézése nélkül. Ezek a mesterséges szimbólumok. Az a funkciójuk, hogy
valami küldetést sugalljanak, valami egységes értékrendszert
(normát, erkölcsöt) közvetítsenek.
· A küldetés megfogalmazása minden minõségbiztosítási módszer alapkövetelménye.1
· Az egyenruha mesterséges szimbólum abban az értelemben is,
hogy az intézmények igyekeztek valami sajátosságot is kifejezni vele. A kötelezõ diáksapka-viselet, a kötelezõ köpenyhasználat a mai intézményfelfogásban már kivitelezhetetlen. Új,
közösséget összetartó, megjelenítõ szimbólumokat kell tehát
keresni. Ne hallgassuk el, hogy még mindig sok iskola meg
tudta tartani és közmegegyezéssel meg tudja követelni az ün-

1
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E sorok írója az Ady Endrérõl elnevezett Közgazdasági Szakkollégiumot vezeti. Háromévi, szinte folyamatos ötletbörze után véletlenül jutottunk el az
Ad(ys)-Kap(is) küldetés megfogalmazáshoz.
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nepi egyenruha viseletet. A vetélkedõk kedves azonosító viseletei lettek az intézményfeliratos pólók. Ezeket szívesen viselik
a diákok az összetartozás jelképeként.
Az elektronikus technikák vonatkozásában óriási jelentõsége
van a különbözõ eseményekre felhívó szignáloknak, csengetési
jeleknek.
Törvényi kötelezettség az éves intézményi jelentés, beszámoló
elkészítése.1 A beszámoló alaki, tartalmi megjelenítése is lehet
mesterséges szimbólum. A jól megszerkesztett címlap, amely
tartalmazza a küldetésnyilatkozatot, az intézmény címerét, a logót, az egységes, önálló arculat része.
A „céges” levélpapír használata is a szervezeti kultúrát hordozó elem. Igényes megszerkesztése, következetes felhasználása
felismerhetõvé teszi az intézményt. Hasznos, ha az intézmény
vezetõje, helyettese(i), munkaközösség-vezetõi rendelkeznek
egységes névjegykártyával, amely közösen megfogalmazott információhordozó is.
Az intézmény logója, mint mesterséges szimbólum, felhasználható az iskola sportcsapatainak mezén, a szponzori kapcsolatokban, a vetélkedõkön és a legkülönbözõbb rendezvényeken.
A mesterséges szimbólumoknak az a célja, hogy közvetítsenek, kifejezzenek rólunk egy képet, hogy bennünket
mindig e szimbólumrendszeren keresztül lássanak, azonosítsanak.

Ha ezt a gondolatot tovább kívánjuk fejleszteni, akkor eljutunk
az oktatásmarketing fogalmához.
A természetes és mesterséges szimbólumok rendszerét megragadhatjuk más megközelítésben is: nevezzük õket a szervezeti
kultúra metaforájának.

3.3 A szervezeti kultúra metaforái
Szociális ragasztó
A ragasztónak az a feladata, hogy két vagy több dolgot tartósan
összekössön. Vannak rossz és jobb minõségû ragasztók. Van
olyan is, amely oldhatatlan kötést biztosít. A nevelés-oktatás világában ilyen ragasztó az adott intézményekben használatos nyelvi
1

Közoktatási törvény 104. § (5) bekezdés: A közoktatási intézmény tanévenként egy alkalommal kötelezhetõ arra, hogy tevékenységérõl átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.
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kultúra, az ott meghonosított norma- és értékrendszer, a szokások
és rituálék, az intézményt körül lengõ mítoszok világa. Ajánlott átgondolni, hogy a mi intézményünkben ezekhez a kulcsszavakhoz
milyen tartalmakat kötnénk, vagyis vizsgálódjunk a mi ragasztónk szilárdsága felõl.
A jéghegy
A jéghegynek fontos tulajdonsága, hogy csak a csúcsa látszik ki
a tengerbõl, az igazi robusztussága rejtve marad. Milyen rejtett
értékek vannak a láthatatlan szférában? Milyen hiedelmek, ideológiák és múltbeli történések adják a mi jéghegyünk széles, nem
látható talapzatát, vagyis mennyi tartalék és stabilizáló erõ van
még a szervezetben?
A hagyma
A hagyma általánosan elfogadott, minden háztartásban használatos kultúrnövényünk. Az a tulajdonsága, hogy a legkisebb porcikáját (cseppjét) is érintve mindenki felismeri ízét, illatát, szemünkbe
jutva könnyezünk tõle. A hagymáról sok réteget lehánthatunk, és
a legkisebb szelete is hordozza, tartalmazza a hagyma minden jellemzõjét. Az óvoda, iskola, kollégium világában az ünnepi ceremóniák, a folklórelemek, a mitológiák, a megfogalmazott remények, álmok, vágyak együtt vannak jelen.
A kupola
Az intézményt összetartó közös víziók és általános értékek együttesen védelmet élveznek a kupola alatt.
3.4 A szervezeti kultúra típusai1
A változások eredményeként nincsen két egyforma intézmény.
Láttuk, hogy leírhatunk ismérveket azonos fogalmak mentén, de
a tartalom más és más lesz. A szervezeti kultúra elemeinek
összessége ad választ arra, hogy kik szeretnek egy adott szervezetben élni, dolgozni és kik nem. A pontosabb és differenciáltabb
válasz érdekében tekintsük a szervezeti kultúra lehetséges típusait.
A gazdasági folyamatok környezetébõl számos szakirodalmi modell igyekszik tipológiát alkalmazni a szervezeti kultúrák mûkö-

1

Deal, T. E. and Kennedy, A. A.: Corporate cultures: The rites and rituals of
corporate life. Penguin, 1992.
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dési mechanizmusairól, felismerhetõségükrõl. A modell-leírások
összegzik a nemzetközi vezetéstudományi tapasztalatokat. A különbözõ teoretikusok leírásaiban közös nevezõ, hogy az emberek és a szervezet viszonyrendszere szerint tipizálnak.
Bemutató elemzésünk terjedelmi okok miatt nem lehet teljes. A szakirodalomban természetesen fordításból adódó eltérések is vannak.

Kemény fiús, macho kultúra
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Az ilyen kultúrára jellemzõ, hogy nagy kockázatok vállalása
mellett a gyors döntések szükségesek. Ezután a szervezet
igényli a gyors, azonnali visszacsatolást. Határozottság, keménység, kitartás az elvárt személyiségjegy, de nem mellõzhetõ az agresszivitás és a versengés sem. Individuálisan gondolkodni tudó
emberek alkotják a szervezetet, érdemközpontúság a vezetõi attitûd. Ebben a kultúrában nincs osztozás a sikerben, mindenki
mindent magának vindikál. Óriási a stresszterhelés, ennek egyenes következménye a gyors kiégés. Általában csak olyan emberek tudnak a szervezetben dolgozni, élni, közlekedni, akiknek
a gyors karrier, a siker, a becsvágy természetes belsõ attitûd.
„Dolgozz keményen, játssz keményen” kultúra
Ebben a szervezeti kultúrában nagyon kicsi a kockázat mértéke, és nagyon gyors a visszacsatolás. Például a kereskedelmi
üzletek, boltok ilyenek, az aznapi bevétel azonnal jelzi a forgalmat. E szervezeti kultúrában az egymásrautaltság, a csapatmunka jellemzõ, az emberek különbözõ munkafázisokat végeznek, és
a jó csapatmunka következménye a tartós motiváció. A kultúrában együttmûködõ, nyílt, barátságos légkör a jellemzõ, mert
a tartós teljesítménynek és a sikernek ez az egyik záloga. A munkatársakat rendszeresen tréningezik, a szervezetnek jó az arculattervezése, marketingje, reklámja (formaruha).
„Fogadj a cégedre, intézményedre” kultúra
Az ilyen típusú szervezetben magas a kockázat mértéke, nagy
horderejû döntéseket kell hozni, a legalapvetõbb attitûd a bizalom. Egy pályaválasztási eljárás, egy felvételi rendszer, egy új
tagozat indítása ilyen az iskola életében. A kultúrában a feladatok elvégzéséhez magas, sokrétû szakmai hozzáértésre, tudásra
és elkötelezettségre van szükség. A visszajelzés azonban lassú,
hiszen az oktatásban például általános képzésben 8 év, középfokon 4 év, mire egy változásról visszajelzést kaphatunk.
Ebben a kultúrában jellemzõ a szaktanácsadói, szakértõi segítség
igénybevétele, és nem ritka a szakmai hátország (pedagógiai szak-
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szolgálat) rendelkezésre állása sem. Az ilyen szervezeti kultúra
rendkívül érzékeny a változásokra. Ezért sem lehet a közoktatási intézményrendszerben gyors döntéseket azonnal végrehajtani. A belsõ intézménykép, a karrier, a siker, a szakmai hatékonyság nagyon lassan, lépésrõl lépésre alakul ki, de ha megszilárdul,
nagyon sokáig tart, hat és mûködik.
Folyamatkultúra, bürokráciakultúra
A négy kultúramodell közül az oktatás világához ez van a legközelebb. A folyamatkultúra rendet és rendszerességet visz a munkába, az eltervezett folyamatok törvényileg is szabályozottak,
belsõ szabályzatokkal (SZMSZ, kollektív szerzõdés, közalkalmazotti szabályzat) jól körülbástyázottak. A szervezetben nincs, vagy alig
van pénzügyi kockázat, hiszen minden költségvetési pénznek nagyon fontos helye van, a gazdálkodásban kicsi a vezetõi mozgástér.
A beindított folyamatok után a hosszú áteresztõképesség miatt lassú
a visszajelzés. A normatív szabályozás és pedagógusetikai követelmények, az autonómia kis szakmai kockázatot engednek. A szervezetben nagyon fontos hierarchiarendszerek mûködnek, ismeretes az
úgynevezett „szolgálati út”, amely nem kerülhetõ meg, sajátos nyelvezet és tekintélyelvûség van jelen a közoktatás világában.
A szervezeti kultúrát vizsgálhatjuk a kulturális eltérések összefüggésében is. Képet kaphatunk a hatalomhoz fûzõdõ viszonyról
és a mássághoz való viszonyulásról.
A hatalom távolsága
A szervezet felépítésébõl1 következik, hogy a vezetõk közel vagy
távol vannak az operativitástól és a végrehajtás szintjétõl. Bensõségesebb hagyományrendszer él a hatalomközeli esetekben, míg
a nagy hatalmi távolságnál a céget, intézményt általában a média
és a termékreklámok jelenítik meg.
Vannak olyan emberek, akik szívesen dolgoznak kis hatalmi
távolságú vezetõ mellett, mások viszont inkább a személytelenebb viszonyrendszerben érzik jól magukat. Ebben a vonatkozásban elgondolkozhatunk egy hatékony közoktatási intézmény
méretén. Az óvodák és a kis létszámú kollégiumok világában elképzelhetetlen a távolságtartó hatalmi megnyilvánulás. Ugyanakkor
a nyolcszáz–ezer fõs szakképzõ intézmények vezetõi nagyon nehezményezik, hogy soha, semmilyen körülmények között nem tudnak
a teljes iskolaközösséghez szólni, nem tudnak mozgósítani, de elis-

1

A szervezeti felépítést bemutató ábrát szervezeti hisztogramnak nevezzük.
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merni, jutalmazni sem. Az eredmény: a kommunikáció is feldarabolódik.
A különbözõségek helyes kezelése gazdagíthatja az adott közösséget. Az emberi minõség fokmérõje az is, hogyan viszonyulunk
a különbözõségekhez. Hofstede négy jelentõs szervezeti vonást
írt le.
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Geert Hofstede holland szociálpszichológus 1967-tõl kezdõdõen
folytatott kutatásokat a kulturális különbségek szisztematikus
osztályzása céljából. Munkájában nagy segítségére volt, hogy rendelkezésére állt az IBM negyven országot felölelõ szervezete, ahol
azonos vagy hasonló végzettségû, azonos munkájú embereket
kérdezhetett meg kérdõíves formában. A kitöltött 116 000 kérdõív
statisztikai adatokat produkált, melynek erõsítésére a vizsgálatot
négy évvel késõbb megismételték. Az ismétlés megerõsítette a kialakult képet, mely szerint a nemzeti kultúrát leíró terminológia –
melyet Hofstede alkalmaz – négy kritériumból áll. Ezeket dimenzióknak nevezi, mert majdnem minden lehetséges kombinációban
felbukkannak.
Ezek a független tényezõk az alábbiak:
·
·
·
·

nagy vagy kicsi hatalmi távolság
erõs vagy gyenge bizonytalanságkerülés
individualizmus–kollektivizmus
maszkulinitás–femininitás

Hofstede kiindulópontja az, hogy nincs olyan elfogadott nyelv,
amellyel le lehetne írni egy olyan bonyolult jelenséget, mint
a „kultúra”. Véleménye szerint a nemzeti kultúráról és ezáltal
a nemzeti karakterrõl tett kijelentések felszínesek, tele vannak
hamis általánosságokkal, és jobbára benyomásokon alapulnak.
· A hatalmi távolság kategória azt az alapvetõ kérdést próbálja
mérhetõvé tenni, hogy egy társadalom hogyan kezeli az emberek egyenlõtlenségének tényét. Egy szervezet szempontjából
közelítve a problémát a fõnök és a beosztott távolságát határozza meg. Hofstede szerint a centralizáció és az autokratikus
vezetés a társadalom tagjainak mentális programozásában
gyökerezik. Az autokratizmus legalább annyira a tagokból,
mint a vezetõkbõl fakad: a két csoport értékrendszere általában kiegészíti egymást.
· Az erõs vagy gyenge bizonytalanságkerülés dimenziója azzal
kapcsolatos, hogyan viszonyul az adott kultúra a kezdeményezésekhez, és mennyire kedveli a kockázatvállalást. Azokat a társadalmakat, amelyek arra szocializálják tagjaikat, hogy jól viseljék
a bizonytalanságot, és ne izgassák magukat miatta, „gyengén bi-
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zonytalanságkerülõ” társadalmaknak nevezhetjük. Ennek tagjai könnyen vállalnak kockázatot, nem dolgoznak túl keményen, és toleránsak az eltérõ viselkedésekkel szemben, hiszen
nem érzik úgy, hogy ezek fenyegetnék õket.
Ennek ellentétét képezik azon társadalmak, amelyeket „erõsen bizonytalanságkerülõnek” nevezhetünk. Az ilyen társadalmak különbözõ intézkedésekkel próbálják megteremteni a biztonságot,
melynek három kategóriája Hofstede szerint: a technika, a jogrendszer és a vallás. (Mindhárom fogalmat a szó legteljesebb, kiterjedt értelmében használva.)
· Az individualizmus–kollektivizmus az egyén és a társai közti
viszony kérdését közelíti meg. Arra koncentrál, hogy a kultúra
milyen mértékben támogatja az egyént a kollektivista értékekkel
szemben. Az egyik véglet a végletes önérdek szem elõtt tartása,
a másik „a kollektíva mindenekelõtt” szemlélet. Az individualista
kultúra támogatja az egyéni kezdeményezést, a sikereket, a vezetést, a felelõsséget. A kollektivista kultúrák esetében legfontosabbak a valahova tartozás és a jó csapattagság.
· A maszkulinitás–femininitás dimenziója azt határozza meg,
hogy egy kultúrában milyen a szerepmegosztás a nemek között. A szociális nemek kiosztását maximalizáló társadalmat
Hofstede „maszkulinnak” nevezte el, míg a szociális nemi szerepekhez kevésbé ragaszkodó társadalmakat pedig „femininnek”. A maszkulin társadalmakban érték a felvágás, a teljesítmény, a valami látható elérése, fontos a siker, nagy jelentõségû
a pénzkereset, és azt gondolják, hogyha valami nagy, akkor az
szép is. A feminin társadalom uralkodó értékei: nem felvágni,
az emberek közötti kapcsolatok többet érnek a pénznél, az élet
és a környezet minõsége, mások segítése, és szép az, ami kicsi.
A környezetnek finom, sajátos bája van, igényes. A hanghordozás kimért, tónusa inkább halk.
Tekintsük át az iskola, óvoda, kollégium világában megjelenõ vonatkozásokat. A kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy kis hatalmi távolsághoz individualizmus társul. Általában a kis intézményeknél (400 fõ alatt) kicsi a hatalmi távolság, míg a nagy
intézményeknél nagyobb. A mérce itt is a vezetési kultúra. A szervezet egyes részei lehetnek maszkulin jellegûek, más részük femininek. A kis hatalmi távolsághoz nagyobb bizonytalanságkerülés
és nagyobb kollektivizmus kapcsolódik.
Ez a kis kitérõ is bizonyítja a vezetés és a szervezet ezernyi megközelítési lehetõségét.
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Bizonytalanságkerülés
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Vezetõként azért kell ismernünk a fogalom tartalmát, mert az
emberek aszerint is választanak munkahelyet, közösséget, hogy
mennyiben tudják biztonsági szükségletüket kielégíteni. A közalkalmazotti, köztisztviselõi szféra tipikus esete a biztonságra törekvésnek. Ez a magyarázata, hogy minden iskolában
becsengetnek nyolc órakor. Egy pálya szeretete és a biztonságra
törekvés találkozik. Sokan el sem tudják képzelni életüket egy
alacsonyabb jövedelmû, de kiszámíthatóbb rendszerben. Mások
pedig az állandó nyüzsgést, változást, akár a bizonytalanságot is
kedvelik.

22
Individualizmus, kollektivizmus
Azokban a szervezetekben, ahol a vezetõi hatalom túl autokratikus, a dolgozói közösség kollektivizmussal reagál, hisz ez az
összefogás adja meg a közös védelmet számukra. A professzionális, magas intellektusú, jól képzett vezetõ mellett az individualizmusnak is helye van, az ilyen munkahelyen sok az
önálló, kreatív, alkotó, színes személyiség. Ez a szervezet
mindenképpen fejlõdõképesebb, mert a sok individuum bármikor kész akár különleges helyzetek megoldására is. Itt mindig
van szellemi tartalék, bázis.
Ne tévesszük össze a kollektivizmust a jó munkahelyi légkörrel,
nem kizáró és nem felcserélhetõ fogalmak! Individualizmuson
alapuló szervezetben is lehet jó közösség, jó pedagógiai klíma,
míg az érdekeken alapuló látszatkollektivizmus is lehet az érdek
megszûnte után szétesõ, széthulló. A leírt problémakörrel leggyakrabban új igazgató kinevezésekor találkozunk. Ilyenkor látjuk igazán az igazodási pontokat és az emberi kapcsolatok átstrukturálódását. (Egy 54 fõs tantestületbõl a titkos szavazáson
harminc támogató szavazatot kapott az igazgató, és negyvenen
gratuláltak!)
Maszkulinitás, femininitás
A két fogalmat nem azonosíthatjuk be sztereotip módon a férfias-nõies meghatározással. Maszkulin jellegûek azok a szervezetek, ahol a dinamizmus, az erõ, a siker, a becsvágy, az elismerés a fontos értékalkotó elem. Ebben a szervezetben lendület,
hajsza és szép eredmények vannak, amit a vezetõ általában magának tulajdonít. (Ami jó, azt én tettem, ami rossz, ahhoz keresem
a felelõsöket.) A maszkulin szervezetben a részletek elnagyoltak. Kirakatpolitika folyik, jellemzõ a felszínesség, mindig valami aktuális
elismerésért (például a fenntartó, új képviselõ), kapcsolatának
megszerzéséért folynak a dolgok. Általában tartós értékrend nem
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alakul ki. A siker viszonylagos, és az értékek hiánya miatt mindig
nagyobb és nagyobb erõfeszítéseket kell tenni az intézmény elismertetéséért. E „mókuskerék” folyamatban összecsapnak a hullámok, állandó az idõzavar, hiszen a gyakran változó szakmai és
politikai kapcsolatok újraépítése óriási energiát és idõt igényel.
A feminin típusú szervezetben a kifinomult kidolgozottság
a jellemzõ. Itt fontosak a részletek, ízléses a környezet, a dolgok
a helyükön vannak, nincs, vagy alig van kapkodás, a munkatársaknak van munkaköri leírása, pontosan ismerik feladataikat,
állandó a képzés, továbbképzés. Ebben a szervezetben a kommunikáció is igazodik a stílus- és ízlésvilághoz, tisztelettudó a kapcsolatrendszer. A munkatársak tudnak és mernek egymásnak
elismerõ gesztusokat tenni. Kidolgozott a közösségi élet rituáléja.
A feminin típusú szervezetben hosszabban épül a siker, de tartósabb, értékállóbb, lassan, de biztosan ágyazódik be a szakmai
közvéleménybe, közéletbe. A feminin vezetõ igényes és következetes, hangulatilag stabil, a vezetettek számára mindig fegyelmezett és kiszámítható benyomást kelt. A vezetõ professzionális
munkavégzése mellett fejleszti munkatársait, akik megélik az alkotás, az önálló gondolkodás, felelõsség, siker örömét. A siker,
a tudás és a lehetõség találkozása!
Az állandó változásokhoz, kihívásokhoz a munkatársak eltérõ
módon viszonyulnak. Ha a vezetõ egyenletes teljesítésre törekszik, akkor át kell hidalnia a megértési fáziskéséseket. Ebben
lesz segítségünkre a befolyásolási stratégiák alkalmazása.
Befolyásoló stratégiák
Autoritás bevetése
Különösen szervezetépítés kezdetén használjuk, vagy amikor új
vezetõként állunk munkába. Amíg megismerjük a szokásokat és
a környezetet, használhatjuk a direkt utasításos, de udvarias
formulákat. Jó érzékkel tudnunk kell azonban, hogy meddig lehetséges és szükséges ez a vezetõi stílus. Leginkább a munkatársak visszajelzése lehet a biztos támpont. Õk egy ideig toleránsak,
elismerik, hogy új helyzetben a vezetõnek így és ezt kell tennie,
de elõbb-utóbb cselekvõ részesei kívánnak lenni a folyamatnak.
Toló-befolyásoló stratégia
Akkor alkalmazzuk, ha hárítani, elodázni, kirekeszteni akarunk
valamilyen nemkívánatos jelenséget, folyamatot vagy javaslatot.
Lehet ilyen reagálásunk: „Köszönöm, értem a javaslatot, de most
ebbe a tervbe nem tudom beilleszteni.” Jobb egyértelmûen, világosan kifejezni álláspontunkat, mint lehetõséget adni arra, hogy
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újra és újra visszatérjük ugyanahhoz az ötlethez, problémához.
A felesleges elígérkezés nagyon idõigényes.
Húzó-jutalmazó stratégia
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Akkor alkalmazzuk, ha lelkesíteni, motiválni akarunk, ha a csapatban van valamilyen racionális, jól felhasználható gondolat,
ötlet, kinyilváníthatjuk, hogy ez itt és most nagyszerû megoldás,
örülünk, és szükségünk van a közös gondolkodásra. A húzó-jutalmazó magatartásunk további hatékony teljesítménytöbbletet
is képes kihozni a munkatársakból. Ezt a fázist és magatartást figyelmességként, gesztusként élik meg, ami erõsíti szervezeti
összetartozásukat. („Itt és most rám is szükség van! Itt értem és
általam történnek a dolgok.”)
Rábeszélõ-befolyásoló stratégia
Akkor vagyunk kénytelenek alkalmazni, amikor a szervezetben,
csoportban nincs kellõ lelkesedés, megoldási készség vagy ötlet.
Ilyenkor a vezetõ a jó emberismerõ készségét alkalmazva megkeresi a feladat elvégzésére legjobban alkalmas munkatársát, és
rábeszéli, megbízza az elvégzendõ feladattal. Tipikus közoktatási
példája ennek a pályázatírás. Egy pályázatot megírni, meglátni
a forrásbõvítés lehetõségét fáradságos pluszmunka. Az igazgató
ezt nem tudja egyedül elvégezni, önként pedig nem jelentkezik
senki. Marad tehát a differenciált emberismeret, a közteherviselés, vagyis a rábeszélõ-befolyásoló stratégia.
Felkészítõ-befolyásoló stratégia
Akkor alkalmazzuk, ha nagyobb horderejû koncepcióváltást vagy
belsõ szakmai projektet indítunk. Ilyen volt a Comenius 2000 minõségfejlesztési programra való tantestületi felkészülés annak érdekében, hogy minél kiterjedtebben ágyazódjon be a szervezetbe
az új ismeretanyag. Hasonlóan jártunk el a pedagógiaiprogramkészítés, -kiegészítés, a kerettanterv-készítés, vagy az intézményi
szabályzatok kimunkálása során is.
Megelõzõ-befolyásoló stratégia
Azok a prevenciók, amelyekkel felkészítjük a szervezetet a várható hatások fogadására. A szakképzési expanzió következtében
a korábban szakmunkásképzõbe jelentkezett diákok zöme most
érettségit adó szakközépiskolai osztályokban tanul. Sok szakmai
publikációból ismerhetjük, hogy ezt a tömeges változást a tanárok jelentõs része szakmai minõségromlásként élte meg. Azért
történhetett így, mert az intézményvezetés nem végzett megelõzõ,
befolyásoló stratégiát. Nem tárták fel az OKJ megváltoztatásának
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okait, szükségességét. Azok az intézmények, amelyek bevezették
a Comenius 2000 minõségfejlesztési programot, pozitív értelemben is átbeszélték a várható eredményeket, de a jelentõs többletterhelést is. Ahol ezt megtették, ott kisebb ellenállással lehetett
a minõségfejlesztési folyamatot szervezni.
Minden formális szervezeti struktúra és kultúra környezetében
spontán módon mûködik az informális szervezeti kultúra elemeinek sokasága.

3.5 Az informális szervezeti kultúra elemei
A szabálytudat elvárása és készsége öröklõdik a szervezetben.
Erõssége, hatása, tehát az elfogadás mértéke nagyban függ az informális munkahelyi környezettõl, a példától. Ha az új dolgozó
rossz példaközvetítéssel találkozik, akkor ennek a szintnek igyekszik megfelelni, míg más esetben a szervezet által elismert normarendszerhez kell alkalmazkodni.
Az intézmény szakmai pedagógiai, nevelési programja a közösen
megfogalmazott célok mellett terepet, lehetõséget biztosít az informális hatások érvényesülésének is. A baráti kapcsolatok,
a kapcsolati háló, a kölcsönös szívességek, a beosztott és a vezetõ közötti pszichológiai szerzõdés, az azonos munkakörben dolgozók csoportosulásai kellõ mozgástér birtokában kifejthetik hatásukat a közösség megfogalmazott célja érdekében. A sport,
a hobbi és a mûvészeti körök is az informális szervezeti forma
elemei, mert az egyének önkéntes vállalás alapján sok idõt fordítanak ilyen tevékenységre.
A belsõ-külsõ karrierstruktúrák
Mi is a karrier, hogyan fogalmazható meg a pedagóguspálya statikus világában?
A hagyományos felfogás szerint a karrier nem más, mint egy
megtervezett lépcsõsor, amelyen végig kell haladni az elérendõ cél felé. Ez a sima út kevés embernek adatik meg. Szakirodalmi megközelítéssel (CLARK, 1992) a karriert felfoghatjuk
egymást követõ munkahelyek sorozataként is, ami lehet tervezett vagy tervezetlen, és egy adott idõszakra vonatkoztatva
megtalálhatók benne a haladás, az elkötelezettség és a személyes
fejlõdés elemei.
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A karrierstruktúrák latensen is jelen vannak a szervezetben.
Mindenkinek van egy belsõ elvárásképe, amit elõbb-utóbb érvényesíteni kíván. Jó, ha tudjuk, hogy vezetõként milyen karriermodellek1 léteznek.
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· A háromszögmodell azt jelenti, hogy egy munkatárs több
munkakörben az éppen adott szükségletnek megfelelõ helyen
dolgozik.
· A létra típusú modellben valaki végigjárja szinte a legalsó beosztástól a fokozatokat, akár az elsõ vezetõi posztig. A vezetéselméleti sikerkönyvek számos ilyen példát, esetleírást tesznek
közzé.
· A spirál jellegû karriermodell az a fokozatos fejlõdés, amikor
szélesedik a munkakör, és ehhez a többletfeladathoz fokozatosan többletfelelõsség is járul, de a spirál jellegbõl eredõen állandó a szervezeten belüli elõrelépés, felemelkedés.
· A vízszintes mozgás típusú karriermodellben általában nincs,
vagy alig van elõrelépési lehetõség, ugyanakkor nagy az állandóság és biztonság, a munkatársak sokféle feladatra bevethetõk.
A közalkalmazotti, pedagógusi munka is ezt kínálja, mert szakunkat taníthatjuk egy adott évfolyam a), b), c) osztályaiban,
ahol ritmusunkat, módszereinket a fogadó közeghez – az adott
osztályhoz – igazítjuk. Intézményen belüli karrierlehetõség gyakorlatilag a munkaközösség-vezetõi, intézményvezetõ-helyettesi
és intézményvezetõi posztok elérése. A látszólagos karrierhiányt
a felkészült vezetõ projektek szervezésével tudja ellensúlyozni.
Nem a kinevezés és a státus ad rangot elsõsorban, hanem a megbízatási feladat. Ha a tanárok rendszeresen kapnak újabb és
újabb szakmai projektekben való részvételi lehetõséget, akkor kiiktatható a monotóniaérzés, az elszürkülés veszélye.
· Az utak és vargabetûk karriermodell a bátor próbálkozók
vagy a könnyen feladók jellemzõi. Gyakran elõfordul, hogy vezetõi pályázatra olyan külsõs önjelölt jelentkezik, aki már volt
tanár, szakfelügyelõ, majd szaktanácsadó, szakértõ, volt tanácsi, majd önkormányzati munkatárs. A tárgyalásokon kiderül,
hogy nagy kapcsolatrendszere van, ezt fel is kínálja az intézménynek, de konkrét, elmélyült, naprakész tudással már kevésbé rendelkezik.
· A hullámvasút modell az egyszer lenn, egyszer fenn tipikus
esete. Ezt sem kell feltétlenül elítélni, mert a mai rohanó világban teljesen elfogadható, hogy egy-két vezetõi ciklus után va-

1

Clark, F. A.: Total Career Management. McGraw-Hill, 1992.
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laki visszavonul erõt gyûjteni, hogy aztán egy új programmal
újra megvalósíthassa önmagát.

3.6 A szervezeti kultúra fejlesztésének irányai
Egy vállalható szakmai program megvalósításához jól kell meghatároznunk a fejlesztés irányait. Az irányok tartalmát a következõ tényezõkkel határozhatjuk meg (MOZAIK).1
Misszió és érdek
Mit akarunk, mit akarhatunk, és mi történhet az adott intézményben, szervezetben? Milyen értékek vannak jelen, milyen értékeket lehet bevinni, mire van fogadókészség?
Objektív és igazságos eljárások
A szervezeti folyamatokba beavatkozó vezetõnek minden szervezeti tag számára biztosítani kell azt a lehetõséget, hogy igazságosnak és objektívnak élje meg az alkalmazott eljárásokat, technológiákat, legálisan tudja az alkalmazott mérce követelmény- és
eljárásrendszerét.
SZakértõ munkaerõ
A magas színvonalú teljesítmény eléréséhez és a szervezeti kultúra sokrétû elemeinek fejlesztéséhez elengedhetetlen követelmény, hogy minden munkaterületen és munkafázishoz szakértõ
munkaerõ álljon rendelkezésre. A napi praxison túl az állandó
képzés is szükséges, mert lépést tartani csak így tudnak.
Aktív rugalmasság
A szervezet életében vezetõi viszonyulásunkat mindig jellemezze
aktív rugalmasság. Ez a magatartásmód hozzásegíti munkatársainkat a kezdeményezõkészség kibontakoztatásához, az alkotó
kreativitás megvalósulásához. Az ötletek, elképzelések fogadásához is rugalmasan viszonyulhatunk, tehát semmiképpen se merevítsük be a szervezet spontán és szabályozott folyamatait.
Individuális fókusz
A fejlesztés folyamatában koncentráljunk, fókuszáljunk a szervezet
céljait segítõ individuális megnyilvánulásokra, segítõ szándékokra.

1

Kandola és Fullerton: Sokoldalúság – több mint üres szlogen. Távlatok és illusztrációk, 1994.
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Az autonóm, kreatív, cselekedni akaró és képes munkatársak
ebben a fókuszban (a feléjük fordulással, rájuk figyeléssel) szárnyakat kapnak, és magas színvonalú teljesítménnyel járulnak
hozzá közös céljaink valóra váltásához.
Kultúra, amely hatalmat ad
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A megismert természetes és mesterséges szervezetikultúra-elemek azért tudnak a szervezetnek erõt, kitartást, közvetítõ hatalmat adni, mert a helyi hagyomány- és szokásrendszerbe mélyen
beágyazódnak. Emlékezetes volt a riport egy nyugati autógyár
magyarországi üzemének megnyitásáról, amikor az újságíró leírta, hogy bekötött kezû embert is láttak a szalag mellett. A magyar
kultúrában neki betegállományban lett volna a helye, a tulajdonos kultúrájában viszont természetes volt, hogy kisebb sérüléssel is fel kell venni a munkát, és helyt kell állni. A kultúrakülönbségben keresendõ az intézmények közötti különbség egyik oka is.
Miért van az, hogy egy adott óvodához, iskolához, kollégiumhoz
ragaszkodnak a szülõk és diákok, másokhoz viszont nem? A kultúraelemek szisztematikus elemzésével most már pontos választ
is adhatnánk a kérdésre.

3.7 A különbségek értékelése a szervezetben
Egy munkahelyen különbözõ szándékokkal, célokkal, értékekkel
jelennek meg a munkatársak. E különbségeket értékelni és érzékelni szükséges. Ehhez a következõ szempontokat alkalmazhatjuk:
A sztereotípiák levetkõzése
Tartsuk be a szervezeti fõ szabályt! Ne osztogassunk bölcsességeket, ne gondolkodjunk sablonokban. Tudjuk és érzékeljük,
hogy a másság intellektuális kezelése a szervezet értékei közé
tartozhat. Ismerjük meg jól a különbözõségeket, és ezeket
fordítsuk a szervezeti célok irányába. Alakítsunk ki hiteles és
jó kapcsolatokat a másmilyennek tartott emberekkel. A másságkezelés a tolerancia mûvészete is egyben, amely példaértékû egy
adott környezetben. Állandó tanulással, felkészüléssel növelhetjük személyes befolyásunkat a szervezeti struktúrára1 és a benne mûködõ egyénekre.

1

A struktúra teszi lehetõvé a irányítást, és megteremti az átláthatóság, a
rend és irányítás rendszerét, amelyeken keresztül meg lehet tervezni, szervezni, valamint irányítani és ellenõrizni lehet a szervezet tevékenységét.
Mullins, L. J.: Management and Organizational Behaviour (3rd ed.). Pitman, 1993.
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Hiteles és jelentõs kapcsolattartás másmilyennek tartott
emberekkel
Az emberek azokkal szeretnek együtt lenni, ismerkedni, akiket
hasonlónak találnak. Ilyenkor nem szükséges a különbségeket
feltárni, mert vagy nem léteznek, vagy nem hatnak. A másság
megismeréséhez nyitott érdeklõdéssel és kölcsönös tisztelettel
lehet közelíteni.
Növeljük személyes hatalmunkat
Úgy tehetjük meg, ha másokat is hatalomhoz juttatunk. Növeljük önbecsülésüket és magukba vetett bizalmukat. Itt a teljes vezetõi motivációs repertoárt szükséges mûködtetni.
Azonosítsuk és tárjuk fel a csoportos különbségeket
Amennyiben ez a másságkezelés hibákat szenved, újabb konfliktusok keletkeznek a szervezetben. A szervezeti konfliktusokat
különbözõ stílusok, attitûdök szerint orvosolhatjuk.

3.8 A szakértõi, tanácsadói stílusok
Amikor vezetõként veszünk részt a konfliktuskezelési folyamatban, különbözõ szakértõi, tanácsadói stílust, megnyilvánulást
alkalmazhatunk.
Kliensközpontú
Akkor kliensközpontú tanácsadói a stílusunk, ha a konfliktus
során nem a szervezetnek, hanem az egyéni érdeknek engedünk
nagyobb teret valamilyen objektív ok alapján. Lehet ez a taktika
akár személyzet- és személyiségfejlesztõ célzatú is.
Támogató
Ez a tanácsadói stílus szólhat az egyénnek, csoportnak vagy
a szervezetnek is, konfliktuskezelésben, ha nyer-nyer, ha gyõztes-gyõztes állapot elérése a cél, amivel béke és konszenzus teremthetõ.
Értelmezõ
Akkor alkalmazzuk az értelmezõ tanácsadói stílust, amikor a nevelési-oktatási folyamatban számos új információ, ismeret, adat
között kell rendet rakni, és ezeket az intézményi cél felé fordítani.
Ilyen értelmezõ vezetõi hozzáállás kellett a pedagógiai programok
kiegészítéséhez vagy a minõségfejlesztési program bevezetéséhez.
Megismertük hozzá a törvényi követelményeket, továbbképzéseIskolavezetés 2002. december
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ken értelmeztük az elvárásokat, tanulmányoztuk a fenntartó fejlesztési terveit, az intézkedési terveket, és igyekeztünk koherenciát teremteni az intézmény meglévõ dokumentumrendszerével.
Feltáró
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Olyan esetekben alkalmazunk feltáró tanácsadói stílust, amikor
az érintettek nincsenek tisztában a konfliktus valós eredetével,
okával, megnyilvánulási formájával. Ekkor egy közös feltáró folyamat didaktikus megvalósítása segít felismertetni a kiváltó tüneteket és okokat. Gyakran ez a feltáró folyamat már önmagában
megoldja a konfliktust, mert a feltárás során a felek megismerik
a másik álláspontját, és belátják, hogy nincs érdeksérelem.
Értékelõ
Az egyik leghálásabb tanácsadói stílus, ha a konfliktuskezelés
után siker, eredmény jön létre a szervezetben. A béke megõrzésében minden jó szándékú ember érdekelt, ezért a vezetõnek erény
az állandó visszacsatolás. Az értékelõ folyamat akkor jelent kudarcélményt, ha rossz terápiát alkalmaztunk, és a konfliktus
nem oldódott meg, sõt esetleg elmélyült. Ilyenkor az egyén is és a
szervezet is károsodik, rosszabb kiindulási pontról kell újraindítani a folyamatot.
Feltehetõ a kérdés: megváltoztatható a szervezeti kultúra?
Egy intézményben a mítoszok, legendák, élmények, emlékek megteremtik a közös múlt összetartó érzését. A hagyományrendszer
hosszú idõ alatt beépül a gyakorlatba, hosszú kristályosodási folyamaton át válik az intézmény ékkövévé. Mindezek tartósságot, állandóságot sugallnak, ami miatt nagyon nehéz megváltoztatni a kultúrát. A fizikai megjelenítést és a környezetet viszonylag könnyen
változtathatjuk, ha közös céltételezéssel tesszük, még eredményes
is lehet a változás. Egy emeletráépítés vagy egy sportudvar kialakítása várt esemény is lehet, beépül az intézmény fejlesztési spiráljába. Az emberek szempontjából vannak olyanok, akik nagy lelkesedéssel viszonyulnak minden változáshoz, míg mások szorongással,
félelemmel fogadják.
Látható, hogy a szervezeti kultúra bonyolult összefüggésrendszert jelent, ugyanakkor nagy szakmai élmény lehet az önvizsgálat és intézményünk ilyen szempontú átvilágítása. Tegyék meg
ezt jó szívvel, biztosíthatom Önöket arról, hogy nem lesz tanulság
nélküli az élmény.
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4. Gyakorlatok
A szervezeti kultúra tipológiáját felhasználva töltse ki a táblázatot saját megfigyelései alapján, intézményére vonatkoztatva.
Dimenziók

Hatalmi
távolság

Bizonytalanságkerülés

Individualizmus–
kollektivizmus

Példa

Az iskolatitkár a
tanárokhoz hasonló jutalmazásban szeretne
részesülni, ezt
minden alkalommal kifejezésre is
juttatja. Úgy érzi,
hogy minden az
õ kezén megy keresztül, így fontosságával
befolyásolja az
eredményeket.
(„A nyitott irodaajtót kedvelik a
kollégák, szeretik, ha elérhetõ
vagyok.”)
A kerettantervekrõl kevés a szakmai információ.
A pedagógiai
program átdolgozásától tart a testület, mert a
sajtóból úgy értesült, hogy mindent át kell írni.
A könyvtáros és
a fõkönyvelõ állandóan új nyilvántartásokat
szorgalmaz a számítógéppark és a
CD-tár kezeléséhez.
A munkaközösségek erõsen rivalizálnak, külön
kimutatásokat
készítenek arról,
hogy a felvételi
eredményekhez
melyik tárgy, melyik szakterület
járult jobban
hozzá.

Következtetés,
beazonosítás

Az Ön
példái

Az Ön
következtetései

Kicsi hatalmi
távolság
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Közepesen
bizonytalanság-kerülõ kultúra

Magas individualitás
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Dimenziók
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Példa

Következtetés,
beazonosítás

Maszkulini- A kollégák nagy
Maszkulin
tás–femini- hangsúlyt fektet- kultúra
nitás
nek a versenyekre és a pályázatokra, minden lehetséges módon
hangsúlyozzák
oktatási eredményeiket.
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INIS , avagy…
… az Innovatív Iskolák Nemzetközi Hálózata program
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1
Az utóbbi években több, általában az iparban már ismert minõségfejlesztõ/minõségbiztosító rendszer hódított az iskolákban.
Most ismerkedjünk meg egy olyannal, amelyet kifejezetten iskolák számára hoztak létre. Nagy elõnye, hogy európai gyökerei
vannak, következésképpen az ebben a rendszerben elért eredmények más európai országokban mûködõ oktatási intézményekével is összehasonlíthatók – feltéve persze, hogy azok is az INIS-t
használják.
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1. Miért van szükség minõségfejlesztésre?
A közoktatási rendszerek minõségével, eredményességével, hatékonyságával és különösen az intézményi belsõ pedagógiai folyamatok értékelésével kapcsolatos kérdések mára a fejlett országokban
nem csak az intézményi szintû iskolafejlesztési folyamatok, hanem
a nemzetközi oktatáspolitika egyik központi kérdésévé váltak.
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Az intézményi innováció során az intézmények szereplõi – a pedagógusok, a szülõk, de különösen az intézményvezetõk – olyan feladatokkal szembesülnek, amelyek számos esetben megoldhatatlan akadályként tornyosulnak eléjük. Köszönhetõ mindez annak,
hogy a hazai és nemzetközi oktatási innovációs folyamatok
során gyorsan változik az oktatás társadalmi és gazdasági
környezete.
Az oktatásról, az iskola belsõ világában végbemenõ folyamatokról ugyanúgy aktív párbeszéd zajlik a közgondolkodásban, akár
az iskolákban tanuló diákok viszonyáról a tudásszerzéshez. A tanulás intézményesített iskolai-osztálytermi összetevõit erõteljesen körbefonják olyan szervezetfejlesztési, pedagógiai értékelési
és oktatásinformatikai fejlesztések, innovációk, amelyek következtében az iskolai pedagógiai munka megszervezésének,
a tanulás közvetlen környezetének és módszertanának új
eszköztárral kell kiegészülnie a jövõben.
Az egyes országokban kialakult nemzeti oktatás-módszertani és
pedagógiai tapasztalatokra építkezve kell az egyes intézményekben
a nevelõtestületeknek átgondolniuk a pedagógiai folyamatokat,
a tudás iskolai közvetítésének szerteágazó lehetõségeit. Mindeközben azonban kiemelt figyelemmel kell lenniük arra is, hogy az iskolával szemben támasztott helyi és országos követelményekhez igazodva egy a pedagógiai folyamatokat tekintve is elszámoltathatóbb,
a minõségfejlesztést az iskolai szervezet gondolkodásának középpontjába helyezõ iskola valósuljon meg.
Mindez nem lehetséges önállóan alakított és rendszerként is alkalmazott minõségfejlesztési-minõségértékelési politika nélkül.
Nem valósítható meg akkor sem, ha az iskolával kapcsolatban
álló társadalmi partnereket egyes (pedagógusok, fenntartó,
szülõk, de fõképp a diákok)
·
·
·
·

nem vonják be érdemben az iskolai döntési folyamatokba,
nem értesülnek az intézményi célokról,
az azokhoz vezetõ iskolai fejlesztések eredményeirõl, és
nem történik folyamatosan széles körû és hiteles értékelése az
intézményi folyamatoknak.
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Napjainkban a minõségfejlesztési és minõségértékelési rendszerek már nélkülözhetetlen eszközei a beavatkozást igénylõ problémák feltárásának, a folyamatok menedzselésének, ezért az iskolai innovációs programoknak is kötelezõ részeivé kell válniuk.
Azokban az országokban, ahol a közoktatási szolgáltatásokat folyamatosan értékelik, és az értékelés eredményeinek
széles körû visszacsatolása és nyilvánossága is biztosított,
gyorsabb és jobb eredményeket tudnak felmutatni a közoktatás minõségének javításában, mint bármely közvetlen
(tartalmi és jogi) szabályozó alkalmazásával.
Ezt támasztja alá az Európai Bizottság és Tanács 2001-ben született ajánlása1 is, amely átlátható ágazati minõségértékelési,
minõségfejlesztési rendszerek mûködtetését támogatja az EU
tagországaiban az iskolai oktatás területén.
Ezekkel a hazai és nemzetközi kooperációban zajló fejlesztésekkel egy idõben az oktatás jövõje iránt elkötelezett, és meghatározó nemzetközi kapcsolatrendszerrel is bíró alapítványok –ilyen
a Bertelsmann Alapítvány2 is – kezdeményezõként léptek fel annak érdekében, hogy az eltérõ nemzeti keretek és változatos szabályozók között szervezõdõ közoktatási rendszerek számára kísérletekkel is alátámasztott, kipróbált és sikeres intézményi
minõségfejlesztési modellt tegyenek elérhetõvé. Olyat, amelynek kipróbálása eltérõ nemzeti keretek között mûködõ iskolai
környezetekben már megtörtént, és tökéletesen alkalmazható
bármely állam iskoláiban.

2. Az INIS létrejötte
Németországban – de a Föld számos országában is – az oktatásfejlesztés lehetséges jövõbeli irányának kijelölése során sokasodó
kérdõjeleket érzékelve a Bertelsmann Alapítvány arra az elhatározásra jutott 1996-ban, hogy nagyszabású programot indít el egy
iskolai minõségfejlesztési folyamatokat támogató szakmai
keretrendszer megalkotása érdekében. Mivel számos országban
az ezt megelõzõ években az oktatási folyamatok terén nemzetközileg is elismert innovációk zajlottak, a Bertelsmann Alapítvány – a
program koncepciójának a kidolgozásába Kanadában és Skóciá1
2

Recommendation of the European Parliament and of the Council on European cooperation in quality evaluation in school education 2001/166/EC
Bertelsmann Foundation: http://www.bertelsmann-stiftung.de
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ban az oktatási innováció területén dolgozó, nemzetközileg is elismert szaktekintélyeket is bevonva – döntést hozott a program
elindításáról, amely mindvégig az oktatási standardok, a minõségelvûség, az oktatás társadalmi elszámoltathatósága, valamint
a növekedés és a változás kapcsolatrendszerére koncentrált.
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A program sikeressége érdekében Kanada, Hollandia, Új-Zéland,
Norvégia, Svájc, Németország, Skócia, valamint Magyarország került
kiválasztásra, mint olyan, a programba bevonásra kerülõ országok,
amelyek oktatási rendszereiben nemzetközi összehasonlításban vizsgálva is komoly lépések történtek az oktatásügyi innovációs szemlélet és az iskolai minõségfejlesztés elterjesztése érdekében. Ezek az eltérõ oktatási minõségfejlesztési kezdeményezések a nemzetközi szakirodalomban is jól nyomon követhetõek voltak.
Magyarország szakmai részvételét a programban az Oktatási Minisztérium és a Bertelsmann Alapítvány között 2001-ben aláírt
megállapodás öntötte hivatalos formába. Ennek kereteiben az
OM 2001 és 2004 között adott támogatást a programban történõ
részvételhez, a projektet pedig az Oktatáskutató Intézet (jogutódja a Felsõoktatási Kutatóintézet) gondozta.
A programba bevont országok egy-egy olyan szakembert delegáltak a programot irányító bizottságba, akik a stratégiai kérdésekben képviselték az eltérõ nemzeti gyakorlatokat.
Annak meghatározása érdekében, hogy képesek legyenek válaszolni arra a kérdésre, „Mennyire jó a mi iskolánk?”, egyrészt
pontos elemzõ, feltáró munka kezdõdött meg, amelyben a jó iskola ismérveit jelölték ki a résztvevõk, másrészt az alábbi projektcélokat határozták meg:
· az innovatív kapacitások megerõsítése a résztvevõk iskoláiban
· az iskolai minõségfejlesztés az intézmény életének középpontjában álljon
· a résztvevõk az iskolák közötti párbeszéd ösztönzésével serkentsék az ismeretek, a tudás és a tapasztalatok kicserélését a
hálózatban, illetve a határokat átívelõen is
· fejlesszék és terjesszék a példaértékû megoldásokat, nyomást
gyakorolva mindezzel az iskolarendszerek reformfolyamataira
· a minõségfejlesztés – mint állandóan követendõ szempont – folyamatosan ösztönözze az iskolákat, hogy a fejlesztési folyamataik legyenek hatékonyabbak, szisztematikusabbak
· az iskolai önértékelés állandó feladatként kerüljön az iskolák
gondolkodásának középpontjába
· az iskolák a fejlesztéseiket holisztikusan értelmezzék és valósítsák meg
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Az elsõ lépésben a partneriskolák résztvevõi megkísérelték megválaszolni a következõ kérdéseket:
· Mi jellemzi az innovatív iskola pedagógiai és szervezeti rendszerét?
· Miképp tudnak majd eljutni a minõség közösen elfogadható értelmezéséhez?
· Miképp lehet majd a tanárokat mindezekre a többletfeladatokra felkészíteni, illetve bevonni õket a minõségfejlesztési és intézményfejlesztési folyamatokba a saját iskoláikban?
A résztvevõk közötti tapasztalatcsere és közös gondolkodás középpontjában az iskolai önértékelés és az elszámoltathatóság
állt, amelynek érdekében a sikeresen mûködõ – a résztvevõk iskoláiban is terjedõben lévõ – gyakorlatokat tárták fel.1
A projekt második szakaszában, amely 2001–2004 között zajlott, és „Az iskolák minõségfejlesztése, a minõség követelményeinek nemzetközi összehasonlítása”2 címet kapta, a résztvevõk elõtérbe helyezték a résztvevõk közötti célirányos együttmûködés
kialakítását. Ennek érdekében nemzeti példáikat tárták fel és
hasonlították össze a nemzetközi konferenciák keretei között
szervezett workshopokban, majd kialakítottak az iskolafejlesztés
érdekében egy a nemzetközi színtéren is bárhol alkalmazható,
minõségelvû intézményfejlesztést megalapozó adatgyûjtõ és feldolgozó keretrendszert. Ez arra a professzionális gyakorlatra
épült, amelyet a fejlett mérési-értékelési gyakorlattal rendelkezõ
államok (skótok, hollandok, kanadaiak, norvégok) odahaza már
korábban kialakítottak és széles körben használtak. Tették ezt
annak érdekében, hogy ha az intézményi pedagógiai fejlesztés a
pedagógiai teóriák, tradíciók és egyéni intuíciók helyett az iskolákban begyûjtött adatokra, a kölcsönös párbeszédre, valamint az egyéni tapasztalatok és a jó gyakorlatok összehasonlítására épül, akkor az intézményfejlesztés jól érzékelhetõen
helyes irányt fog majd venni.

1

2

A hét országra és három német tartományra kiterjedõ hálózatban vannak
olyan országok, amelyek rendelkeznek kifejezetten iskolai minõségbiztosításra szolgáló kidolgozott eljárásokkal, és vannak olyanok, ahol az iskolaértékelés folyó gyakorlatába csak mintegy „bele lehet érteni” a minõségi
követelményeket is. Az elsõ csoportot Skócia (Milyen jó a mi iskolánk?),
Norvégia (strukturált iskolajelentés), Magyarország (Comenius 2000), Hollandia (integrált iskolai felügyelet) és Új-Zéland (önértékelési kérdõív); míg a
másik csoportba Kanada (tartományi követelményekkel, vezetõk minõsítõ
értékelésével), Hessen, Svájc (a programban szereplõ Zürich tanfelügyelõi
rendszerével), valamint Észak-Rajna–Vesztfália tartozik.
Quality Development of Schools Based on International Quality Comparisons (INIS)
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2001 és 2003 között a programban részt vevõ országok negyvenegy iskolája – minõségügyi szakemberek és közigazgatási tapasztalatokkal rendelkezõ oktatásirányítók segítségével – elkészítette
az önértékelési és iskolai minõségfejlesztést segítõ, mérõ és
elemzõ keretprogramot (kérdõívek, útmutatók, glosszárium,
értelmezési keret, adatmenedzsment). Ennek végleges tartalma,
szerkezete számos próbálkozást és analízist követõen készült
csak el 2004-re, és a tesztek eredményei bizonyítják, hogy nemzetközi környezetben (nyolc eltérõ sajátosságokkal bíró ország!)
is kiválóan alkalmas az intézményi minõségpolitikát támogató eszköz szerepére.

6
Figyelem!
Ez az iskolai önértékelõ-önfejlesztõ módszertani keret – amelyet
szoftverrel is kiegészítettek – a következõ jellemzõkkel írható le:
ß az iskolai minõségfogalom nemzetközileg is egyeztetett értelmezésére épül
ß tudományosan elemzett, tesztelt és kiértékelt
ß könnyen alkalmazható visszajelzõ rendszert tartalmaz
ß egyszerûen alkalmazható adatgyûjtõ, adatfeldolgozó és
tervezõmodulok, valamint segédanyagok alkotják

Összefoglalva az INIS projekt eddigi történetét, jól látható, hogy a
részt vevõ iskolák nemzetközi csapatmunka révén, a folyamatos tapasztalatcserére is építve vezették be iskolai gyakorlatukba a kidolgozott eszközt.
A részt vevõ három magyar iskola olyan óriási tapasztalatot szerzett azzal, hogy – közvetlen környezetükre is ösztönzõleg hatva –
önerejükbõl létrehozták a magyarországi INIS-hálózatot. Ez a hálózat a hazai szakmai körökben alkalmazott HUNIS elnevezést
kapta. A három magyar részt vevõ iskola, valamint a program hazai vezetõi (Vass Vilmos irányító bizottsági tag és Eszik Zoltán
nemzeti koordinátor) most már a HUNIS keretei között támogatják ennek a praktikus, bármely iskola önfejlesztését segítõ eszközrendszernek a terjedését.1

1

Vö.: Eszik Zoltán: Teljesítménymutatók az iskolai önértékelésben. In: Minõség, színvonal, iskola. Elõadás szerkesztett változata. TIT, Szeged, 2001.
Szegedi Nyári Egyetem, 38. köt., 101–123. o.
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A projektben részt vett és a magyar HUNIS programot alapító
iskolák:
· Mezõszél Utcai Általános Iskola
7624 Pécs, Mezõszél u. 1.
http://www.mezoszel.hu
· Centenáriumi Általános és Szakközépiskola
1165 Budapest, Sasvár u. 101.
· Vörösmarty Mihály Gimnázium
1085 Budapest, Horánszky u. 11.
http://www.vmg-bp8.sulinet.hu
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3. Az INIS-ciklus
De ne szaladjunk ennyire elõre! Vessünk most egy pillantást az
INIS intézményi projektciklusra!
A projekt kezdetén maguknak a részt vevõ iskolák képviselõinek
is ezt kellett tenniük, ugyanis pontosan tisztázniuk kellett, milyen minõségdimenziók, kritériumok és indikátorok szükségesek
· az intézményi minõségfogalom körbejárásához,
· a belsõ és külsõ szervezeti, személyi és a pedagógiai kérdések feltárásához, elemzéséhez.
Értelemszerûen ezt mindenkinek meg kell tennie, aki komolyan
gondolja, hogy a saját intézményében egy praktikusan kínálkozó
„recept” alapján majd elkészíti intézménye minõségértékelési,
minõségfejlesztési programját. Ezt valóban letudhatja, kipipálhatja, legalábbis papíron!
Azonban az intézményi minõségfejlesztési program mûködéséhez, sikerességéhez szükség van az iskolai szereplõk széles körû
bevonására, a tevõleges és õszinte tényfeltáró folyamatokra, a
környezet szükségleteinek pontos beazonosítására. És ezek a feladatok nem valósíthatóak meg olyan korszerû adatgyûjtõ és
elemzõ folyamatok nélkül, amelyekre a 21. században már
minden intézményben építeni kell.
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1. ábra: Az INIS-projektciklus
A mindezt lehetõvé tevõ INIS ciklus középpontjában egyénileg
helyezkedik el minden olyan iskola, amely a jövõben kipróbálja
az INIS intézményi minõségfejlesztést.
A nemzetközi program során minden részt vevõ iskola ugyancsak
elhelyezte magát a ciklus középpontjában.
Képesek voltak a projektben elfoglalt helyzetük alapján
nemzetközi kontextusba helyezni saját magukat, összehasonlítani fogalomrendszerüket, pedagógiai céljaikat a más
iskolai környezetben, más helyzetekben is jól mûködõ
„best practice”-okkal.
Az eltérõ iskolai környezetek, a különbözõ iskolai programok, tevékenységek és elvárások folyamatos „változásai” a változás menedzselésének színes, ám egymással kiválóan összevethetõ gyakorlatait termelte ki. Mindezek összefoglalhatóak egy projektciklusba (1.
ábra) is, amellyel egyébiránt bármelyik iskolafejlesztés leképezhetõ, és amelynek négy komponensét a cikk további részében be is
mutatjuk.
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3.1 Elsõ komponens: a minõség közös értelmezése
A ciklus elsõ eleme a résztvevõk által közösen értelmezett, majd
kialakított minõségfogalom különbözõ összetevõinek meghatározása volt, amelyek a következõk:
· minõségdimenziók
· kritériumok
· indikátorok
Ezeket az összetevõket további öt nagyobb csoportba osztották:
Az oktatási
célok megvalósítása
Akadémikus
készségek,
képességek
Szociális
készségek

A tanulás
képessége

Gyakorlati
készségek

A tanulás,
tanítás
folyamata
Tanítási-tanulási stratégiák

A vezetés és
az irányítás
folyamata
Elgondolások

Az egyensúly- Döntéshozás
ra törekvés a
tanítási folyamat során
Belsõ értékelés Kommunikáció

Az iskolai
szervezet
Elégedettség
belsõ légköre
Iskolai légkör Tanulói igények kielégítése
Az iskola bel- Szülõi igények
sõ kapcsolat- kielégítése
rendszerei

Az iskola kül- A tanár elégesõ kapcsolatai dettsége a saját munkája
eredményével
Tervezés, be- A pozitív vivezetés, folya- selkedés elõmatértékelés
segítése
Folyamatérté- A tanulók tákelés
mogatása
Motiváció

3.2 Második komponens: a kapcsolódó adatok gyûjtése
Az összetevõk meghatározása után fontossá vált a begyûjtendõ
adatok körének meghatározása, majd az adatok begyûjtése minõségbiztosított, a validitást, az összevethetõséget és a késõbbi analitikus feldolgozást lehetõvé tevõ – a nemzetközi tanulói teljesítménymérési programokban is alkalmazott – logisztikai
eljárás segítségével.
A résztvevõk országuk iskolaértékelési tapasztalataira építve, közösen összeállították azokat a kérdõíveket, amelyeket az iskolai
szereplõk széles köre állapotának, igényeinek és elégedettségének felmérése céljából alakítottak ki. Külön kérdõív készült a 10,
a 15 és a 17 éves tanulóknak, a szüleiknek, a pedagógusoknak, az
iskolai technikai alkalmazottaknak és az iskolavezetésnek.
Mindebben nem csak az a nagyszerû, hogy ezek a kérdõívek az
azokat összeállítók szaktudását, intézményfejlesztési tapasztalatait képezik le, hanem különösen az, hogy a kérdõívekeket mind-
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egyik részt vevõ iskola összes érintett szereplõje kitöltötte. Ezután az adatok egységes logisztikai és szakmai protokollokon
keresztül olyan független adatrögzítõ és kódolórendszerbe kerültek, amely biztosította a tudományos igényeknek való megfelelést, de egyúttal a résztvevõk anonimitását is. A kérdõívekben
a kitöltést végzõ személynek a kérdésekhez kellett párosítania öt
közül egy lehetséges választ (nagyon egyetért, egyetért, nem ért
egyet, nagyon nem ért egyet, nem tudja).
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Az érdekesség kedvéért jelezzük, hogy a 10 éves tanulók kérdõíve
9 oldalon 47 kérdést tartalmazott. Ezek rákérdeztek
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a tanuló iskolai biztonságérzetére,
a tanáraikkal, társaikkal való kapcsolatra,
a tanulók iskolai munkájának elismerésére,
az iskolai jutalmazás és elmarasztalás típusaira,
a tanulói munka értékelésének, minõsítésének a módjaira,
a tanulási folyamat módszertani elemeire,
a tanulásszervezés iskolai rendszerére,
az egyes órákon alkalmazott módszerekre,
a tanulói fejlesztés lehetõségeire és eredményességére,
arra, hogy az iskola mennyiben elégíti ki igényeiket, egyéni ambícióikat a két fõ kompetenciaterület – az anyanyelv és a matematika – terén.

A tanulóknak tehát volt bõséggel lehetõségük – nevük feltüntetése nélkül – arra, hogy a sokrétû kérdõívet megválaszolva pontosan orientálják pedagógusaik és az intézményvezetés késõbbi
fejlesztõmunkáját.
A kérdõívek egy másik típusa – a szülõi kérdõív – véleményünk
szerint az iskola és a szülõk közötti hiteles információáramlást teremtette meg, és ezáltal az iskolai minõségfejlesztés eszközrendszerének egyik meghatározó elemévé vált.
Ez a kérdõív a kitöltés során felajánlott öt választási lehetõséget
megtartva
· részletesen feltárta az egyes szülõk viszonyát
— az iskolához,
— a gyermekét tanító pedagógusokhoz,
· rákérdezett
— az iskolával kapcsolatos elégedettség mértékére,
— az iskolának a helyi közösségben – véleményük szerint –
elfoglalt helyére, és
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— arra is, hogy mennyire fogadja el az iskolában a szülõk javaslatait, vagy
— arra, hogy a tanulók értékelésének a módszere elegendõ-e
a tanulók egyéni otthoni felkészítéséhez.
Mindezeket a tematikus csoportokba rendezett és eltérõ célcsoportoknak készített kérdéseket az összes iskolahasználónak
feltették, majd ezt követõen feldolgozták. A három meghatározó
iskolai szereplõi csoporthoz tartozók – pedagógus, gyerek, szülõ –
tematikailag és szövegszerûen is azonos kérdõívet kaptak
a vélemények összevethetõsége érdekében; így objektívebbé és
összevethetõbbé váltak a vélemények.
Feltehetõ ezek után a kérdés: Vajon ha egy iskola ennyit dolgozik
azon, hogy feltárja az iskolai minõségi munka összetevõit, és
megtervezze az iskolai innovációi optimális irányait, lehet-e egyáltalán sikertelen a próbálkozása?
Valószínûleg nem, mert végsõ soron önmaga is kialakítja az önfejlesztés egyes lépéseit. Ám ha mindezt társak nélkül, vagy legalábbis külsõ kontrollmechanizmusok és visszacsatolások nélkül
végzik, akkor azért megvan az esélye az információk torzulásának,
a szubjektív döntések halmozott elõfordulásának. És ez máris veszélyezteti az intézményi minõségfejlesztés folyamatát.
Ettõl a veszélytõl megóvja az INIS-iskolát az intézményvezetõi
kérdõív alkalmazása, amely tulajdonképpen egy tartalmi keret,
olyan zsinórmérték, amely az intézményvezetõ számára nyújt
szakmai-módszertani útmutatást. Annak érdekében, hogy az intézményi INIS-ciklus megvalósítása során orientálja a vezetõt –
illetve a vezetõ teamet – az intézményi minõségfejlesztési tervezési folyamat egyes lépéseiben, végül is tervezési mátrixként
használható.
Segítségével kidolgozható, hogy milyen módon történjen
· a kommunikáció az intézményen belül a diákokkal, tanárokkal a fejlesztésekrõl, illetve melyek legyenek a kommunikáció
felületei (intranet, e-mail, iskolaújság…),
· a kommunikáció az iskola környezetével, önkormányzattal,
szülõkkel (újság, nyílt napok, iskolalátogatás, internet).
A kérdõív
· kérdéseket sorol
— az iskolai pedagógus-továbbképzésekrõl és
— a menedzsmentszemlélet képzésekkel történõ megalapozásáról, továbbá
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— arról is, hogy mely szereplõket kell bevonni a fejlesztõ
projektbe,
· pontosíttatja a vezetõvel, hogy milyen módon kerültek ki az
iskolai szereplõk közé a korábban lefolytatott INIS-felmérések
eredményei (három mérési ciklus és visszajelentés volt a résztvevõkkel közösen), valamint
· leíratja még a kérdõívben az iskolai intézményfejlesztési
terv kulcsterületeit is.
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· az iskolamenedzsment szemléletbeli változásának és
· a változásra nyitott, pozitív viselkedés kontrolljának szükségességére (hangsúlyozva az iskolai gazdálkodás, költségvetés fõbb szerkezeti elemei átalakításának lehetõségét, az additív forráslehetõségek bevonásának a szükségességét is),
· a tanítás és a nevelés egyensúlyba hozására, hiszen többek
között olyan nagy jelentõségû, neveléssel összefüggõ dolgokra
is ráirányítja az iskolai programfejlesztõk figyelmét, mint az iskolai agresszió, a gyermek iskolai biztonságérzetének növelése, vagy akár a kereszttantervi kompetenciák kezelése.
Az intézményvezetõi kérdõív negyedik kulcsterülete azt tárja fel,
hogy milyen hatékonyan mûködnek az iskolában
· a sajátos nevelési igényû tanulókat támogató pedagógiai, szociális rendszerek és
· a tanulói felzárkóztató mechanizmusok.
Mindezek az említett kérdõívek és az adatok széles körû szolgáltatására szolgáló mechanizmusok kiegészültek még a diákok
akadémikus tudását vizsgáló kérdõívekkel is. Annak érdekében,
hogy mindegyik ország INIS projektben részt vevõ iskoláiban
ugyanazok a lépések ugyanolyan sorrendben történjenek meg,
közösen kialakítottak egy felmérésvezetõi kézikönyvet és az
egyes fogalmak értelmezését segítõ glosszáriumot.

3.3 Harmadik komponens: az adatok összevetése
A minõségfejlesztõ iskolai kérdõíveket, illetve szakmai anyagokat
a kitöltést követõen az alábbi ütemben próbálták ki, majd korrigálták:
· 2001-re elkészült a projekt iskolákhoz kapcsolódó kérdõíveinek, szakmai-módszertani segédanyagainak az elsõ tervezete,
és ekkor történt meg az eszközök elsõ tesztelése.

Iskolavezetés 2005. november

Management

· 2002-ben történt meg az elsõ felméréssorozat a résztvevõk teljes körén, s megtörtént a statisztikai adatok feldolgozása is.
Ezt ekkor minõségbiztosító és értékelési szakértõk, valamint
az INIS-team tagjai részérõl az elsõ kritikus revízió követte.
· 2003-ban történt meg a második felméréssorozat az összes
részt vevõ iskolában, a fentiekben leírt lépéssorozat alapján, a
feltüntetett kérdõívek, segédanyagok segítségével. Az így keletkezett adatokat az iskolák ismét eljuttatták a kanadai adatfeldolgozó központba, ahol kódolást, validálást és adattisztítást
követõen létrejöttek azok a statisztikai adatsorok, amelyeket
elemezve a kérdõíveket a minõségbiztosítók és az INIS „task
force” tagjai pontosították.
· Így 2003 õszére készült el az a tudományosan tesztelt, többszörösen bemért kérdõívcsomag, valamint az intézményvezetõi
módszertani iránymutató, amely már nemzetközi összehasonlító elemzéseken átesve garantálja, hogy szinte bármely iskolai
környezetben megfelelõ szakmai keretet jelent az iskolai minõségfejlesztési-minõségirányítási program megvalósításához.
Természetesen szót kell még ejteni az INIS projekt egyik erõsségérõl, nevezetesen a nemzetközi összehasonlíthatóságot megteremtõ (hat ország, 11 iskolarendszer, negyvenegy iskola!) rétegadatokról, adatbázisokról. Ezek elemzése alapján minden
részt vevõ csoport a saját iskoláján SWOT-elemzést elvégezve láthatta a teljes képet, és abban, mintegy tükröt téve maga elé, önmagát is.
Tehát erõsségei, gyengeségei nyilvánvalókká lettek, pontosan megjelentek számára a fejlesztendõ területek, a korábban lényegtelennek tûnõ, de az iskolafejlesztésben fontos
elemek pedig körvonalazódtak.
Mindezt segítette egy nagyon fontos további szervezési lépés. Nevezetesen az, hogy a nemzetközi projekt szakértõi az iskolákat
több alkalommal úgynevezett „clusterekbe”1 ültették össze. Ez
azt segítette elõ, hogy az egyes országok iskoláinak hasonló, illetve eltérõ profiljai, szocioökonómiai háttere, tanulólétszáma (méret) és az innovációs folyamataik elõrehaladása alapján össze
tudták vetni saját eredményeiket, belsõ intézményfejlesztési folyamataikat egymással. Tehát tanulhattak egymástól ebben a
munkafázisban is, és egyúttal ösztönözték is egymást az általuk már alkalmazott és bevált kezdeményezések megisme1

cluster (angol): hálózat, csoport. Újabban terjed a kiejtés szerint leírt, „magyarított” alakja: klaszter. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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résére, kipróbálására. Ha pedig bizonytalanná váltak valamiben, akkor a nemzetközi rétegadatok – mint referenciapontok –
orientálták õket a továbblépést tekintve.

3.4 Negyedik komponens: a tevékenységek tervezhetõsége
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Minden projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatnak van egy
igen lényeges összetevõje: az idõfaktor. Már a projekt tervezésekor el kell dönteni azt is,
· melyek lesznek a projekt fõbb lépései,
· mik alkotják majd a projektmenedzsment keretrendszerét, és
· milyen idõtényezõkkel kell majd számolnunk.
Egy iskolai minõségfejlesztési folyamat – az INIS is ilyen – elindításakor olyan projekttervezést kell végeznünk, amely számol az
alkalmazott eljárással, illetve a logikai keretnek megfelelõ – megvalósítható és reális – feladatelosztással és az azokhoz rendelhetõ idõkeretekkel.
Ez az INIS alkalmazása esetében az egyciklusnyi teljes feladatmennyiség – amely nem elegendõ az iskolai minõségfejlesztés kiteljesítése érdekében! – esetében a következõ:
·
·
·
·
·
·
·

az elsõ információk begyûjtése (január közepe)
az iskolai döntések a projektrõl, elõkészítés (február)
az irányító bizottság összeállítása (május eleje)
adatgyûjtés elõkészítése, kérdõívek egyeztetése (május vége)
adatgyûjtés elvégzése (június)
adatbázisok kialakítása, adatösszegzés, feldolgozás (augusztus)
iskolai jelentés elkészítése adatmenedzserek és szakértõk bevonásával (október)
· az iskolai jelentés bemutatása és elemzése az iskolai szereplõk
számára (november)

Mindebbõl talán az olvasó számára látható az is, hogy az iskolai-intézményi minõségfejlesztés nem lehetséges egyszemélyi vezetés és iránymutatás mellett!
Ez praktikusan azt jelenti, hogy olyan intézményi innovációs, intézménymenedzselést támogató teamet célszerû
az intézményben létrehozni, amelyben az iskolai projekt
sikere és az innováció iránt elkötelezett több tanár, valamint az iskolavezetés dolgozik közösen.
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Ez a csoport állhat akár 8-9 fõbõl is. Végzi a projektmenedzsmentet, kommunikál az iskolában és a szülõkkel. Kezeli és menedzseli az adatokat, képzéseket szervez az iskolai pedagógusoknak, alakítja és ellenõrzi az iskola fejlesztési tervét.
Mivel mindegyik, az INIS programban részt vett iskola többször is
végigfuttatta az intézményén az INIS minõségfejlesztési ciklust,
láthatóvá váltak a következetes és több évig tartó munka eredményei. Minden adat rendelkezésre állt mindegyik mérésrõl minden évben, és minden iskola adataiból az egyes tanévekhez kapcsolva adatsorokat lehetett képezni, ezért jól alátámasztottá vált
a fejlesztõfolyamat mindegyik lépése.
Az iskolák önkéntes és elkötelezett fejlesztéselvû munkája végül
meghozta gyümölcsét. A minõséggel kapcsolatosan a projekt elején kialakított kritériumokhoz képest évrõl évre több ponton történt elõrelépés.
Az adatokból és az iskolai éves riportokból leszûrhetõ folyamatos
visszajelzések évrõl évre
· pontosan kijelölték minden iskola részére a fejlesztések irányait,
· megmutatták az iskola innovációs csoportjainak számára,
— hová kell az erõforrásaikat, tudásukat leginkább koncentrálni, továbbá
— melyek az azonnali és szükséges tennivalóik az adott
problémák megoldása érdekében.
Ezt szemlélteti az iskolai adatok felhasználásának alábbi két formája is, egyúttal bemutatva a késõbbi iskolai elemzések kapcsolatát a korábbi iskolai elemzésekhez. (Lásd az ábrát a következõ
oldalon.)
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2. ábra: Az adatok iskolai felhasználásának ciklusa

4. Miért jobb?
Ez a bemutatott INIS program segít felismerni azoknak, akik esetleg másként gondolták korábban, hogy az iskola olyan folyamatosan alakuló szervezet, amelynek tagjai cserélõdnek, és gyorsan
változó környezete erõs változási kényszert közvetít az iskola felé,
egyúttal kényszerítve is a változások menedzselésére. Ezt az alapigazságot jól igazolja az egyik INIS projektben résztvevõ külföldi iskola záróbeszámolója, amely szerint:
„Mi olyan utat járunk be, amelynek során jobb és boldogabb tanulóközösséget építünk, s amely közösség iskolai élete napról
napra egyre biztonságosabbá válik. Rajta! Dolgozzunk együtt
ezen, tegyünk minden elemet a helyére annak érdekében, hogy
iskolai feladataink a legsikeresebben teljesülhessenek.”
Egy sokéves nemzetközi program esszenciáját – amely rendkívül
szerteágazó módon, ám mégis céltudatosan közelítette meg az
iskolai minõségfejlesztés kérdését, s amely egy mûködõ modellt
is kiérlelt magából – nehéz megfogalmazni. Ám mégis bízunk abban, hogy leírásunk alapján az INIS egésze talán meggyõzõ és
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mint széleskörûen alkalmazható minõségfejlesztési eszköz kínálkozik az olvasó számára.
Meggyõzõ, mert bár a hazai közoktatásban sokféle minõségfejlesztési, minõségbiztosítási és szervezetfejlesztési programot alakítottak ki és vezettek be az iskolák ötezerre tehetõ hálózatában
az utóbbi években, mégis az oktatási intézmények nagy része
még mindig keresi azt a módszert, amely a minõség pedagógiai
és iskolaközpontú megközelítését támogatja. Az INIS ilyen.
Az is minden bizonnyal érzékelhetõ, hogy az iparból és a technológiai folyamatokból az oktatási ágazatra „átmenedzselt” TQM,
EFQM, ISO és egyéb rendszerek használhatóságát nem elvitatva,
az INIS esetében valóban az iskolai környezet és az iskolai
mûködtetési feltételrendszerek sokszínû, pedagógiai és oktatásközpontú, jól bevált megoldása jött létre. Ráadásul a
nemzetközi tapasztalatok és mérésmetodikai szempontok alapján is összecsiszolódott.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény több ponton rendelkezik az intézményi minõségfejlesztési programok elkészítésérõl és azok folyamatos használatáról. Azok az iskolák, amelyek
· bár végeznek valamilyen intézményi minõségirányítás programot (IMIP),
· de ugyanakkor érzik a meglévõ belsõ problémáikat az intézményük vezetésében, továbbá
· van igényük a változás menedzselésére is, és
· szeretnék a biztos válasz tudatában feltenni azt a kérdést önmaguknak, hogy „Mitõl jó a mi iskolánk?”,
bátran ismerkedjenek meg az INIS programmal.
Ebben támogatja õket az, hogy a hazai iskolai minõségfejlesztés
folyamatába már bekapcsolódott az INIS-ben részt vevõ magyar
iskolák szakértõi köre is. Önerõbõl létrehozták az elsõ INIS
disszeminációs konferenciát Pécsett 2005 tavaszán, majd akkreditáltatták azt a pedagógus-továbbképzést1, amely a nemzetközi projekt tudástõkéjét teszi elérhetõvé a vállalkozó kedvû hazai
iskolák és intézményvezetõk számára.
A hazai szakértõk aktivitását jelzi, hogy a második INIS-konferenciát 2005 októberében rendezték meg Budapesten. A „Miért jó
a mi iskolánk/óvodánk?” Az oktatási-nevelési intézmények hatékonysága és elszámoltathatósága címû konferenciával az a szer1

Tanulásszervezési és intézményirányítási folyamatok (Hatékonyság és elszámoltathatóság az iskolában) Akkr. sz.: A/4328/2005.
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vezõk célja, hogy a nemzetközi törekvésekrõl beszámolva képet
kínáljanak a hazai közoktatás számára egy jól adaptálható, az iskolai munka teljes vertikumát átfogó, önértékelési eljárásokat
alkalmazó megoldásról.
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Marketing? Iskolában?! Képtelenség!
Vagy mégis?

Dr. Pavluska Valéria

Nyilván sok iskolavezető marketinggel kapcsolatos gondolatait
fejezi ki a főcímben megfogalmazott állítás. Szokatlan, hogy egy
ilyen — látszólag tisztán piaci — kategóriát a túlnyomórészt
állami vagy önkormányzati fenntartású oktatási szférára alkalmazzunk.
Az alábbiakat elolvasva nyilvánvalóvá válik, hogy sok iskola —
általában ösztönösen — már ma is alkalmaz tevékenységében
marketingmódszereket. Itt az ideje, hogy tudatos, jól megtervezett
marketingtevékenység növelje az intézmények fennmaradási esélyeit.
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1. Új feltételek az oktatásügyben
Megváltozott világunk az iskolák számára is új helyzetet, jelentősen átalakult feltételrendszert teremtett. A 90-es évek fontosabb
trendjei közül a következőket emelhetjük ki:
Egyre karakteresebbek az oktatási rendszerrel szembeni
egyéni és társadalmi elvárások.
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A társadalom az oktatás folyamatát — az értékek, az ismeretek
átadása, a személyiség fejlesztése mellett — mindinkább befektetésnek, mégpedig hosszú távú befektetésnek tekinti, mely az
egyén és a társadalom szempontjából egyaránt a jövőbeni jövedelmek, a magasabb életminőség alapvető forrása. Ezért az iskolák megítélésében — és így választásában is — igen fontos
szempont lett a megszerezhető tudás piacképessége.
Jelentős intézményi autonómia érvényesülhet.
Korábban államigazgatási, fenntartói utasítások és döntések
programozták az iskolák mindennapi működését, a szakképző
intézmények számára pedig hosszú évekre előre biztos „piacot”
jelentő állami nagyvállalatok határozták meg az oktatással szembeni igényeket. Mára ezek a jelenségek igencsak visszaszorultak,
így megnövekedett az önálló döntések hatóköre, az egyedi oktatási programok és a kiegészítő szolgáltatások kialakításának
lehetősége, és ezzel természetesen az intézményi felelősség is.
Élesedik az iskolapiaci versenyhelyzet.
A szabad iskolaválasztás lehetősége megszüntette a „biztos piacokat”. A diákok beíratása/beiratkozása már nem egyszerű adminisztratív döntés, hanem az iskolák nyújtotta előnyök (az
ajánlat) egyéni mérlegelésének, összevetésének eredménye. Az
iskolák tehát egyre kevésbé kapják „készen” piacaikat, azokért
sokszor komolyan meg kell küzdeniük fennmaradásuk érdekében.
A demográfiai trendek következtében az iskolák a korábbiakhoz
képest kisebb létszámú korosztályokkal számolhatnak, ami globálisan fölöslegessé teszi a kapacitások egy részét, és ez óhatatlanul versenyt, szelekciót eredményez az intézmények között.
A megváltozott (normatív) finanszírozási rendszer abban teszi
érdekeltté az iskolákat, hogy minél több diákot vegyenek fel és
tartsanak meg. A tanítványokért folyó versenyt tehát a finanszírozás szisztémája is erősíti. A versenyből természetesen azok az
intézmények kerülnek ki győztesen, amelyek a lehető legjobban
kielégítik az igénybe vevők elvárásait, értékelhető újdonságot,
plusz előnyt tudnak nyújtani.
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A piacokért, a fennmaradásért folyó versenyben az egész iskolarendszer tartalmi differenciálódáson megy keresztül, egyre jelentősebb
eltéréseket találunk — vonzó és kevésbé vonzó ajánlatok formájában
— az oktatási programok és a kiegészítő szolgáltatások között.
Színesedik az intézményi paletta is. Az állami iskolák mellett —
egyházi, nonprofit és vállalkozói keretekben — megjelentek a
magániskolák. Sajátos pedagógiai arculatuk kihívást jelent a
„piac” régebbi szereplői számára, alkalmazkodásra, innovációra
késztetve őket. A magánszféra jelenléte egyben az egyik legfontosabb piaci kategóriát, az árat is „beemeli” az oktatás közegébe.
A költségvetési juttatás részaránya fokozatosan csökken.
Az állam részvétele az intézmények finanszírozásában egyre inkább csak az alaptevékenységre korlátozódik, amelynek reálértékét az infláció még tovább csökkenti. Létfontosságú kérdés ezért
az iskolák esetében is a forrásokkal való hatékony gazdálkodás.
Mivel a hatékonyság az elért eredmény és a ráfordítás viszonyát jelenti, az iskola akkor lesz eredményesebb, ha minél
jobban megfelel az elvárt igényeknek. A „piac” figyelembevétele
tehát még a klasszikus piaci versenyhelyzet hiányában sem
mellőzhető. A működéshez, a szolgáltatások biztosításához egyre
inkább szükségessé válik pótlólagos források bevonása is (szülői
hozzájárulás, alapítványi és egyéb támogatás). Mindezek szemléletváltozást, menedzseri tevékenységet és újszerű eszközök alkalmazását kívánják.
A fent vázolt társadalmi-gazdasági trendek következtében az
iskolavezetésnek a korábbiakhoz képest új típusú problémákkal
kell szembesülnie. A „piacképes” tudást középpontba állító felhasználói igényekhez és társadalmi elvárásokhoz való alkalmazkodás, az élesedő versenyben való helytállás, a hatékony gazdálkodás szükségessége, illetve az autonómia, az önálló döntés és
felelősség lehetősége új feltételrendszert jelent.
A növekvő verseny, az egyszerre szűkülő, ugyanakkor erősen
differenciálódó piac, az innovációs kényszer, a csökkenő források
és a költségrobbanás mind-mind olyan jelenségek, melyeknek
megoldásai klasszikus marketingproblémának tekinthetők, hiszen alapvetően az iskolák és „piacaik” cserekapcsolatában jelentkeznek. Korábban ilyen környezeti kényszerrel főképpen a
versenyszféra szervezeteinek, a vállalkozásoknak kellett megküzdeniük.
Mivel azonban a marketing általában a cserekapcsolatok megteremtését, fenntartását és fejlesztését szolgálja, relevánsnak tekinthető
az oktatási tevékenységek piacán is, így bátran beszélhetünk ma
már az iskolai marketing szükségességéről és lehetőségéről.
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Ha marketingről beszélünk, legtöbben piackutatásra, harsány
reklámokra vagy sokszor manipuláló kereskedelmi akciókra gondolnak. A közfelfogás mindenekelőtt a vállalkozásokhoz köti a
marketinget, és alapvetően piackutató, illetve kommunikációs,
befolyásoló tevékenységként értelmezi. A marketing körül még az
üzleti szférában is félreértések sorával találkozunk, nem csoda
hát, hogy az oktatásban és általában az üzleti szférán kívül még
nehezebb az elfogadtatása. Az iskolavezetésben már szinte minden „üzleti” funkció — mint például a számvitel, a pénzügyek
irányítása, a tervezés — alkalmazást nyert, csak épp a marketing
adaptálásától idegenkednek az oktatási intézmények. Ez a feladat
a marketing örökké változó, alkalmazkodó, egzaktan nehezen
definiálható, sokszín ű természetéből fakadóan valóban nem
könnyű. Mindenekelőtt meg kell tehát ismerni a marketinget,
hogy az intézményi siker érdekében kamatoztathassuk.
Peter Drucker ezt írja: „A marketing célja a fogyasztó olyan megismerése
és megértése, hogy az így kialakított termék és szolgáltatás önmagát
eladja.”1

Tehát egy marketingszellemiséggel irányított szervezet a felhasználók megnyerésére törekszik, vagyis a célpiac igényeinek legjobban megfelelő terméket, szolgáltatást állítja elő, és gondoskodik
annak legkönnyebb megszerezhetőségéről. A marketing alkalmazásának eredményeképpen a „termék” minden különösebb erőfeszítés és fogyasztói meggyőzés nélkül piacképessé, igénykielégítésre alkalmassá válik, ugyanakkor megvalósulnak a szervezeti
célok is, hiszen minden szervezet valakikért tevékenykedik, célját
közvetlenül vagy közvetve csak ezen keresztül érheti el.

2.1 A marketing — szemléletmód
A marketing a szervezeti siker elérését a cserekapcsolatok elősegítésén, a „piaci” problémák megoldásán keresztül szolgálja, így
azokra a tényezőkre koncentrál, melyek ezeket a kapcsolatokat
meghatározzák, befolyásolják. A marketing mindenekelőtt vevő-, fogyasztó- és felhasználóorientált szemléletmódot, gondolkodásmódot jelent. A marketingszemléletű szervezet fő feladatának valamilyen szükséglet és az azt megtestesítő igény
kielégítését tekinti, ennek rendel alá minden más tevékenységet.

1

Drucker, 1973
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A marketing ilyen értelemben integráló szerepet tölt be, mivel a
szervezeti működés egésze az adott felhasználói kör szükségleteihez, igényeihez való folyamatos alkalmazkodás, a „piacképesség”
megteremtése jegyében történik.
A marketingszemléletű iskola is a szükségletek és az igények
kielégítésére összpontosít, számára elsődlegesen a tanítványok,
illetve azok érdekei fontosak. Mindenki más, aki az oktatással
kapcsolatba kerül — a tanár, az ügyintéző és a miniszter is —,
„csak” szolgáltató. Az ilyen iskola felismeri, hogy a hatékonyság
és a jó termék, illetve szolgáltatás eredményezi a célközönség
megelégedettségét. Elégedett felhasználók pedig kellenek, mert
nélkülük az intézmény nem érheti el céljait.
A felhasználók (a célpiacok) megelégedettségére való törekvés persze nem azt jelenti, hogy az oktatási intézmény eltekint sajátos kompetenciáitól, adottságaitól, lehetőségeitől
(belső feltételrendszerétől) és csak valami ideálisnak tartott, vagy
éppen „nagyon divatos” oktatási programot vállal fel. Az ideák, a
divatok közelítése, követése az intézményi adottságok, lehetőségek és elhatározások függvénye, melyek egyfajta potenciális ajánlatot tesznek lehetővé. Az „ideák” és az intézményi potenciál
között lényeges különbségek lehetnek, szerencsére azonban az
egyes fogyasztói, felhasználói csoportok igénye között is hasonlóan jelentősek az eltérések, megelégedettségük elvárásaik és a
tényleges szolgáltatás összevetésének függvényében alakul.
Például a középiskolás korúak különböző szegmenseinek (gimnazisták, szakmunkástanulók, szakközépiskolások) mindegyike
mást-mást vár az iskolától. Igényeiknek nyilván csak egyes intézmények felelnek meg.
Az ajánlattev őnek tehát azonosítania kell lehetséges
igénybe vevőit, és ajánlatát ezek számára kell a lehető
legvonzóbbá tenni.
Természetes, hogy mindegyik iskolatípusnak alapvetően másmás a pedagógiai programja, hiszen más-más fő cél eléréséért
tevékenykednek (például szakképesítés nyújtása, felkészítés továbbtanulásra, érettségi megszerzése). Ugyanakkor az azonos
iskolatípusok között is jelentős eltéréseket figyelhetünk meg. Az
egyik gimnázium barátságos ugyan, de „csak” az érettségi megszerzését biztosítja, a másikból a tanulók nagy százaléka egyetemre, főiskolára kerül, vagyis a hasonló alapszolgáltatások különböző eredményt hoznak, különböző csoportoknak képesek
megfelelni. A kiegészítő szolgáltatások köre, az iskola földrajzi
elhelyezkedése, hagyományai, légköre, szellemisége még tovább
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színesíti a kínálati palettát. A marketingszemléletű intézmények
kompetenciakörükben maradva törekszenek célpiacaik lehető
legjobb kielégítésére, azaz adottságaik, lehetőségeik és a célközönség elvárásainak minél tökéletesebb összehangolására törekszenek.
A marketingszemléletű iskola tehát felméri, hogy kik érdeklődnek vagy érdeklődhetnek szolgáltatásai iránt (kik alkotják
a potenciális piacot), és ajánlati csomagját úgy alakítja, úgy
igazítja a felhasználói elvárásokhoz, hogy az a lehető legvonzóbb legyen.
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Néha azonban jelentéktelen vagy üres a potenciális piac. Ez a
helyzet gyökeres átalakulást (új pedagógiai programot, esetleg
komolyabb profilváltást, végső esetben megszűnést) kíván meg az
iskolától.
A felhasználók pillanatnyi (érzékelhető) igényeihez, elvárásaihoz
való alkalmazkodás azonban gyakran szűkre szabná az intézmény mozgásterét, céljait. A diákok preferenciarendszerében sokszor háttérbe szorul alapvető hosszú távú szükségletük, a piacképes, konvertálható tudás és képzettség, a széleskörű műveltség
megszerzése. Az iskolának azonban ezt is figyelembe véve kell
kialakítania ajánlatát, tehát a felhasználó, az egyén pillanatnyi
igénye mellett a társadalom érdekeit is szolgálnia kell. Meg kell
teremtenie az egyensúlyt a társadalom oktatási szükségletei
és a ténylegesen megnyilvánuló felhasználói igények között.
Ez a tágabb környezet, a társadalom, a gazdaság trendjeihez való
folyamatos alkalmazkodást is megkívánja, hiszen a szükségletek
és az igények gyakran nem fedik egymást.
A szükségleteket és az igényeket középpontba állító marketingnek
ezért igen nagy a felelőssége. Ma már az üzleti világ a marketing
szemléletében is egyre inkább jelen van a társadalmi felelősség
szempontja. Olyan fontos területen, mint az oktatás, ez különösen
érvényes. Egy oktatási intézmény a diákok igényeire, preferenciáira csak úgy lehet tekintettel, hogy közben megfelel a társadalmi
elvárásoknak, a társadalmi érdekeknek is, megőrzi szakmai hírnevét, tradícióit, intézményi céljait.
Az iskola ajánlati palettáján tehát az olyan szolgáltatásoknak kell prioritást biztosítani, melyek egyszerre szolgálják
a diákok pillanatnyi megelégedettségét, hosszú távú érdekeit és a társadalmi jólétet.
A szűkebb piaci környezet fontos szereplői a versenytársak, melyek
ugyanúgy piacképes ajánlatot nyújthatnak, mint a mi szerveze-
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tünk. Az iskola ezért versenyelőny megszerzésére kényszerülhet,
időben alkalmazkodnia, reagálnia kell a konkurencia működésére, hogy pozícióját megtarthassa, esetleg javítsa.
A tágabb értelemben vett környezet állapotára, változásaira nemcsak a társadalmi érdekek közvetítése miatt kell figyelnie az
iskolának, hanem azért is, mert ezek mind felhasználói, piacai
magatartására, mind belső feltételrendszerének alakulására hatással vannak. A demográfiai, a földrajzi, a társadalmi, a politikai,
a jogi, a kulturális, a gazdasági, a technikai-technológiai környezet jelenségei, eseményei és trendjei döntően befolyásolhatják az intézményi működés jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit,
mozgásterét. A marketingszemléletű iskola tehát mindenekelőtt
alapvető cserekapcsolataira (piaci környezetére) koncentrál, de
azokat mindig egy tágabb környezetben értelmezi.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a marketing olyan
szemléletmód, mely a cserekapcsolatokat meghatározó és
befolyásoló szűkebb és tágabb környezeti tényezők megismerését, megértését, és a hozzájuk való rugalmas alkalmazkodást jelenti.

2.2 A marketing — tevékenység- és eszközrendszer
A marketing a felhasználóorientált, a környezeti alkalmazkodást
biztosító döntések, tevékenységek sorozata is, amely különböző
marketingeszközök felhasználásával jár együtt. A marketing ebben a dimenziójában a szervezeti célrendszer legfontosabb kérdéseire — mit, kinek, mikor, hol, hogyan, mennyiért — adja meg a
választ, ezért a marketingdöntések köre és a marketingtevékenységek irányítása alapvetően vezetői funkció, mely komoly munkát és szaktudást igényel.
A szervezetek marketingszemléletű vezetése, marketingmunkájának irányítása a marketingmenedzsment, amely gondosan kialakított elemzési, tervezési, végrehajtási és ellenőrzési folyamatok
együttese, és a célpiacokkal megvalósuló cseréken keresztül biztosítja az intézményi célok elérését.
A marketingmenedzsment alappillérei: a célközönség szükségleteinek, igényeinek, elégedettségének, véleményének
elemzése (a piackutatás, a fogyasztói magatartás megismerése) és a marketingmix (a marketingeszközök meghatározott kombinációja) kialakítása.
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A marketingmenedzsment az a folyamat, mely
• a marketinglehetőségek elemzését (a piaci lehetőségek és a
belső adottságok összevetését),
• a célpiacok felkutatását és szelektálását,
• a marketingstratégiák és a marketingprogramok, illetve költségvetési kihatásaik tervezését, valamint
• a programok végrehajtását és ellenőrzését
foglalja magában.
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A marketingmenedzsment legfontosabb eszköze a marketingterv,
az iskola marketingtevékenységeinek vezérfonala. A marketingterv az iskola stratégiai tervére épül, és a piaccal kapcsolatos
tevékenységeken keresztül járul hozzá a stratégiai célok eléréséhez, végső soron az intézményi küldetés teljesítéséhez.
A marketingterv formálisan a következő főbb lépésekből áll:1
1. Helyzetelemzés

• lehetőségek,
fenyegetések

• erősségek,
gyengeségek

2. Célok

➟ • piacszegmentáció

• célpiacok

3. Marketingstratégia

➟ • termék/piac

➟

döntések

• pozicionálás

kiválasztása

• célok megfogalmazása

• versenystratégia

• marketingmix
4. Marketingprogramok

➟ 5. Marketing-

költségvetés

➟ 6. Programok

végrehajtása

➟

7. Ellenőrzés

A marketingmix azoknak a marketingváltozóknak, marketingeszközöknek a sajátos keveréke, amelyeket az intézmény
célpiaci törekvései elérése érdekében használ. A marketingmix eszközök sokaságából épül fel, melyeket a klasszikus osztályozási rendszer szokásosan csoportokba sorol és a „4P” elnevezést használja. Ez a betűszó a főbb eszközcsoportok — a termék,
az ár, az elosztás és a kommunikáció (promóció) — angol
nevének kezdőbetűire utal. Ma már több eszközcsoporttal is

1

Kotler és Fox, 1985. 79. p. felhasználásával.
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számolhatunk. Minden marketingmix-csoportba számos változó
tartozik, amelyeket úgy kell keverni, „mixelni”, hogy legjobban
illeszkedjenek a célpiachoz.
Az iskolai marketingmix a következő főbb csoportokból állhat:
• a célközönséget legjobban kielégítő, versenyképes termék (intézményi ajánlat — a pedagógiai program és a kiegészítő szolgáltatások)
• hatásos, hatékony árak (tandíj, ösztöndíj, egyéb kiadások)
• az elosztás — a hozzájutás, a megszerezhetőség (földrajzi elhelyezkedés, közlekedési lehetőség, időbeosztás, atmoszféra)
• a célközönséget informáló, motiváló kommunikációs tevékenységek (reklám, Public Relations)
• a szolgáltató személyek
• partnerek
Az eszközkombináció nem lehet önkényes összeállítás, mivel az
egyes mixelemek kölcsönösen meghatározzák egymást, és
együttes hatásuk szinergikus jellegű. Az intézménynek olyan
marketingeszközökre van szüksége, amelyek támogatják a választott piaci stratégiák megvalósulását. A jó marketing arra
törekszik, hogy megismerje a fogyasztói, felhasználói magatartást
befolyásoló összes tényezőt, és ezek alapján állítsa össze a céljai
elérését támogató marketing-mixet.
A marketingmenedzsment tehát
• vezetési folyamat
• folytonos kapcsolatot tart fenn a célcsoportokkal, a fogyasztókkal, figyeli a piac alakulását, változásait
• gondosan kialakított programokat jelent, nem pedig véletlenszerű, ad hoc tevékenységeket
• az értékek önkéntes cseréjére törekszik, vonzó ajánlatcsomaggal — a marketingmix-szel — próbálja megnyerni célpiacát
• a piacok szegmentálását (homogén csoportokra bontását) és a
célpiacok szelekcióját jelenti, és nem a „minden ajánlatot mindenkinek” elv alkalmazását
• az intézmény ajánlatait célpiaci szükségletek és igények formájában határozza meg, azaz a hatékony marketing felhasználóés nem eladóorientált
• a versenyképesség érdekében differenciálja és pozicionálja a
kínálatot
• feltételezi, hogy az intézménynek sajátos arculata, küldetése,
célrendszere legyen
• eszközök sokaságát használja és egyesíti (ezt az eszközkombinációt nevezzük marketing-mixnek, melynek legfontosabb ele-
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mei a termék, az ár, az elosztás, a kommunikáció, a szolgáltató
személyzet)
• célja a szervezeti siker, a társadalmi elismerés
A marketing tehát a „piacra”, a szervezet és célközönsége
közötti cserékre irányuló, a felek számára előnyös cserefolyamatok megvalósulását elősegítő szemléletmód, döntés-,
tevékenység- és eszközrendszer.
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Minden sikerre aspiráló iskola vezetője arra törekszik, hogy kedvező kép alakuljon ki intézményéről, hogy környezete a lehető
legjobban elfogadja. Intézményét úgy irányítja, hogy az tartós,
pozitív kapcsolatot alakítson ki és tartson fenn minden fontos
közönségével.
Ennek eléréséhez igyekszik
• a megcélzott csoport(ok)nak megfelelő oktatási programot megvalósítani,
• a diákokat megnyerni,
• alkalmas tanárokat és egyéb dolgozókat foglalkoztatni,
• a fenntartók és más segítők lehető legnagyobb támogatását
megszerezni.
Ezért saját sikere érdekében — sokszor csak ösztönösen —
marketingtevékenységet folytat.
Az iskolai marketing az iskola és különböző közönségei (a
tanulók, a szülők, a fenntartók, a támogatók, a helyi közvélemény, a társadalom) közötti igen szövevényes cserekapcsolatok
hatékony megvalósításának eszköze. A marketingfunkciónak
ezért egyrészt be kell épülnie az iskola irányításába, másrészt a
marketing-gondolkodásmódnak át kell hatnia az iskola egész
szervezetét.
A marketing szerepe különösen felértékelődik a gyorsan változó
környezeti elvárások hatására. A környezethez, a társadalmi és
egyéni igényekhez igazodni kívánó, szerepváltásra készülő iskola
csak marketingtevékenységgel lehet sikeres. Ez azt jelenti, hogy
a változó környezet igényeinek figyelembevételével, saját változó
lehetőségeinek számbavételével, szakmai tapasztalataira, ismereteire támaszkodva dolgozik.
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Az iskola irányításának, vezetésének lényege tehát a belső
adottságok és a külső lehetőségek összehangolása, vagyis
az a tevékenység, amellyel a folyamatban részt vevő valamennyi szereplő megelégedését megteremtjük. Ha az iskola vezetését, működését ebben a szellemben értelmezzük,
akkor marketingszemléletű iskolavezetésről beszélünk.
Milyen előnyöket jelenthet a marketinggondolkodás, a marketingtevékenység az oktatási intézmények számára?
A marketing alapelveinek megértése nagyban hozzásegíti az intézményt küldetése és céljai eléréséhez.
Mint a cserék megvalósításának katalizátora alkalmas arra, hogy
• megtalálja az intézmény potenciális partnereit,
• forrásokat vonzzon,
• a szükségleteknek és az igényeknek egyaránt megfelelő programot alakítson ki,
• folyamatosan javítsa szolgáltatásait és
• ösztönözze a közreműködőket.
Gyakran hallani azonban olyan véleményeket is, hogy a marketing manipulálja a fogyasztókat, a felhasználókat. Ez a felfogás a
marketing félreértelmezésén alapul, mert azt az erőszakos eladással teszi egyenlővé.
Mégis — bármilyen meglepő — a legtöbb oktatási intézmény
ösztönösen is végez marketingtevékenységet, alkalmaz marketingeszközöket. Van felvételi tájékoztató, diáktoborzás, folyik innováció, az iskola alakítja közönségkapcsolatait, hogy kedvező
kép alakuljon ki róla, és hogy újabb támogatásokat, támogatókat
szerezzen. Röviden szólva több-kevesebb felelősséget érez a különböző piacok szolgálatában. Ennek beismerése csak egy lépés
a marketing elfogadásához. A tudatos marketing-erőfeszítések, a
marketing integrált alkalmazása az ösztönös cselekedetet sokkal
hatékonyabbá teheti.
Vannak, akik a marketing szükségtelenségét hangoztatják. Úgy
vélik, a felhasználók úgyis arra vágynak, amit az iskola kínál,
hiszen mindenki jót akar magának és családjának, és „az oktatás
mindenképpen hasznos jószág”. Akik ezt a véleményt hangoztatják, meglepődnek, amikor a fenntartók csökkentik támogatásukat, az elégedetlen szülők pedig másik iskolába viszik gyerekeiket.
A piac magatartását értő, ismerő intézmények belátják, hogy az
emberek attitűdjei, preferenciái változnak, ezért a kölcsönös előnyök érdekében azokat meg kell ismerni, hogy az iskola továbbra
is szolgálhassa őket, alkalmazkodjon változásukhoz.
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3. Az oktatási marketing sajátos vonásai
Az üzleti életben ma már a marketing a siker egyik pillére.
Eszközök, módszerek sokasága áll rendelkezésre ahhoz, hogy a
vállalatok minél eredményesebbek legyenek a piacon. Az üzleti
szférán kívül többnyire az üzleti marketing testre szabott adaptálását valósítják meg, bár egyre több területen megfigyelhető a
marketing specifikus, önálló fejlődése.

M
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Az oktatási termékek köre, maga az oktatási intézmény és környezete számos olyan sajátos vonást mutat, amellyel a marketing
más területein nem találkozunk. Ezek következtében külön kell
értelmeznünk az oktatási marketinget. Az alábbi specifikus jellemzők azt eredményezik, hogy az oktatási intézmények marketingprogramja is más lesz, mint az üzleti vállalkozásoké.

12
3.1 A termék természete
Az oktatási intézmények tipikus terméke az oktatási szolgáltatás:
a személyiség fejlesztése, az ismeretek bővítése, az emberi tőke
gyarapítása. A szolgáltatásokra általában jellemző, hogy megfoghatatlanok, bemutathatatlanok, így a választásban a termékjellemzők helyett más szempontok kerülnek előtérbe. Ugyancsak
sajátos vonás, hogy a termék előállítási folyamatában a fogyasztó
igen aktívan részt vesz, meghatározó szereplő, a végtermék minősége sokban függ tőle.
A termék jellemzően szolgáltatáscsomagot jelent, melynek kialakításában külső előírások is meghatározó szerepet játszanak.
A termék legfontosabb vonása, hogy meghatározó jelentőségű
az egyén életében, kihatással van érvényesülésére, jövőjére.
Ugyanakkor a társadalom számára is létfontosságú, hiszen a
kultúra átadásán, a személyiség fejlesztésén túl alapvető gazdasági fejlődési tényező, a társadalmi jólét egyik forrása. Fogyasztásában ezért nem lehet korlátlan az egyéni szuverenitás, a
teljesen szabad döntés.
Az oktatás meglehetősen időigényes, ugyanakkor eredménye
csak hosszú idő után válik nyilvánvalóvá, ezért a fogyasztói
döntés meglehetősen kockázatos.

3.2 A fogyasztói magatartás
A termék jellegéből adódóan a fogyasztói döntések sokkal tudatosabbak, sokkal nagyobb körültekintést, előkészítést igényelnek, mint a legtöbb más terméknél. Jellemző, hogy a döntéshozók
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többsége végigjárja a tipikus választási folyamatot, és széles
információs bázisra alapozza döntését.
Az iskolarendszer bizonyos szintjén tipikus, hogy a döntéshozó és a fogyasztó nem ugyanaz a személy. A kisgyerekek
helyett általában szüleik döntenek, de az idősebb diákok esetében
is nagy hatása van az orientáló családnak.
A „fogyasztó” személyéből adódóan gyakori jelenség, hogy az
intézmény missziója és a fogyasztó rövid távú céljai teljesen
eltérnek egymástól. Olyan valakit kell meggyőzni az elfogadásról
és a kooperációról, aki erre alig mutat hajlandóságot.

3.3 A célrendszer sajátosságai
A közoktatás intézményei olyan szervezetek, melyek
• nem a profit növelése érdekében tevékenykednek, mint az üzleti
vállalkozások, és
• nem is fedezik költségeiket bevételeikből.
A szervezeti célok tipikusan nem pénzbeli célokban fejeződnek ki.
A siker fokmérője általában valami nehezen mérhető jellemző.
Mitől lesz eredményesebb az egyik iskola, mint a másik? A
profitcél hiánya az iskolák esetében nehézzé teszi nem csak
a célok megfogalmazását, de az alternatívák közötti választást és a teljesítmény értékelését is. A pénzben felmerülő
költségekkel szembe csak a „társadalmi hozam” állítható, szinte
egyetlen pénzben kifejezhető paramétert sem találunk. Meg kell
próbálni mérhető célparamétereket megfogalmazni, például továbbtanulási arány, tanulmányi átlag, versenyek helyezései, intelligenciafejlesztés, felszereltség javítása, bár ezek leginkább
tudáscentrikus paraméterek. A célok jelentős része csak nem
számszerűsítve ragadható meg, mint a személyiség fejlődése,
a tanulás élvezete, a tanítás színvonalának emelkedése. Ez
utóbbiak értékelése csak szakértői véleményezéssel vagy megkérdezéssel történhet.
3.4 A külső források megszerzésének szükségessége
Természetesen az iskolák működéséhez is különböző forrásokra
van szükség, például munkára, anyagokra, energiára. A vállalatok forrásaikat maguk teremtik meg tevékenységükkel. A közoktatási intézmények nem pénzért értékesítik termékeiket, de az
alapítványi iskolák sem profitcélokkal működnek. Ezért a források biztosításához külső támogatásokra van szükségük. Ez mindenekelőtt a költségvetés biztosítását jelenti, de számításba jön-
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nek egyéb pénzadományok, munka- és természetbeni felajánlások
is.
Az oktatási intézmények marketingtevékenysége ezért két fő
területen zajlik:
• egyrészt az alaptevékenységgel kapcsolatosan a források felhasználására irányul
• másrészt a szükséges források megszerzését segíti elő
Az iskolák— jellemzően — gyakran elfeledkeznek ez utóbbiról, és
csak felhasználóikra koncentrálnak.
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3.5 Több célközönség
Mivel az oktatási intézmények az „értékesítési” folyamatokon
kívül szerzik meg forrásaikat, legalább két célközönséggel kell
kapcsolatba kerülniük. A költségvetés mögött tulajdonképpen az
adófizetők állnak, őket is bele kell érteniük a forrásnyújtók
körébe. A két fő ügyfélcsoport mellett persze más közönségekre
is tekintettel kell lenni, ilyenek például az államigazgatási szervek
(minisztérium), a tudományos kutatóintézetek, a volt diákok vagy
a tömegkommunikáció.
3.6 A nyilvánosság ellenőrző szerepe
Az oktatási intézmények nagyrészt közpénzeket használnak, így
érthető, hogy az üzleti szervezetekkel ellentétben sokkal jobban
ki vannak téve a közösség ellenőrzési igényének. Nemcsak
azért, hogy a forrásokat hatékonyan használják fel, hanem azért
is, hogy ne éljenek vissza esetleges monopolhelyzetükkel. Az
iskolák marketingtevékenysége ezért sokkal inkább vonzza a
nyilvánosság figyelmét, és valószínűbb, hogy marketingtevékenységüket is jobban alakítják, befolyásolják a külső erők.

3.7 A nem piaci nyomások szerepe
Az üzleti világ marketingmenedzsereit a piac irányítja. Az oktatási
intézmények működését, így marketingtevékenységét is nagymértékben befolyásolják azok a külső szervezetek, melyek szabályozóként, irányítóként folynak bele az intézmény működésébe.
• Az ideológiai elvárások érvényesülnek például az egyházi iskolák esetében.
• Az állami szabályok behatárolják, esetenként erősen korlátozzák a működést. A NAT elvárásainak minden iskolának meg
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kell felelnie. Önálló arculat kialakítására ennek figyelembevételével van lehetősége.
• Szakmai szervezetek is előírhatnak minőségi követelményeket,
kijelölhetik a működési kereteket. (Ilyen például az akkreditációs bizottságok tevékenysége.)
• A szakmai érdekvédelmi szervezetek etikai normákat írhatnak
elő tagjaik számára.
3.8 Támogatások megszerzésének lehetősége
Igaz, hogy az oktatási intézmények kénytelenek külső forrásokért
küzdeni működésük érdekében, de közérdekű, közhasznú tevékenységük lehetőséget is jelent számukra, hogy ezt megszerezzék.
A potenciális támogatók szívesen kötik össze nevüket olyan
nemes célokkal, mint a kultúra, az oktatás. A stratégiai gondolkodású vállalatok tudatosan keresik a támogatandók körét,
hogy segítségükkel pozitív asszociációt érjenek el. A diákok érdekein keresztül könnyű megnyerni a szülők, a helyi közösség
támogatását is. Az iskola marketingesének feltétlenül ki kell
használnia ezeket a pozitív attitűdöket.
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Kopogtatunk
Információ iskolaválasztáshoz

dr. Telegdiné Tóth Mária

M
1.2
1994 óta a VII. kerületi, Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató
Központ minden év januárjában bekopogtat az iskolaválasztás
előtt álló családokhoz „KOPOGTATÓ” című kiadványával.
Minden család életében felelősségteljes döntést igényel a tanköteles gyermekek beiskolázása. A szülők maguk határozzák meg,
hogy gyermeküknek milyen életutat szeretnének, s rendszerint
ennek alapján döntenek arról, hogy melyik nevelési-oktatási
intézménybe kérik gyermekük felvételét.
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1. A beiskolázás nehézségei
A szabad iskolaválasztás lehetőségét a Közoktatási törvény biztosítja.1 Ahhoz, hogy az iskola kiválasztása kellőképpen megfontolt legyen, a gyermek fejlettségének, személyiségének és érdeklődési körének megfeleljen, a szülőknek tanácsos megismerkedniük
a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjával, az intézményben folyó munkával, az elért eredményekkel, a jövőbeni
célkitűzésekkel, a hagyományokkal, s mindazokkal a feltételekkel, amelyekben a gyermekek nevelése, tanítása történik (iskola
épülete, udvara, felszereltsége).
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Tájékozódniuk kell a szülőknek a beiskolázással kapcsolatos
tudnivalókról:
• a beiskolázás rendjéről
• a felvételi meghallgatás módjáról és
• tartalmáról
Fontos kérdés az is, hogy az egyes intézmények a bemutatkozásnak mely módját választják:
• óvodáscsoportok fogadása az iskolában
• igazgatói-tanítói tájékoztató a szülőknek
• nyílt órák, ahova a szülők a gyermekekkel együtt is bemehetnek
A közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségére külön felhívjuk az
igazgatók figyelmét, hiszen a személyes beszélgetések, nyílt
órák alkalmával sok olyan benyomás éri a szülőket és a gyermekeket, amelyek befolyásolják a családokat a döntésben.
Amennyiben eldőlt az iskolában, hogy a következő tanév első
osztályosainak kik lesznek a tanítói, érdemes őket a szülőknek,
gyermekeknek bemutatni, hiszen szerencsére egyre gyakrabban
tapasztaljuk, hogy nem az olvasástanítási módszerek, hanem a
tanító személye, egyénisége a meghatározó a választásnál.
Fontos információ a szülőknek az is, hogy milyen tanórán kívüli
lehetőségeket (szakkörök, táborok, erdei iskola) kínálnak az iskolák.

1

1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 13. §. (1) bekezdés.
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2. Mire jó a Kopogtató?
Melyik a lakóhely szerinti körzeti iskola, ahol nem tagadhatja meg
az igazgató a gyermek iskolai felvételét?
Ezekre a kérdésekre kapnak választ kerületünkben a szülők a
KOPOGTATÓ-ban. Lényegesnek tartjuk, hogy a kiadványban a
legfontosabb tudnivalók szerepeljenek, ezért összeállítottunk
egy ajánlott szempontsort, melyet minden iskola igazgatójának
október végén elküldünk. Az első évben a mi elképzeléseink
kerültek előtérbe a szempontsor összeállításakor, de a második
évben már közvéleménykutatást végeztünk a szülők és az óvodapedagógusok körében. Így állt össze az a dokumentum, amivel
két éve dolgozunk. Itt már azok a kérdések, javaslatok szerepelnek, amelyekre a szülők valóban kíváncsiak.
November végére kérjük az iskoláktól a bemutatkozó anyagokat.
Ezután két hét áll a rendelkezésünkre, hogy a nyomdai előkészítő
munkákat elvégezzük, az esetleges korrekciókra javaslatot tegyünk. December közepén kerül a nyomdába az anyag, s január
második hetében már minden óvodába eljuttatjuk a könyvecskét. A családok ingyen jutnak hozzá a tájékoztatóhoz, amit
az Erzsébetvárosi Önkormányzat finanszíroz. Természetesen az
iskolákban, az Önkormányzatnál, illetve nálunk is megkaphatják
a KOPOGTATÓ-t azok a szülők, akiknek a gyermeke nem VII. kerületi
óvodába jár.
A KOPOGTATÓ szerves kiegészítője az a három videofilm, amit az
Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársai készítettek.
Ezek
• a VII. kerületi iskolák bemutatása,
• az olvasástanítási módszerek ismertetése, valamint
• az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében végzett iskolai tevékenységek bemutatása.
Egyedülálló lehetőség, hogy az alsós szaktanácsadó szakmai
segítséget nyújt a tanácstalan szülőknek. Akár telefonon, akár
személyesen fordulhatnak a kollégához a szülők kérdéseikkel,
problémáikkal.
Ez a teljes kínálati csomag, mellyel mi segíteni tudjuk a szülőket
abban, hogy döntésük bölcs és megalapozott legyen.
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Figyelem!
Mit tartunk a KOPOGTATÓ előnyeinek?
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➟ a szülők egy kiadványon belül tájékozódhatnak a kerületi
iskolák programjairól, célkitűzéseiről
➟ feltünteti a beiskolázási körzethatárokat
➟ összegyűjti az intézmények által szervezett nyílt napokat
➟ az ajánlott szempontsor segítségével többnyire azonos helyen találják meg az érdeklődők az információkat, így
könnyebb az iskolák összehasonlítsa, az elvárásoknak
megfelelő intézmény kiválasztása
➟ korrekt, a valóságnak megfelelő információ birtokába jutnak az érdeklődők
➟ az óvodai szülői értekezleten már januárban – ingyenesen
– megkapják a szülők
➟ esztétikus, kisméretű, könnyen kezelhető kiadvány
1996-ban a KOPOGTATÓ-hoz mellékeltünk egy kérdőívet is, mely
a szülők iskolaválasztási attitűdjéről tájékozódott. Az alsós szaktanácsadó, Móri Árpádné összegző tanulmányát az Óvodai nevelés 1997. V. évfolyam 2. számában olvashatják el az érdeklődők.
Valamennyiünknek, akik a gyermekek nevelésével és oktatásával
foglalkozunk, tanulságos, hiszen kitűnik a szülők válaszából, mit
várnak el az iskolától, mi vonzó számukra, s milyen iskolát
szeretnének gyermekeiknek.
Minden szülő vágya, hogy gyermeke felszabadultan, boldogan,
tudásra szomjasan lépjen be az iskolába. A tanító nénik álma,
hogy nyitott, érdeklődő, sugárzó arcú kisgyermekek nézzenek
rájuk az iskolapadokból. A gyermekek igénye, hogy a tudás
megszerzésének nehéz órái mellett bensőséges, szeretetteljes légkör vegye körbe őket második otthonukban, az iskolában.
Ahhoz, hogy ezek a vágyak teljesüljenek, lehetővé kell tennünk a
szülőknek, hogy a leginkább megfelelő iskolát találhassák meg
gyermekük számára. Nem kis munka, de megéri!
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3. Melléklet
3.1 Polgármesteri levél
Kedves Szülők!
Örömmel „kopogtatunk” be Önökhöz. Útmutató segítségével kitárjuk
VII. kerületi iskoláink kapuit hozzánk induló kisgyermekük előtt. Mert
ezeken a kapukon lehet belépni a tudás, a művészet, a mesterségek, az
életre szóló barátságok, s a figyelő tanítói jóság kis világaiba.
Tudjuk, nem könnyű eldönteni, melyik iskola hívó szavának engedjenek!
S bár minden iskolának van beiratkozási körzete, Önöknek lehetőségük
van az iskolaválasztásra! Ha megismerték a VII. kerületi önkormányzati
iskolák egyéni sajátosságait, speciális kínálatait, tanítási módszereit,
reméljük, magabiztosabban döntenek.
E tájékoztatót kiegészíti még három videofelvétel is. Általuk megismerhetik azokat az olvasástanítási módszereket, amelyekkel a kerület pedagógusai igyekszenek átsegíteni a leendő elsősöket az olvasástanulás
nehézségein, illetve bemutatják, hogy az iskolák milyen módszerekkel
könnyítik meg az óvoda-iskola átmenet nehéz feladatait.
Végül készült egy olyan film is, melyben az iskolák életét, szaktantermeit
tekinthetik meg az érdeklődők. Ezeket a filmeket 1997. januárjától
többek között szülői értekezleteken nézhetik meg a szülők a kerület
óvodáiban.
A fentiek mellett az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ alsós
szaktanácsadója, Móri Árpádné (telefon: 342-2308) február elejétől április közepéig minden hét hétfőjén 14 és 16 óra között szakmai segítséget
nyújt az érdeklődő szülőknek az Erzsébet krt. 32. I. emeletén. Bármilyen
egyéb – nem szakmai jellegű – iskolaválasztási problémájuk megoldásában keressék Szabó Lászlót, az Oktatási, Közművelődési és Sportiroda
munkatársát (telefon: 322-5043) hétfőn 1/2 2-től 6 óráig, szerdán 8-tól
5 óráig és pénteken 10-től 1/2 12-ig a Kazinczy utca 37. III. emeletén.
Kívánjuk, hogy felajánlott segítségünkkel valóban körültekintően válasszák ki azt az iskolát, ahová boldogan jár a leendő kisdiák és a kezét
fogó anyuka és apuka!
A kisember neveléséhez, taníttatásához, jellemének és erkölcsi életének
formálgatásához szerető türelmet kíván:

Bakonyi Karola
polgármester
és az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársai
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3.2 Ajánlott szempontsor
Készült a VII. kerületi általános iskolák bemutatkozó anyagának – a
„KOPOGTATÓ”-nak – az összeállításához, melyet a kerület valamennyi
iskolába lépő nagycsoportos óvodása, illetve szülei ingyenesen kézhez
kapnak.
Az iskola bemutatása
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•
•
•
•
•
•

Az iskola épülete, földrajzi elhelyezkedése.
Van-e udvara?
Az iskola rövid története.
Távlati tervek, célok, elképzelések, néhány mondatban.
Az iskola önkormányzati támogatással működik-e?
Indítanak-e alapítványi osztályokat?

Az iskola arculata

• Jelenlegi szerkezete.
• Az iskola szolgáltatásai: szakkörök, sportolási lehetőségek (úszás,
korcsolya), klubok, könyvtár (kötetszám), nyelvi labor, szaktantermek, számítástechnikai felszereltség.

• Erdei iskola szervezése.
• A tanórán kívüli foglalkoztatás: napközi otthon (a csoportok létszáma,
a foglalkozási formák, az ügyelet rendszere: reggel és délután), iskolaotthon.

• Az iskola eredményessége: továbbtanulási mutatók (%-os arány),
versenyeken elért eredmények.
Speciális információk a beiskolázással kapcsolatban

A felvétel formái:
• beiratkozás rendje
• felvételi teszt, beszélgetés célja, tartalma
• zenei képesség felmérése; meghallgatás
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését célzó szolgáltatások:
•
•
•
•
•

tantermek berendezése, mérete
higiéniai lehetőségek
pihentetési, fektetési lehetőség
várható osztálylétszámok
tanórák időtartama
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Az iskola bemutatkozásának tervezett formái, ezek időpontja:

•
•
•
•
•

igazgatói tájékoztató
nyílt óra a leendő elsős tanító néniknél
szülői fogadó óra
iskolai rendezvények
nagycsoportos óvodások fogadása

Megjegyzés: Az óvodai és az alsós szaktanácsadó felajánlja a felvételi
tesztek feladatainak szakmai áttekintését.
Az iskola nyári programja

• Iskolai táborok, napközis tábor.
• A szülői házzal kialakított kapcsolat hagyományos formái: iskolaszék,
szülői választmány, családlátogatás, nyílt napok.
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Egyéb információk
Az iskolák saját elképzelései szerint felhasználható rész: gyermekrajz,
fénykép, tanító néni levele.
Ezt a szempontsort az óvodapedagógusok véleménye alapján állítottuk
össze. Igyekeztünk figyelembe venni azokat a kérdéseket, amelyek a
szülőket foglalkoztatják az iskolaválasztással kapcsolatban. Javasoljuk,
hogy a Kopogtató 1996-os szülői attitűd vizsgálatának elemzését, annak
tapasztalatait is használják fel az iskola vezetői a bemutatkozó anyagok
elkészítése közben, hogy a szülők minél több információt nyerjenek
ezekből az ismertetőkből.

Budapest, 1996. október 25.

Dr. Telegdiné Tóth Mária
az EPSZK igazgatója
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3.3 Egy iskola bemutatkozik
Ének-zene Tagozatú Általános Iskola
(1074 Alsó Erdősor 14–16.
Tel/fax.: 342-7773)

Iskolánk épülete
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Iskolánk több mint harminc éve költözött az azóta többször felújított,
rendezett, szépen karban tartott épületbe. A hatalmas ablakok uralta
modern külső, a fás-virágos előkert, a játszó- és sportudvar üde színfoltot jelent a zsúfolt belvárosban. A két részből álló épület korszerű és
tágas ebédlőnek, könyvtárnak, néptáncteremnek, otthonos tantermeknek és szaktantermeknek ad helyet.
Iskolánk arculata
Az elmúlt két évben az iskola nevelőtestülete egy olyan pedagógiai
program kidolgozását kezdte meg, melynek középpontjában a differenciált tanulásszervezési eljárások meghonosítása áll. A tervezett szakmai
programmal, iskolaszerkezeti modellel azt szeretnénk elérni, hogy minden gyermek a saját fejlődési üteméhez igazítottan jusson el képességei maximumához. Oktató-nevelő munkánkat úgy kívánjuk a NAT
változó követelményeihez igazítani, hogy közben megőrizzük hagyományos értékeinket. Több évtizedes múltra tekint vissza az ének-zene és
népitánc tagozatunk. Népitánccsoportjaink mindig nagy sikert aratnak
az iskolai gálákon, az országos fesztiválokon, a külföldi vendégszerepléseken.
A zenei osztályok 6. osztályig magasabb óraszámban tanulják az énekzene tantárgyat, ezt követően a zenei tagozatos tanulók választhatnak a
tagozat folytatása vagy más tárgy – idegen nyelv, informatika – emelt
szintű tanulása között. A népi tánc oktatása részben a tanrendbe
illesztetten, részben tanfolyami keretben folyik.
Idegen nyelvet (angolt vagy németet) a nyelvi tagozatos csoportokban
a harmadik osztálytól kezdődően tanítunk emelt óraszámban. Nyelvi
tagozatos csoportba azok a tanulók kerülhetnek, akik a második osztályos tantervi követelményeket jó eredménnyel teljesítik. Az első és
második osztályban az érdeklődő tanulóknak játékos tanfolyami foglalkozásokat szervezünk mindkét nyelvből.
Az elmúlt években szülői és önkormányzati segítséggel kialakítottunk
egy korszerű (IBM PC) számítógépekkel felszerelt számítástechnikai
kabinetet, a hozzánk járó gyerekek már alsó tagozaton megismerkednek
az informatika alapjaival.
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Olvasástanítási módszerek
A tanítók nagy szakértelemmel, szeretettel és türelemmel szoktatják a
kisgyermekeket a kisiskolás életmódra, a betűvetés és a számolás
tudományára. Az olvasástanítási program megválasztásában elsődleges szempontunk az olvasás megszerettetése. Iskolánkban a tanítók az úgynevezett szintetikus olvasástanítási módszert alkalmazzák. Az
1. osztályokban használt tankönyvek: Romankovics András – Meixner
Ildikó Olvasni tanulok, illetve Meixner Ildikó Játékház című tankönyve.
A szintetikus olvasástanítási módszernél a hangoztatás, hangösszevonás kap kiemelt szerepet. A hang-betű kapcsolat kialakítása után
következik a betűk, szavak, szótagok olvasása. Romankovics András és
Meixner Ildikó módszerében az olvasástanulás minden mozzanatában
a mechanikussággal szemben a megértés kerül előtérbe.
Az olvasóvá nevelésben komoly segítséget nyújt az iskola jól felszerelt
könyvtára is.
Eredményeink, hagyományaink
Az iskolában folyó oktató-nevelő eredményességét tükrözi, hogy általában végzős diákjaink háromnegyede érettségit adó középiskolában
tanul tovább. (A tavalyi tanévben nyolcadikosaink 40%-a gimnáziumban, 38%-a szakközépiskolában folytatta tanulmányait.) Büszkék vagyunk arra is, hogy alsós és felsős tanulóink évek óta kiemelkedően
szerepelnek a kerületi tanulmányi versenyeken.
A tanulásban elért sikerek mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jó
közérzettel, szívesen járjanak iskolába. Hagyományos programjaink
egy része: karácsonyi ünnepségek, koncert, iskolai farsang, sportnap,
fordított nappal egybekötött diákigazgató-választás április 1-jén, Gyermeknap, iskolai Ki-mit-tud, egyhetes „Erdei iskola” tavasszal. Igen sok
diákunk jut el a nyári szünidőben tartott táborokba.
Szabadidős kínálat
Tanulóink mintegy 40%-a napközis. Az első osztályoknak saját, önálló
napközis csoportjuk van. Az alsó tagozatos gyermekeknek délutánonként néptánc-, angol nyelvi, sportköri, játékos tánc-, képzőművészeti és
számítástechnika-foglalkozásokat szoktunk szervezni. Az alkotókörben az
alsó és felső tagozatosok az agyagozás, a kerámia, a tűzzománc készítésének rejtelmeivel ismerkedhetnek meg. A színjátszó, a múzeumbarát,
a környezetvédő, a tantárgyi szakköröket és a középiskolai előkészítőket
a felső tagozatos diákjaink látogathatják. Sok tanuló tölti délutánjait az
iskola könyvtárában.
Széles körű programkínálatunkkal a szülőket is mentesíteni szeretnénk a különórákra kísérés alól. Felismerve, hogy a szülők egy része a
változatos tanórán kívüli tevékenység miatt próbál alapítványi iskolát
keresni gyermekének, megfelelő igény esetén az 1997/98-os tanévben
az első osztályosoknak a hét négy napjára „különórák”-at szerve-
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zünk délutánonként 15 órától 16,30-ig. A 4×1,5 órás időkeretben heti
2-2 angol (német), illetve számítástechnika és heti 1-1 játékos modern
tánc, játékos torna, kerámia, virágkötészet valamint kézműves foglalkozások lennének. A program várható költsége havi 3000,- Ft.
A beiskolázással kapcsolatos információk
Azoknak a szülőknek, akik személyesen is szeretnének megismerkedni
iskolánkkal, a tanítókkal, nyílt napokat tartunk 1997. február 13-án,
csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között, valamint február 27-én, csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között. A nyílt napokon a szülőkön kívül
szeretettel várjuk gyerekeiket is. Azoknak a szülőknek, akik a délelőtti
programokra nem tudnak eljönni, a tanítók tájékoztatót tartanak
1997. március 3-án, hétfőn délután 16 és 18 óra között.
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A beiratkozás időpontját a fővárosi önkormányzat határozza meg és
teszi közzé (a szokásos időpont április vége). Kérjük a szülőket, hogy a
beiratkozásra gyermeküket is hozzák magukkal, mert – a nagy érdeklődés, illetve az ének tagozat miatt – ekkor egy rövid, a zenei hallást és a
ritmusérzéket vizsgáló rövid meghallgatást tartunk. Idén lehetővé kívánjuk tenni az előzetes meghallgatást is, erről részletes információt a nyílt
napokon, illetve a szülői tájékoztatón adunk.

Budapest, 1996. december
Az iskola nevelőtestülete
képviseletében:
Varga Gábor
igazgató
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Az iskola körzete:
Alsó Erdősor 14/16

Almássy u.

páros oldal

Alsó Erdősor

végig

Barát u.

végig

Barcsay u.

páratlan oldal

Baross tér

23.

Dohány u.

72–végig, 51–végig

Erzsébet krt.

1–17.

Hársfa u.

1–25. és 2–22.

Huszár u.

végig

Hutyra F. u.

páratlan oldal

Izabella u.

2–14. és 1–3.

Munkás u.

végig

Osvát u.

végig

Péterfy S. u.
Rákóczi út
Rottenbiller u.
Rózsa u.
Rózsák tere
Szövetség u.

1–11. és 2–6.
48–92.
2–32.
1–7. és 2–6.
végig
1–45. és 2–18.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:

M
1.2
12

*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Iskolai szerkezetváltás
A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok

Balogh Lászlóné dr.
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A kilencvenes évek eleje óta a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok
széles körben elterjedtek. Az azóta felhalmozódott tapasztalatok,
a felszínre került problémák és a közoktatási törvény módosítása
indokolják, hogy foglalkozzunk a témával.
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1. Az iskolai szerkezetváltás törvényi háttere
Az 1989-ben megindult iskolai szerkezetváltást az 1985. évi
Oktatási Törvény tette lehetővé. Ennek egyedi engedélyekre
vonatkozó paragrafusa alapján kezdődött meg a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi programok kidolgozása, majd a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium jóváhagyását követően az ilyen típusú
iskolák megjelenése. 1993-ban a Közoktatási Törvény hatályba
lépésével helyzetük legalizálódott, hiszen a törvény 28.§ (2) bekezdése szerint „a gimnázium a nevelést és oktatást az ötödik, a
hetedik vagy a kilencedik évfolyamon kezdi”.
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Ezután már engedélyeztetésre sem volt szükség: az iskolában a
fenntartó hozzájárulásával bármelyik, korábban engedélyezett
programot alkalmazni lehetett. A hat és nyolcosztályos gimnáziumos tagozatot működtető iskolák száma az 1994/95. tanévben
már elérte a 216-ot, ami azt jelenti, hogy a gimnáziumoknak több
mint a fele szerkezetváltást kezdeményezett.
A 14 évesnél fiatalabb korosztályok megjelenése a gimnáziumokban — az évek során egyre növekvő tanulólétszámmal — jelentősen beszűkítette a gimnáziumok felvételi kapacitását. A beiskolázásnál jelentkező problémák tették szükségessé az 1995. évi
törvényi szabályozást.
Eszerint a nyolc évfolyamos általános iskola, továbbá a
négy évfolyammal működő gimnázium évfolyamainak száma csak abban az esetben növelhető, illetve ilyen iskola
csak akkor létesíthető, ha a fővárosban, illetve a megyében
működő önkormányzatok e kérdésben egymással együttműködési megállapodást kötnek.
Ez a rendelet nem korlátozza a meglévő hat és nyolcosztályos
gimnáziumok működését, ám nagyon megnehezíti, majdhogynem lehetetlenné teszi ilyen típusú tagozatok indítását.
Az 1995. év a NAT kormányszintű elfogadásával, a közoktatás
tartalmi szabályozó eszközének megjelenésével új helyzetet teremtett. A NAT ugyanis a közoktatás első 10 évfolyamára ír elő
követelményeket, és ezzel meghatározza a gimnáziumok programjának egy részét is. Az utolsó két év tartalmi szabályozói pedig
a kidolgozás alatt lévő érettségi vizsgakövetelményei lesznek. Az
1998-tól induló 1. és 7. osztályokban már csak a NAT-tal összhangban lévő programok alapján lehet tanítani, az új típusú
érettségi vizsga várhatóan 2004-ben kerül bevezetésre.
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2. Az iskolai szerkezetváltás okai
2.1 A demográfiai helyzet
Már a kilencvenes évek elején világossá vált, hogy a demográfiai
mélypont az iskolák egzisztenciális létét fenyegeti. Először a kisvárosi gimnáziumokban, illetve a középiskolák „rangsorában” középen vagy annál hátrább álló középiskolákban csökkent a jelentkezők száma. A szülők választását ugyanis erősen befolyásolja az
a helyezés, amelyet az egyetemi felvételin elért eredmények alapján
a Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda évente közzétesz.
Az első években többnyire ezek a „közepes” iskolák vállalkoztak szerkezetváltásra, hiszen ily módon tanulólétszámukat és
versenyképességüket jó képességű tanulók korai kiválasztásával
növelhették. Ez a szemlélet „hólabda-effektust” idézett elő, gomba
módra szaporodtak a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok. A
demográfiai fenyegetettség nagyon sok olyan intézményt is változtatásra kényszerített, amelynek nem voltak meg az átálláshoz
szükséges személyi és tárgyi feltételei.
1992-től már új tendencia jelentkezett: szerkezetváltást kezdeményeztek
kifejezetten „elit” iskolák, illetve a gyakorlóiskolák is, és jelentősen növekedett a budapesti szerkezetváltó iskolák száma. Ma már a budapesti hatés nyolcosztályos gimnáziumok aránya eléri az országos átlagot.
Az iskolai szerkezetváltásra vállalkozó iskolák nem titkolt szándéka a
jó képességű tanulók korai kiválasztása, amit sokan a tehetséggondozás, az „értelmiségképzés” vagy „elitképzés” céljával indokolnak. Ez
a szelekció elsősorban az értelmiségi szülők körében népszerű,
hiszen ez az iskolatípus elvileg újratermeli a társadalmi helyzetüket.
A gimnáziumok „lefelé terjeszkedésének” ugyanakkor számtalan
ellenzője van. Mindenekelőtt az általános iskolák, amelyektől
jelentős gyerekcsoportokat vonnak el. A közoktatás-politika
pedig a középiskolai oktatás kiterjesztését tervezi, amely
ellentétben áll az egyre szűkülő gimnáziumi kapacitással.
2.2 Az egyházi iskolák hagyományai
A rendszerváltás az egyházi ingatlanok visszaadásával lehetővé
tette az egyházi iskolák újraindítását. Az 1990 után alakult
iskolák szinte kivétel nélkül nyolcosztályos, illetve hatosztályos
gimnáziumot működtetnek. Az egyházi iskolák azzal indokolták
döntésüket, hogy így hosszabb idő áll rendelkezésükre az erkölcsi
és a hitéletre való nevelésre. Az 1995/96. tanévben már a bencések és a piaristák — vagyis a rendszerváltás előtt is működő
egyházi rendek — is indítottak 6 osztályos gimnáziumi tagozatot.
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2.3 A nyelvoktatás és a lineáris program
Mivel a nyelvoktatás lineáris tantervek alapján történik, ezért a
hat- és nyolcosztályos gimnáziumok jó lehetőséget adnak a hatékony nyelvi programok kidolgozására. Több gimnázium az első
két évben latin nyelvtanítással alapoz, majd nagy óraszámban
tanítja az első, később néhány év múlva a második idegen
nyelvet. Arra is van példa, hogy a nyelvek iránti érdeklődő
tanulók intenzívebb nyelvi továbbfejlődéséhez az utolsó két vagy
három év fakultációs vagy tagozatos rendszere nyújt lehetőséget.
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A nyelvoktatás területén bekövetkezett változások ugyancsak
hatottak az oktatási rendszerre. Az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlésével az általános iskolákban jelentősen megnövekedett a nyugati nyelvek tanítása iránti igény. Ahol erre
megvannak a személyi és tárgyi feltételek, ott feltehetően néhány
év múlva az általános iskolás diákok idegennyelv-ismerete lényegesen jobb lesz.
Ez viszont kétségessé teszi a kéttannyelvű gimnáziumok szükségességét, de legalábbis számuk csökkenését vonja maga után.
Felismerve ennek veszélyét, néhány kéttannyelvű gimnázium
hatosztályos gimnáziumot indított, ahol az első két év intenzív
nyelvi képzése pótolhatja az eddigi felkészítő, nulladik évet.
Az első két évben a tanároknak módjuk és lehetőségük van a
tanulók nyelvi és tanulmányi előrehaladásának nyomon követésére, majd az eredmények alapján javasolják a tanulóknak az
idegen nyelven oktatott tantárgyak felvételét. Az a tanuló, aki a
nyelvben és az egyes tantárgyakban is jó eredményt ér el, feltehetően könnyebben tanul több tárgyat is idegen nyelven. A gyengébb képességű tanulónak ugyanakkor lehetősége lesz, hogy csak
egy tantárgyat tanuljon az idegen nyelven.

2.4 A jelenlegi gimnáziumi beiskolázási rendszer
Az iskolai szerkezetváltást több iskola a jelenlegi rossz beiskolázási rendszerrel és a környezetben felmerülő szülői, társadalmi
igénnyel indokolja. A 14 éves tanulók a gimnáziumokba minden
év februárjában jelentkeznek, és márciusra gyakorlatilag már az
is eldől, hol folytathatják tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy az
általános iskola 8. osztályának második félévében már nincs
„tétje” a tanulásnak, és a legtöbb diák ez idő alatt képességei
alatt teljesít. Tény és való, hogy az időkihasználás a hat- és
nyolcosztályos gimnáziumokban lényegesen hatékonyabb.
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3. Helyi programok a NAT előtt
3.1 A programok specialitásai
Az új típusú gimnáziumoknak programjuk elkészítésénél egyetlen
dolgot kellett szem előtt tartani: a jelenlegi érettségi követelményeket. A megvalósításnak azonban számtalan módja lehetett.
Mivel nagyon sok gimnázium egy-egy műveltségi területen országosan elismert eredményeket ért el vagy tradicionálisan előtérbe
helyezett egy-egy speciális képzést, így programjuk ennek figyelembevételével készült. Vannak tehát olyan programok, amelyek a nyelvi, a humán, a reál, az informatikai vagy a művészeti nevelésre helyezik a hangsúlyt — az iskola személyi és
tárgyi feltételeinek megfelelően.
Ez azt is jelenti, hogy nagyobb óraszámban tanítják a kiemelt
területet, s mivel a heti kötelező óraszámok maximálva vannak,
más tantárgyak óhatatlanul háttérbe szorulnak. Racionálisabb
tananyagelosztással, a válogatottan jó képességű tanulókat figyelembe véve nem kétséges, hogy ezek a tanulók a jelenlegi érettségi
követelményszintnek minden tárgyból eleget fognak tenni.
Ami az egyes tanterveket illeti: ahány program, annyiféle szakmai
megoldás. Az egyes évfolyamok óraszáma leginkább matematikából
és magyar nyelv és irodalomból egyezik meg a jelenlegivel. A nyelvi
óraszámok kivétel nélkül megemelkedtek, hiszen közismert,
hogy az intenzív nyelvtanulás nagyobb hatékonyságú. Valamennyit
csökkent a reál tárgyak óraszáma, de ami még feltűnőbb: ezeket
a tantárgyakat a legkülönbözőbb évfolyamonkénti óraelosztásban
és a legváltozatosabb tananyagfelosztásban lehet megtalálni.

3.2 Új tantárgyak jelentkezése
Az új iskolai programoknál néhány esetben új tantárgyak is
jelentkeztek:
•
•
•
•
•
•

anyanyelv és kommunikáció
retorika
könyvtárhasználat
közgazdasági és jogi alapismeretek
természetvédelem
egészségtan

Ezek a tantárgyak hiányokat pótoltak, ismeretüket a helyi közösségek fontosnak tartották. A hat- és nyolcosztályos programok
egy része megelőzte azokat a törekvéseket, amelyeket a NAT már
kötelezően előír.
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3.3 Kontroll és korrekció
A kísérleti program állandó kontrollt és korrekciót igényel. A
programok egy részét már több éve tanítják, és a gyakorlat sok
esetben változtatást kívánt. Ezek egy része a tanítási idő tervezéséből adódó hiba: túl sok vagy túl kevés a tananyag elsajátítására szánt idő. Más esetekben gyakorlati tapasztalatok alapján
tartalmiak a változtatások: például egyes anyagrészek tanítását
későbbre helyezik vagy teljesen elhagyják.
3.4 Az iskolaszerkezet belső tagolódása
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A NAT a fejlesztési követelményeket az 1-6. és a 7-10. évfolyamra
közösen határozza meg. Ez a tagolódás már a szerkezetváltás
során megjelent.
A kísérleti programok szerkesztői közül többen a nyolc gimnáziumi évet 2+4+2 éves, a hatosztályos gimnáziumokat pedig 4+2
éves belső tagozódással tervezték.
A felosztásnál a tanulók pszichikai fejlettsége volt a meghatározó:
• a nyolcosztályos gimnáziumok első két évfolyama előkészítő
szakaszt képvisel, amelyben az absztrakt gondolkodásra még
kevésbé képes tanulóknak tantárgycsoportokat, illetve megfelelően kiválasztott konkrét ismeretanyagot tanítanak
• a négyéves szakaszban tantárgyi oktatás folyik
• végül következik az utolsó kétéves, egyéni érdeklődésen alapuló
fakultációs szakasz
Az ilyen programok egy része, vagy egyes tantárgyai NAT-kompatibilisek, illetve könnyen azzá alakíthatók. Vannak ugyanakkor
olyan programok, amelyek a teljes képzési szakaszban lineáris
felépítésűek, így a NAT hatályba lépésekor teljes átalakításuk
szükséges.

3.5 Hatosztályos vagy nyolcosztályos gimnázium
Amíg kezdetben inkább a nyolcosztályos gimnáziumok voltak
népszerűek, addig az utóbbi években megnövekedett a hatosztályos gimnáziumi tagozatok száma. Budapest 97 gimnáziumából
például az 1996-97. tanévre 17 nyolcosztályos és 25 hatosztályos
gimnáziumba hirdettek felvételt.
A gimnáziumok tanárai úgy ítélik meg, hogy módszertani tapasztalatukat inkább a 12 éves korosztálytól kamatoztathatják, hiszen
a 10-12 évesek minőségileg más pedagógiai munkát igényelnek.
A változás a közoktatási törvény és a NAT-tervezetek hatásával is

Iskolavezetés 1996. március

Szervezés

magyarázható, amelynek egyes változataiban a 12 éves kori
szakaszhatár szinte sugallta az erre épülő iskolatípust.
3.6 Önálló szakmai programok és követő iskolák
1993-ig, a Közoktatási törvény megjelenéséig önálló, nyolcosztályos
gimnáziumi programot mintegy 30 iskola készített, és közelítőleg
ugyanennyi a hatosztályos gimnáziumok számára kidolgozott
program is. Ezek az adatok azt is mutatják, hogy a szerkezetváltásban résztvevő intézmények többsége úgynevezett követő iskola, vagyis más iskoláktól átvett programot használ.
Ez a tendencia az utóbbi években egyre növekszik, aminek számos oka van:
• a programválaszték szélesedésével nőtt a lehetőség, hogy egy
iskola megfelelő programot talál „készen”
• a tantestület nem vállalta fel a rendkívül felelősségteljes munkát vagy nem volt képes ilyen nagy feladat teljesítésére
Arra is volt példa, hogy egy iskola nem a teljes programot vette
át, hanem csak azoknak a tantárgyaknak a tanterveit, amelyeket
munkaközösségeik nem tudtak vagy nem akartak kidolgozni.
A legnagyobb gondot az okozza, hogy egy-egy tantárgyban léteznek ugyan egészen kiváló helyi programok, de ezek nem
mindig összehangoltak az adott műveltségi blokkon belül.
Ugyanakkor „helyi” jellegük abban is megnyilvánul, hogy kidolgozóik támaszkodnak az iskola felszereltségére, mindenekelőtt az
iskolai könyvtárra vagy a természettudományi laboratóriumok
eszköztárára.
A „követő” iskolák nem mindegyike van abban a helyzetben,
hogy változtatás nélkül átvegyen egy más feltételekre készült
programot. A jövőben az adaptáció, az adott iskola lehetőségeinek, a helyi közösség egyedi igényének a tantervbe való beépítése
a tanárok munkájának szerves részévé válik.

4. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok
működésének tapasztalatai
4.1 Jelentések, felmérések, tanácskozások
A szerkezetváltó iskolák engedélyezésének egyik feltétele volt,
hogy tapasztalataikról két évenként jelentést küldjenek a Művelődési és Közoktatási Minisztériumba. 1995-ben a minisztérium
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a megyei pedagógiai intézetek segítségével felmérést készített az
országban folyó kísérletekről, és ezek között a szerkezetváltó
iskolákról is.
Ugyanakkor a szerkezetváltó iskolák is igénylik és kezdeményezik
egymás között a tapasztalatcseréket. Az első időkben a szerkezetváltó iskolák konferenciákat szerveztek (például 1992-ben
Szegeden, 1993-ban Szolnokon). Egyes nagy tapasztalatokkal
rendelkező iskolák bemutatókat, nyílt napokat tartanak az érdeklődő kollégák számára.
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Ilyen rendezvények voltak az elmúlt években a budapesti Németh László,
és a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban. Mindkét iskola
menedzser típusú igazgatónője többször jelentkezett beszámolóval a
pedagógiai szaksajtóban is. A sajtó más iskolai programokról is adott
tájékoztatót. Nagyon jól „menedzselte” programját a budapesti Radnóti,
a mosonmagyaróvári Kossuth, a bajai III. Béla gimnázium vagy a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola. Ezeknek a programoknak az országban
számos követője van.

Gyakori, hogy szaktanári konferenciákon a hat- és nyolcosztályos
gimnáziumok tanárai ismertetik az új képzés tanterveit és tapasztalatait is. Mindezek alapján a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok helyzetéről kialakult kép néhány jellemzőjét az alábbiakban
ismertetjük.

4.2 Felvételi vizsga a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba
A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba jelenleg még sokszoros
a túljelentkezés, egy-egy nagyhírű iskola esetében akár tízszeres
is lehet. Az iskolák általában felvételi vizsgával válogatnak a
jelentkezők közül. Mivel a 10 és 12 évesek képességeit mérő
vizsgálatok még gyermekcipőben járnak hazánkban, az iskolák
gyakran pszichológiai intézeteket kérnek fel tesztlapok összeállítására vagy külföldi felméréseket adaptálnak.
A felvételi vizsga tárgyai legtöbbször az anyanyelv és a matematika. Van, ahol gondolkodási képességet és intelligenciát is mérnek. Ismerünk olyan iskolát is, ahol napokon keresztül ismerkednek a felvételre jelentkezőkkel.
Új tendencia, hogy a nagyvárosi hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban nő a vidékiek aránya, amely esetenként akár 40-50%
is lehet. Ennek oka a helyi, városi általános iskolák jól szervezett
ellenállása. Mivel a gyerekekért folytatott harc egzisztenciális
kérdés, sok esetben sikeresen beszélik le a szülőket és a gyerekeket az iskolaváltásról. Arról is kaptunk információt, hogy a vidéki
tanulók egy része nem tudja megszokni a szülőktől való
távollétet és visszatér lakóhelyére.
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Az általános iskolák ellenállásának leküzdésére több iskola felveszi a kapcsolatot a kollégákkal: hospitációkat, bemutató órákat
tartanak, és igyekeznek meggyőzni őket arról, hogy a szelekció a
tanulók érdekét szolgálja.

4.3 Az iskolaváltás problémája
Általánosítható tapasztalat, hogy a jelentkezők száma az indítás
utáni második vagy harmadik évben erősen csökken.
Ennek egyik oka lehet, hogy mind több szülő látja az iskolaváltás
problémáját. A korai szelekcióval, bizonytalan mérési elvek alapján kiválasztott tanulókról néhány év múlva kiderülhet, hogy
társaiknál lassabban fejlődnek.
De olyan is előfordul, hogy a 14 éves tanuló már egy „jobb”
négyosztályos gimnáziumban, vagy egy népszerűbb szakközépiskolában kíván továbbtanulni. Mint azt a programok ismertetésénél jeleztük, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tananyaga
nemcsak pozitív vagy negatív időeltolódással követi a jelenlegi
általános iskolai és gimnáziumi tanterveket, hanem esetenként
szemléletükben, módszertanukban, tényanyagukban is különböznek.
Az iskolaváltás nem egyszerű kérdés, a tanulók legtöbbször
csak előzetes felkészítés után tudnak máshol továbbtanulni.
Rendkívül különböző, hogy egy hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumban mekkora a fluktuáció. A budapesti Németh László Gimnáziumban például működésének 7 éve alatt a nyolcosztályos
tagozaton a fluktuáció mindössze néhány százalékos volt. A
gyerekek iskolaváltása — más iskolába mentek vagy a tagozatra
jöttek — esetenként külön felkészítés után nem jelentett problémát.
Több esetben arról kaptunk tájékoztatást, hogy egyes iskolák
néhány év után nem indítanak újabb hat-, vagy nyolcosztályos
tagozatot. Nagyobb problémát az jelent, ha az általános iskolában
vagy egy kisvárosi gimnáziumban csak egy osztályban van ilyen
képzés. Ilyenkor előfordul, hogy a nyolcadik év végén a tanulók
egy része más középiskolába távozik, és a lecsökkent létszámú
osztályt már nem rentábilis fenntartani. A tanulókért érzett
felelősség ilyen esetekben a program folytatását kívánja meg,
de arra is van példa, hogy a szülőkkel való megegyezés után a
tanulók normál gimnáziumban tanulnak tovább.
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4.4 Tanárok, tanulók és szülők véleménye
A minisztérium felmérése véleményt kért a hat- és nyolcosztályos
gimnáziumokban tanító tanároktól, tanulóktól, sőt szüleiktől is.
A tanárok szerint a tanulók viszonya a tanuláshoz rendkívül
jó, az ilyen osztályokban nagyobb a tanulmányi fegyelem. A
kisgimnazisták vállalkozóbb szelleműek, motiváltabbak és kreatívabbak, mint kortársaik.
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A pedagógusnak ilyen iskolában tanítani ösztönző kihívás.
Nagyobb felkészülést igényel, de az eredményes munka sikerhez
juttatja a tanárt. A tanulók a tanulmányi versenyeken jó eredményeket érnek el, bár az eltérő tananyagfelosztás miatt nem minden általános iskolai versenyen tudnak indulni. Az első években
ezeket az osztályokat mindenütt az iskola legképzettebb pedagógusai tanítják.
Többen szóltak a gazdasági feltételekről, amelyeket az önkormányzatok egyre kevésbé tudnak biztosítani. Előre jelzik, hogy az
utolsó éves specializáció csak akkor oldható meg gazdaságosan,
ha egy évfolyamon több párhuzamos osztály van.
A tanulók szerint az ilyen iskolákban erősebb a versenyszellem, nagyobb a terhelés, és ez a gyengébbeknek nehézséget okoz.
Általában büszkék arra, hogy a felvételin jó eredményt értek el és
így kiválasztották őket, vagy ahogyan ők fogalmaznak: „gimnáziumi tanulónak lenni igazi sikerélmény”.
A szülőknek sokkal szorosabb a kapcsolatuk az osztályfőnökkel és az iskolával, mint az a gimnáziumban szokás. Egyes
iskolákban rendszeresen közvélemény-kutatást tartanak a szülők és a gyerekek körében (például a mosonmagyaróvári Kossuth,
a szegedi Deák Ferenc), és ennek alapján az ilyen rendszerű
iskolák társadalmi megítélése nagyon jónak mondható.
4.5 A szerkezetváltó iskolák együttműködése
Az időszakos tájékozódásnál és tájékoztatásnál lényegesen értékesebbek az olyan munkakapcsolatok, amelyek a programot kidolgozó iskolák és követőik között vannak.
Jó példa erre a nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium és a
környezetében lévő, programját átvevő követő iskolák munkaközössége. Bár a programot kidolgozó iskola azóta egyházi iskola
lett (Evangélikus Gimnázium), a többi Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei és Hajdú-Bihar megyei gimnáziummal (a nyíregyházi
Arany János Gimnázium, a Tanárképző Főiskola Gyakorló Gimnáziuma, a tiszafüredi Kossuth Gimnázium, a nyírbátori Báthory
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István Gimnázium, a fehérgyarmati Zalka Máté Gimnázium, és a
hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium) rendszeresen
üléseznek, tapasztalataikat megbeszélik, közös vizsgakérdéseket
dolgoznak ki és felvételi vizsgáikat is egyeztetik.
Említésre érdemes a szegedi Deák Ferenc Gimnázium kezdeményezése.
A gimnázium hatosztályos programot készített, és felvételt hirdetett az
1991 őszén induló első osztályába. Mivel az intézmény kéttannyelvű
gimnázium, a jelentkezőket angol nyelvismeretük szerint is válogatták.
Előzetes megállapodás alapján a Deák Ferenc Gimnázium iskolaszövetséget kötött három szegedi általános iskolával — ezekhez azóta
két környező település iskolája is csatlakozott —, hogy a Deák Ferenc
Gimnázium kihelyezett osztályaként a felvett tanulók még két évig
ezekben az általános iskolákban folytathassák tanulmányaikat.
Az egyes osztályokat az angol nyelvi tudás szerint válogatják össze:
vannak kezdő és haladó csoportok. A nyelvtanításban a gimnáziumi
tanárok is közreműködnek. Az általános iskolák tanárai a kísérleti
programot tanítják, a három osztály azonos felmérésekben vesz részt és
eredményeiket folyamatosan ellenőrzik. Két év után a tanulók a Deák
Gimnázium épületébe kerülnek, és nyelvi eredményüktől függően kéttannyelvű vagy általános program alapján folytatják tanulmányaikat. A
három általános iskola között ugyanakkor egyfajta verseny alakult
ki: melyik intézmény tanulói érzik magukat legjobban iskolájukban, kik
szerepelnek a közös felméréseken a legeredményesebben?

5. A szerkezetváltó iskolák eredményei
A hat és nyolcosztályos gimnáziumi programok szinte kizárólag
tanári innovációk eredményei.
Az első tantervek kidolgozottsági foka még nagyon kezdetleges
volt, főleg tananyagfelosztást tartalmaztak. Az elmúlt 5-6 évben
mindenekelőtt a NAT-tal kapcsolatos munkálatok során felszínre
kerülő szemléleti és tantervelméleti viták nagyon ösztönzően
hatottak a pedagógusok tantervkészítő tevékenységére. Ennek
eredményeképpen született meg a Profil tantervi adatbázis. Ez
a számítógépes program szinte „kényszeríti” a tantervkészítőt,
hogy az iskolakoncepcióból kiindulva a tantárgyat és annak egyes
részeit végiggondolja és számba vegye a célok, a követelmények,
a tartalom, a feltételek, a függőségek és az értékelés különböző
szintjeit.
Az adatbázisba elsősorban olyan hat- és nyolcosztályos programok
kerültek, amelyeknek országosan sok követője van, és a kidolgozója
vállalkozott a tanterv profil rendszerű kidolgozására. A tantervírók
közül többen részt vettek az alaptanterv munkáiban is.
Az adatbázis megtekinthető a megyei pedagógiai intézetekben,
ahol a Soros Alapítvány támogatásával megfelelő géppark és személyzet áll az érdeklődők rendelkezésére. Mivel a rendszer számítógépen van, az egyes tantervek sokkal könnyebben adaptál-

Iskolavezetés 1996. március

M
2.1
11

Szervezés

hatók a helyi igényekre, a változtatásokat a tanárok maguk
is végrehajthatják. Arra is lesz mód, hogy a szakértők által
jóváhagyott tantervek vagy módosítások ugyancsak az adatbankba kerüljenek.
Profil tankönyvi adatbázis is készült, amely tartalmazza a jelenleg forgalomban lévő össze tankönyvet és azok legfontosabb
információs adatait. Ez az adatbázis, mely 107 kiadó 3423 kiadványát tartalmazza, ugyancsak a megyei pedagógiai intézetekben
található.
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A szerkezetváltó iskolák innovatív munkájának másik nagy hozama a széles tankönyvkínálat. Ha csak a természettudományokat nézzük, akkor a 13-14 éves korosztály kínálata: négy fizika,
három biológia, két kémia és két földrajz tankönyvsorozat. Ugyancsak több új történelemkönyv van, de szinte minden tárgyból
található a tankönyvpiacon egy-egy kifejezetten hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára készült, de más iskolatípusban is
használható könyv.

6. Felkészülés a NAT bevezetésére
A kormány által 1995. novemberében elfogadott NAT az 1998/99.
tanévben két szinten kerül bevezetésre: az általános iskola 1.
osztályában és a 7. iskolaévben. Ez azt jelenti, hogy az 1998 előtt
indított programok még felmenő rendszerben végigmennek, amíg
a programot kezdő tanulók befejezik tanulmányaikat. Ugyanakkor az összes meglévő tantervet a NAT követelményei szerint
felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani, hiszen a
hetedik osztályban már csak NAT-kompatibilis tantervekből lehet
tanítani.
A NAT tíz műveltségi területe magába foglal eddig nem tanított
ismeretköröket is. Ezek kidolgozása, tantervi javaslatok készítése, valamint a tanárok felkészítése az 1996-ban újjászerveződő
Országos Közoktatási Intézet feladata lesz.
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A siker titka:
Ki? Mit? Hogyan? Mikor?
Munkakörtervezés, munkaköri leírás, minősítés
dr. Benedek István

Milyen a hatékony vezetés? Az oktatásban, nevelésben a hatékonyság több a sikerességnél. Minden hatékony intézmény sikeres is, de nem minden sikeres intézmény hatékony. A kutatások
megállapították, hogy a hatékony iskola egyik fő ismérve a professzionális vezetés. A hatékony vezető eredményesebb, mint a
sikeres vezető. A mindig szűkös erőforrásokat a vezetőnek kell
racionalizálni az intézményi cél elérése érdekében. A legtöbb
tartalék a vezető személyzeti munkájában található, mert az
emberi erőforrás felhasználása önmagában is hatékonyságnövelő
tényező. A hatékony emberi erőforrás felhasználásának három
fontos feltétele: a munkakörtervezés, a munkaköri leírás és a
minősítés.
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Hosszabb gondolkodás nélkül töltse ki az alábbi táblázatot!
Az Ön által vezetett intézményben a munkatársak erőforrás
felhasználása:
optimális
(90-l00 %)

közepes
(65-90%)

alacsony
(40-65%)

gyenge
(20-40%)

Ön mint
vezető
Vezetőhelyettesek
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Pedagógusok
Gazdasági
dolgozók
Technikai
dolgozók

1. A munkakörtervezés
Az ipar, a termelés világában régen észrevették, hogy a rossz
minőség, a hiányzások, a nagy fluktuáció, az alacsony termelékenység visszavezethetőek az emberi tényezőkre. A béremelések összességükben nem hoztak megoldást. Kidolgozták a bajok orvoslására
a munkahelyi racionális ellátás rendszerét, javították a munkakörülményeket és tudományos alapokra helyezték a munkakörtervezést. Bár a különböző menedzsment technikákat az ipari irányítás
világából eredeztetjük, érdemes átgondolnunk a munkakörtervezés
adaptációját az oktatás-nevelés folyamatában is.
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Az emberek nem gépként engedelmeskednek, riasztja őket az
ingerszegény környezet, a monotónia. A személyiség differenciált
abban a tekintetben is, hogy ami az egyik embert lelkesíti,
erőfeszítésre készteti, az a másikat közömbössé teszi vagy lehangolja.
A munkakörök helyes megfogalmazásával lehetőséget
adunk az embereknek szükségleteik kielégítésére és a
munkájukkal kapcsolatos elégedettségük növelésére.
Ez már önmagában is olyan cél, amiért érdemes cselekedni. Az
az intézmény, az a vezető, aki nem képes hasznosítani a munkatársai képességeiből fakadó lehetőségeket, soha nem lesz hatékony, elismert.
Miért nőtt meg az érdeklődés a munkakörtervezés iránt? Mi változott meg napjainkban?
• Minden foglalkozással szemben megnőttek a követelmények.
Az élet minden területén szélesedik a verseny. Ez az oktatás
eredménye is.
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• Az életszínvonal, életmódváltozás, a fogyasztási szerkezetváltozás, egyszóval az igények változása és kielégítésük célja cselekvésre, munkára késztetnek bennünket.
Azokban a társadalmakban, ahol már eljutottak oda, hogy nem
okoz gondot az élet elemi feltételeinek tömeges biztosítása, a
természetes fejlődés abba az irányba hat, hogy egyre többet
foglalkoznak a munkával való elégedettség témakörével.

Önkontroll!
Mikor nevezzük a munkakört jól kialakítottnak?

M
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❏

ha jól meghatározható feladatokat takar

❏

ha a munkakört betöltő dolgozó értelmesnek tartja munkáját, és érdemesnek tartja az erőfeszítés megtételére

❏

ha a munkakört betöltő személynek lehetősége van a
döntésre minden olyan kérdésben — az SZMSZ és a kollektív szerződés keretein belül — amely a munka eredményes elvégzéséhez szükséges

❏

ha közvetlen visszacsatolást biztosít a munkavégzőnek
munkája hatékonyságáról

❏

ha az erőfeszítéseket méltányos anyagi és erkölcsi javadalmazás követi

4

Ezek ismeretében láthatjuk, hogy a belső tényezők sokkal jobban teljesítményhez kötöttek, mint a külső tényezők. Nagyon
sok munkával kapcsolatos külső tényező (fizetés, státusz) inkább
kötődik a munkakör betöltéséhez, mint az elért teljesítményhez.
Az alacsonyabb szintű igények (étel, ház, biztonság, ruha) viszonylag könnyen kielégíthetőek.
Számos gyakorlati előnye is van annak, ha a vezető munkatársai
motiválásában a belső tényezőkre épít.
1

1

Kérjük tekintse át az L 1.1 fejezetekből a 26. oldalon található motivációs
tényezőket!
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Tekintsük át a munka motiváló hatásának karakterisztikus modelljét!
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2. A munkakörtervezés főbb lépései és tartalma
2.1 A feladat fontossága
Az elvégzendő feladat fontosságának felismerése jótékony hatással van a munkavégzőre. A fontosság attól is függ, hogy az
alkalmazott milyen értékek felett rendelkezik. Ismeretes a munkahelyek embertpróbáló demoralizáló hatása: ha valakit „alulfoglalkoztatnak”, akkor képzettségének, képességeinek maximumára nincs szükség. Nem érzi a munkatárs sem a feladat, sem
önmaga fontosságát. Az ellenkező pólusra is érdemes gondolni:
ha valaki egy fontos feladatot nem képes megoldani, mert kevés
a tudása, képessége hozzá, nem jut sikerélményhez, állandó
feszültségben él, retteg a számonkéréstől, ő a „felülfoglalkoztatott”. Mindkét esetben romlik a kötődés, sérül a munkahelyi
klíma, pótcselekvések sorát láthatja a vezetés. A munkatársak
„menekülnek” a feladat elől, sok a hiányzás és a magyarázkodás.
E tényeket ismerve és belátva tehát összhangba kell hozni a
képzettséget, a képességet, a feladatot, valamint a munkavál-
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laló önmegvalósítási ambícióját, amely egyben a belső pályakarrier — távlatadás — alapját is képezi.

2.2 Az autonómia
Az autonómián azt értjük, hogy a munka milyen mértékben
biztosít tényleges alkotó szabadságot, függetlenséget és önállóságot az egyén számára a munka tervezése és végrehajtása
során az alkalmazott eljárások megválasztásában.
Minél nagyobb mértékű a felelősség, annál nagyobb mértékű
autonómia biztosítása szükséges.
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Ha a munka sikere vagy sikertelensége inkább függ a vezető
utasításainak pontosságától, mint attól, hogy a feladatot ténylegesen elvégző milyen erőfeszítéseket tesz, vagy milyen döntéseket
hoz, akkor az ilyen értelmű személyes felelősség hiánya és a jó
teljesítmény nem tölti el elégedettséggel a dolgozót.
Ha a döntéseket mindig más hozza, akkor nem érdemes jó
teljesítményt nyújtani, nem alakulhat ki a munkával való
azonosulás.
Példa:
Az iskola közéletében gyakran előfordul, hogy tehetséges kollégák (vagy
egy csoport) „vállukra” veszik az intézményt, színes programokat szerveznek a diákoknak. A sikereket azonban a vezetés kisajátítja.

A hatékony vezető állandóan arra törekszik, hogy munkatársai sikeresek (motiváltak) legyenek. A tanulmányi versenyek,
a sport és kulturális versenyek eredményei egy idő után személytől függetlenül épülnek be az intézményről kialakított környezeti
képbe. Ekkor a vezető már „megengedheti” magának a szerény
háttérbehúzódást, s törekedhet munkatársai menedzselésére a
szülők, a fenntartó és a diákok körében.
Az autonómia az „értelmes munka” óhajtásához is kapcsolódik,
mert az önálló döntés képessége azt is jelenti, hogy a munkatárs
rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges szaktudással.
A szaktudás és az autonómia együtt jelenti a teljes munkakör elvégzésének lehetőségét, a hatékony és eredményes
munkát.
2.3 A visszacsatolás
A visszacsatolás azt jelenti a munkavégzés során, hogy a
munka elvégzéséhez milyen mértékben van szükség információkra a teljesítmény hatékonyságáról.
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Itt is a teljes, önállóan egységes munkakörhöz kapcsolódunk.
Könnyebb visszacsatolást kapni egy komplex munkafolyamatról,
mint a részekre tagolt tevékenységről. Ha egy munkasor egységekből áll, csak akkor van értelme az előző részek hatékonyságát
vizsgálni, ha minden fázist ugyanaz az ember végez.
Ha helyettesítünk, érezhetjük, hogy saját tárgyunkban sem tudunk olyan eredményesek lenni, mint azokban az osztályokban,
ahol a teljes tananyagot saját ütemezésünk és módszereink szerint dolgozzuk fel. Vezetőként ezért is kell törekednünk az egy
osztályban tanító team állandóságára.
Fontos, hogy a hatékonyság-elemzést a munkakör részévé
tegyük, mert a saját hibát mindenki könnyebben azonosítja,
mintha a felettes teszi szóvá.
A saját hiba kevésbé fenyegető, ha az önkorrekció lehetőségével
jár együtt. Ez természetes emberi igény, hiszen nem vagyunk
képesek mindig ugyanazon az eredményességi szinten teljesíteni.
Nehéz függetleníteni magunkat a személyes gondoktól, a hangulati labilitásoktól.
Lehetetlen valamit megtanulni anélkül, hogy ne rendelkezzünk viszszajelzéssel arról, hogy mennyire jól vagy rosszul végezzük dolgunkat.

2.4 A szakismeretek változatossága

Figyelem!
A munkakörtervezésben
➟ a feladat fontossága,
➟ a feladat meghatározottsága és a
➟ a szakismeretek változatossága egységet alkot.
Ez a három tényező együtt biztosítja, hogy egy tevékenység
értelmes, értékes, érdekes és érdemesnek tartott legyen.

Feladat:
Vannak akik azt állítják, hogy ha a felsorolt tényezők egyike hiányzik,
attól még a munkakör lehet értelmes.
Döntse el, hogy egyetért-e az állítással!
Tekintse át pályafutása során eddig betöltött munkaköreit! Vizsgálja
meg, hogy akad-e olyan, ahol valamelyik tényező hiányzott és így nullás
értékelést kapna. Ha akad ilyen, akkor gondoljon vissza arra, hogy akkor
látta-e értelmét az adott munkának?
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Az eddig megismert négy munkatervezési tényező tekinthető
önkényes listának is. A vezetéselméleti irodalomban számos hasonló vagy a fentiekből egy-egy elemet alkalmazó listákkal találkozhatunk. A látszólagos különbségek ellenére a cél az, hogy a
dolgozók jobb motiválásához eszközöket, módszereket találjunk a vezetési munka során. Az oktatási-nevelési intézményekben a szűkös anyagi erőforrás, mint korlát a belső ösztönző
tényezők feltárására kényszeríti a vezetőt.

Önkontroll!
Mit nevezhetünk jól megtervezett munkakörnek?
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A munka olyan legyen, hogy
❏

a dolgozó alkalmazni tudja szakmai tudását és képességeit,

❏

biztosítsa a tanulás és a szakmai, emberi fejlődés perspektíváját,

❏

a dolgozó rendelkezzen meghatározott felelősséggel, saját
belátása szerint dönthessen és cselekedhessen a munkavégzés során,

❏

biztosítsa a munkatársak közti jó kommunikáció lehetőségét és az informális kapcsolatok fejlődését,

❏

a dolgozó lássa hozzájárulásának mértékét a közös intézményi eredményekhez, s ez a hozzájárulás elegendő mértékű legyen egy nagyobb célkitűzés megvalósításához is,

❏

támasszon reális követelményeket a dolgozóval szemben
és jelentsen szakmai kihívást,

❏

biztosítson kellő mértékű változatosságot a végrehajtott
feladatok keretein belül,

❏

a munkát elvégző személy hasznosnak, fontosnak és értelmesnek tartsa a tevékenységét.

Feladat:
Ön eddig vezetőmunkája során alkalmazta a munkakörtervezés eddig
megismert alapelveit?
Mely tényezőket ismerte fel a munkájában?
Amennyiben keveset sorol fel, vizsgálja meg, nem fordít-e túl nagy
hangsúlyt a szigorú ellenőrzésre?
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Értékelje saját tevékenységét ötfokú skálán a munkakörtervezés
alapvető jellemzői alapján!
Jellemzők

1

2

3

4

5

Szakismeret változatossága
Önálló egységes feladat
Feladat fontossága
Autonómia
Visszacsatolás

Egy oktatási-nevelési intézményben viszonylag homogén munkaterületek vannak: a vezetőtársak, a nevelőtestület, a gazdasági és
technikai apparátus munkaterületei. A különböző területeken
más-más hangsúlyok fogalmazódnak meg a munkakör tervezésekor. Ez a munka összetettségétől, specifikumaitól függ. A vezetőnek az egyes ember munkáját kell hatékonyan segítenie
a feltételrendszerrel.
Példa:
Az intézmény ügyes karbantartó ezermestere végigjárja naponta a termeket és észleli, hogy hol kell kapcsolót vagy zárat javítani, esetleg
vízcsapot bőrözni. Dönt a javítások sorrendjében is (autonómia). A másik
ezermester karbantartót a gazdaságvezető, a pedagógiai igazgatóhelyettes, a gondnok percenként rángatja, utasítja az általa épp fontosnak
tartott munka elvégzésére.
Eredmény: az első esetben működik minden, nincs funkciózavar az
üzemelésben. Az utóbbi esetben kéthavonta új karbantartóval próbálkoznak, mert állandó a technikai zavar.

Itt már munkaszervezési módszerek területét érintjük. Örvendetesen az oktatási és az egészségügyi területeken is egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a különböző munkaszervezési technikák, amelyek szintén hatékonyságnövelő tényezők a szűk erőforrás felhasználásában.

3. A munkaköri leírás
A munkaköri leírás nem a vezetés kívánságlistája a dolgozó felé,
hanem segédeszköz a munkatárs számára, mert feltételezzük —
ez az alapállásunk — hogy ő jól akar teljesíteni. Ezért kerüljük az
általánosságokat! Például a „mindent elkövet annak érdekében,
hogy ...” gyilkos frázisát. A hatékony vezetésben haladjuk meg a
„muszájból készített” leírásokat! Adjunk funkciót a leírásnak, ha
már fáradoznunk kell az elkészítésével!
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Az intézmény pedagógiai (vezetői) programja, éves munkaterve
számos feladatot fogalmaz meg, amelyeket ki kell osztani. Még
idáig is eljutunk rendszeresen, hiszen a munkatervben ott a
felelős neve és a határidő.

3.1 A pedagógusi munkakör
A tanár dolga, hogy jól és eredményesen tanítson, példát mutasson, értékeljen. Akkor mit írjunk le?

M
2.2
10

Most jön a segítségnyújtás a munkaköri leírással, mert az adott
név mellé leírjuk pontosan, hogy példul Okos Katától mit várunk
a tanévben. Ez a kolléganő mozgástere. Biztonságot ad neki, mert
tiszta viszonyokat teremt. Megfogalmazott az elvárás. Esélyünk
van az egyenletes teherelosztásra és a tanévenkénti változatosság
kialakítására.
Nézzük meg Okos Kata munkaköri leírását az 1993/94-es tanévben, amelyet Szervező Ferenc igazgatóhelyettes készített számára. Figyeljünk a leírás szerkezetére is!
O.K. magyar-történelem szakos tanár munkaköri leírása
Munkakör megnevezése:
középiskolai tanár
III.b. oszt. osztályfőnök
Besorolási kategória:

E

Bérbesorolás:

E 12

Közvetlen felettese:

pedagógiai igazgatóhelyettes

A. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása
• Osztályfőnökként ellátja a III.B. osztály vezetését.
• Megnyitja az osztálynaplót, elvégzi a kapcsolatos adminisztrációt (értesítés, bizonyítvány, igazolások, törzskönyv).
• Nevelési programja megvalósításával biztosítja az osztályközösség fejlődését.
• A szülői értekezletet és az osztályprogramokat az iskola pedagógiai programja szerint szervezi.
• Szaktanárként a humán munkaközösség tagja, és az egyeztett
tanterv szerint magas színvonalú pedagógiai munkát végez. A
IV. évfolyam II. félévében a munkaközösség megbízásából próbatanítást végez az XY tankönyv 6–14. fejezetéből.
• Tapasztalatairól tájékoztatja a szakmai közösséget.
• Érettségiző osztályában 1994. február 20-ig tételsort állít össze.
• Jelentkező esetén heti 3 óra egyetemi előkészítőt tart.
• Részt vesz az egyetemisták gyakorló tanításának lebonyolításában, a vezetőtanár ütemezése szerint.
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B. Különleges felelőssége
• A videotéka, a CD és hanglemeztár vezetését heti 6 óra időbeszámítás keretében végzi.
A helyiség kulcsai:
l db saját használatra
l db tűzszekrénybe
l db portán, amely csak írásbeli
jegyzőkönyv felvétele mellett
adható ki, rendkívüli esetben.
A lejátszókészülékek, fejhallgatók a mellékelt jegyzék alapján
gyártási számok feltüntetésével a leltárnyilvántartásból név
szerint őrá terheltek, amelyek átvételét aláírásával jegyzi.
• A tanévben a III. évfolyam történelem háziverseny felelőse.
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C. Tervezés
• Tervezi a videotéka fejlesztését, eszközök beszerzését.
• Együttműködik a munkaközösségvezetőkkel a javaslatok feldolgozásában, a döntéselőkészítésben.
• Tervezi tantárgyának tanévi ütemezését az évi iskolai időkeretben.
• Előterjeszti a III. évfolyam történelem tantárgyi iskolai szintű
tanulmányi versenyének lebonyolítási tervét.
D. Pénzügyi döntések
• A videotéka fejlesztésénél 60.000,– Ft évi költségkeretig önállóan dönt.
• A történelem verseny lebonyolításánál 20.000,– Ft költségkeretben dönt.
E. Bizalmas információk kezelése
• A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő információkat
megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak
szerint jár el.
F. Ellenőrzés
• Rendszeresen értékeli, ellenőrzi a tanulók tanulmányi, közösségi teljesítményét, amelyről munkaközösségi értekezleten és
az osztályozó konferencián beszámol.
• A két egyetemista hallgató gyakorló tanításáról írásbeli elemzést készít a vezetőtanár számára.
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G. Kapcsolatok
• Részt vesz a nevelőtestület fórumain és aktívan törekszik az
intézményi cél megvalósítására.
• Az FPI történelem szakos tanári továbbképzésén az iskola
költségén részt vesz, s a munkaközösségnek negyedévenként
tájékoztatást ad.
• Segíti az iskola történetét feldolgozó team vezetőjének munkáját a kronológiai táblázat elkészítésével.
H. Munkakörülmények
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• Szaktanári, osztályfőnöki munkájához fénymásolási lehetőség.
• Íróasztala, szekrénye van a tanári szobában.
• A szülői kapcsolattartáshoz az igazgatóhelyettesi telefont is
igénybeveheti.
• A videotéka termét önállóan használja, az csak jelenlétében
bocsájtható a tanulók és kollégák rendelkezésére.
I. Járandóság
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Bérbesorolás szerinti fizetés, l3. havi illetmény.
Előkészítőkért heti 3 óra túlóra elszámolás.
Videotéka vezetéséért 6 óra beszámítás.
Osztályfőnöki pótlék.
A történelem verseny sikeres megrendezéséért 15.000,– Ft
céljutalom.
Az előkészítőre járók után sikeres felsőfokú felvétel esetén
2.000,-Ft/fő prémium.
A tanévben esedékes l0 éves törzsgárda jutalma, amely a
kollektív szerződésben foglaltak szerint alapbérének 60%-a.
Kifizetés 1994. nov.1.
Utazási hozzájárulás az érvényes rendelet szerint.
Az FPI továbbképzésén való részvételét (6.500,– Ft) az iskola
fedezi.
A különböző szakmai pályázatokon való eredményes részvétel
után az iskola számára megnyert összeg 20%-a illeti meg a
kollektív szerződésben foglaltak alapján.
Az iskola tagja a Carát Consulting Club hálózatnak, így a
kedvezményes vásárlásra jogosító kártyát korlátlanul használhatja.

Iskolavezetés 1994. november

Szervezés

3.2 A gondnoki munkakör
Más területen még differenciáltabb, pontosabb leírást kell készítenünk. A kollégium és az iskola hatékony működésének egyik
feltétele a gondnoki munkakör eredményes ellátása.
A gondnok a mindenki rendelkezésére álló mindenes. Egyik pillanatban
villanykörtét ad a karbantartónak, majd reklamál az élelemszállítónál,
utána ágyneműt ad az új beköltözőknek. Nem véletlen, hogy ő maga úgy
fogalmaz, hogy ő a mindenki cselédje.
Ebből a megfogalmazásból, érzésből sok konfliktus keletkezik.
Példa:
A kollégiumi gondnok elavult munkaköri leirása
A gondnok közvetlen felettese a gazdasági igazgatóhelyettes. A
feladatokat tőle kapja és neki tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel.
A gondnoki tevékenység körébe tartozik az intézmény működésével,
üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi feladat.
• Kapcsolatot tart fenn
— a szolgáltató cégekkel (gáz, villany, víz, csatorna, telefon, köztisztasági)
— a Patyolat Vállalattal
— a felújítást végző külső cégek munkahelyi vezetőivel
— a gyermekélelmezési vállalat konyhafőnökével
• Felel az intézményi leltárért, a raktározott anyagokért, az épület
állagáért, a rendért, tisztaságért, az esztétikus környezetért.
• Megrendeli a szolgáltatásokat:
— havonta mosás, szállítással
— hetente élelmiszer szállítás
— negyedévente mosó- és tisztítószer, takarítóeszköz szállítás
• Nyilvántartást vezet
— az energia felhasználásáról
— a karbantartási anyagok felhasználásáról
— a technikai dolgozók szabadságának kimutatásáról
— a munkaruha, a védőruha felhasználásáról
— az épület kulcsairól
• Folyamatosan vezeti
— a tanulók ideiglenes lakónyilvántartását
— a helyiségek leltárát
— a bevételi és kiadási raktárbizonylatokat
— az étkezési létszám naplóját
• Előkészíti
— a beszerzési jegyzékeket
— a selejtezési jegyzékeket
— az étlapkiíratást
• Ellenőrizi
— a karbantartók
— a takarítónő
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— a konyhai dolgozók munkáját
Tapasztalatairól tájékoztatja a gazdasági igazgató-helyettest.
Az épület rendjével, tisztaságával kapcsolatos észrevételeit közli a pedagógiai igazgatóhelyettessel, intézkedés végett. A beszerzéseket, vásárlásokat a gazdasági igazgatóhelyettes engedélyével végzi. Pénzt, csekket a
pénztárban vesz fel és ott számol el.
Az intézmény valamennyi dolgozója köteles az intézmény céljaival azonosulni és az intézmény érdekeit képviselni. Köteles a tűz-, baleset-,
érintésvédelmi, vagyonbiztonsági szabályzatot betartani. A dolgozó köteles minden rendkívüli eseményt munkahelyi vezetőjének jelenteni.
Az intézmény területén szeszes ital fogyasztása tilos.
Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
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Dátum

Aláírás : .......................
gazd.igh.

14
Átvettem: ......................
gondnok

Az ismertetett munkaköri leírás talán iskolapéldája egy korábbi
felfogásnak, melynek lényege, hogy mindenki mindenért felel. A
választ is tudjuk erre: aki mindenért felel, az tulajdonképpen
nem felel semmiért sem, ugyanis nem tettenérhető a felelőssége.
A leírásban megtaláljuk a legáltalánosabb téves feltevéseket is.
Csak a reális világ számít, de a reális világ az számunkra, amit
annak hiszünk.
Példa:
A gondnoknő szereti a kertet. A szükséges mértéknél is többet locsolgatja, ugyanakkor a krétát kérő diákot rendszeresen kioktatja a takarékosságról.

Mindenki ugyanazokért a célokért tevékenykedik.
Példa:
A gondnok minden értékeléskor hangsúlyozza: az itt eltöltött tíz év alatt
az intézmény fennakadás nélkül üzemel, amiben jelentős érdemei vannak. Ugyanakkor egy-egy csúcsidőszak után (tanévkezdés, tavaszi nagytakarítás) rendszeresen elvonul hosszabb-rövidebb idejű betegállományba vagy lecsúsztatja az általa összeírt napokat.

A vezetőnek egyeztetni kell az egyéni és szervezeti célokat. Ezért
ismerni kell az érdekeket, munkakörülményeket, egyéni szükségleteket.
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A tények önmagukért beszélnek
Ez igaz, de mást-mást jelentenek az egyes ember felfogásában.
Az intézmény fennakadás nélkül működik mondja a gondnoknő.
Ez tény. De milyen áron? Komoly emberi konfliktusok feszülnek
e működés mögött. Egy-egy alkalommal már önkényes a kiválasztás a kommunikációra is.
A példák is igazolják, hogy a hatékony vezetésnek tudatosan,
hozzáértéssel kell felülbírálni a régi attitűdöket, s új perspektívával gazdagítva vezetni a beosztottakat.
A kollégiumi gondnok szakszerű munkaköri leírása
Most Ügyes Józsefné kollégiumi gondnok munkaköri leírását
olvashatjuk, amelyet menedzser szemléletű vezetők készítettek.
Az ellátandó feladat ugyanaz, de most a vezető
• a fontos gondnoki munkakört beemeli az operatív munkarendbe,
• tisztázza a viszonyokat,
• önállóságot ad,
• maximálisan kiaknázza a kolléganő szaktudását, de ugyanakkor
• ügyel a mentális, személyes autonómiájára is.
Munkakör megnevezése:

kollégiumi gondnok

Besorolási kategóia:

C

Bérbesorolás:

C 13

Közvetlen felettese:

gazdasági igazgatóhelyettes

A. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása
• Biztosítja a kollégium rendeltetésszerű üzemeltetését a szerződésben lefektetettek maradéktalan betartásával.
• Önállóan tárgyal, szervez a szabad vendégéjszakák és a szünidei kapacitás lekötése érdekében.
• Aláírja a szállítók számláit.
• Felelős a beszerzésekért, a bevételekért és a kiadásba, felhasználásba helyezésért.
• Felelős a leltár és vagyonnyilvántatásért.
• Felelős az évvégi energiamérleg elkészítéséért.
• A gazdasági igazgatóhelyettessel együttműködve tárgyal új
szolgáltatási szerződésekről, költségnövekedésekről, lehetséges kedvezményekről.
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B. Különleges felelősségek
• Személyzettel kapcsolatosan
— Közvetlenül felelős a karbantartók, a kertész, a portások,
a konyhai dolgozók és a takarítók munkavégzéséért.
— Közvetetten felelős (a gazdasági igazgatóhelyettessel
együtt) minden technikai dolgozóért a felvétel, a kiválasztás, a továbbképzés és az értékelés tekintetében).
• Vagyoni érdekeltséggel kapcsolatosan
— Javaslatot tesz: új szállítókra (iskolabútor), szolgáltatókra (mosoda) az árszint alakulása szerint.
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• Tervezéssel kapcsolatosan
— Tervezi a selejt eszközök felhasználását, értékesítését
(ágynemű, bútor, gép, berendezés).
— Elkészíti a technikai dolgozók szabadságolási tervét.
— Előkészíti a negyedévi mosó-, és tisztítószer vásárlás tervét, a legkedvezőbb árajánlatok szerint.
— Megtervezi a szünidei karbantartást.
— Együttműködik a gazdasági vezetővel a felújítás és beruházás tervezésében.
• Technikai döntések terén
— Biztosítja az időszakos karbantartás, a nagytakarítás ütemezését és végrehajtását.
— Fűtési szezon előtt kazánjavítást és próbafűtést végeztet.
— Elvégezteti a kerti csapok víztelenítését és a téli felkészülést (eszközök, homok, só).
• Pénzügyi döntések terén
— Rendelkezésére áll 30.000,– Ft, melynek elköltését a beszerzési listák szerint ütemezi.
— Nagyobb összegű vásárlást és csekkfizetést a gazdasági
igazgatóhelyettes engedélyével végezhet.
— Biztosítja, hogy a rendeléseket a meghatározott költségkereten belül teljesítsék.
• Bizalmas információk terén
A közalkalmazotti törvényben foglaltakon túl
— a szállásdíjak,
— az árkedvezmények,
— a bérleti szerződések és
— a vendégekkel kapcsolatos információk bizalmasan kezelendők.
C. Ellenőrzés foka
• A gazdasági igazgatóhelyettes által kiadott általános irányelvek
szerint dolgozik.
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• Havonta ellenőrzi az energiafelhasználást.
• Naponta ellenőrzi a konyhai ételminta tárolását.
• Hetente ellenőrzi az étkezési létszámeltéréseket.
D. Kapcsolatok
• Kapcsolatot tart fenn a pedagógiai igazgatóhelyettessel
— a létszámváltozásról,
— az étkezési létszámról,
— a megrendelésekről és
— a pedagógiai célú eszközbeszerzésről.
• Egyeztet a diáktanács érdekvédelmi felelősével
— az étkezés,
— az önkiszolgáló tevékenység,
— a kerti munka és
— az ágyneműcsere ütemezésében.
• Kapcsolatban áll
— a szolgáltató cégek képviselőivel (Posta, Vízmű, Elektromos Művek, Köztisztasági Hivatal, Tefonközpont, Csatornázási Művek),
— a gyermekélelmezési vállalat konyhafőnökével,
— a szerződést kötő vállalkozókkal,
— a kollégium területén dolgozó cégek munkahelyi vezetőivel.
E. Munkakörülmények
• Önálló iroda és telefon a gazdasági részlegben.
• A munkatempó gyakran feszített (tanévkezdés, leltár, mérleg,
üdültetés).
F. Járandóság
• A kollektív szerződésben foglaltakon kívül (gépkocsihasználat,
munkaruha, étkezés)
• az energia költségmegtakarítás összegének 5%-a,
• a beszerzési költségmegtakarítás összegének 15%-a, és
• a szállásdíjbevételből 5% prémiumot kap.
(Számítási bázis az előző év dec. 31-i mérleg adatai, figyelembevéve az árszínvonal-változásokat.)
Gyakorlat
Végezze el az össszehasonlítást a két gondnoki munkaköri leírás között!
Csoportosítsa a leírtakat! (Konform elemek — Hatékonyság növelő elemek)
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Önkontroll!
A munkaköri leírás főbb kérdései
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❏

Mit kell csinálni?

❏

Mikor kell csinálni?

❏

Miért kell csinálni?

❏

Hogyan kell csinálni?

❏

Ki csinálja meg?

Látható, hogy nem tettünk mást, mint koordináltunk egy fontos
munkatervi feladatsort egy egységes tevékenységszerkezetbe,
amely biztosítja
•
•
•
•

a feladat fontosságát,
a szakértelem igényét,
az autonómiát,
a visszacsatolást.

Vagyis a munkakörtervezés elemeit vettük figyelembe.

3.3 Egy amerikai munkaköri leírás
Guthrie nyomán ismerkedjünk meg egy amerikai munkaköri
leírás szempontjaival.
Az iskola környezete
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Átfogó filozófia
Célok
Elvárások tanárokkal és diákokkal szemben
Tantervi és pedagógiai program

2.
2.1.
2.2.

Általános elvek és eljárások: testület
Iskolai munka, munkahelyváltoztatás és előléptetés
Próbaidő, szerződés-megújítás és munkahelyi biztonság
(felmentéssel kapcsolatban)
Munkaidő kedvezmények:
— szülési
— személyes
— tanuskodási
— haláleset
— betegség
— szünidő
— tanulmányi
Juttatások
anyagi:
— fizetés
— a fizetés napja
— kiegészítések

2.3.

2.4.
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— levonások
2.4.2. egyéb:
— nyugdíj
— biztosítás
— adókedvezmények
— orvosi és fogorvosi ellátás
2.5. A tanév rendje és szünetek
2.6. Szakmai fejlődések, annak anyagi támogatása
2.7. Pedagógusok felelőssége
2.8. Szakfelügyelet és értékelés
2.9. Felmentési okok
2.10. Munkaügyi viták
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Tanulókat érintő elvek
Kötelező és választható tárgyak
Záróvizsgák és felvételik
Évfolyamismétlés, évfolyamkihagyás
Osztályozás
Kiegészítő programok
Iskolai és tanórai feladatok
Kötelező tankönyvek és kigészítő anyagok
Felfüggesztés és eltávolítás
Terhesség, házasság, anyaság
Öltözködési előírások, dohányzás, kábítószer
használata, durvaság, rongálás

Az iskola belső szabályai
1.
Átfogó filozófia
1.1. Célok
1.2. Elvárások tanárokkal és diákokkal szemben
1.3. Tantervi és pedagógiai program
2.

Adminisztratív eljárások
2.1. Tanórai feladatok és órarend
2.2. A tanév rendje
2.3. Az iskolai eszközei
2.4. Ebéd és felkészülési idő
2.5. Testületi értekezletek
2.6. Óratervek
2.7. Szakfelügyelet és értékelés
2.8. Egyéb kötelességek
2.9. Szabadidő, szabadság
2.10. Titkársági támogatás: telefonhívások,
megbeszélt időpontok, gépelés, fénymásolás
2.11. Taneszközök megrendelése
2.12. Szülői értekezletek
2.13. Egészségügyi és biztonsági eljárások
2.14. Kirándulások
2.15. Tanórán kívüli tevékenységek

3.

A tanulókat érintő eljárások
3.1. Hiányzás és annak beírása
3.2. Késés és mulasztás
3.3. Fegyelem és büntetés
3.4. Tanórai és házi feladatok
3.5. Fejlődési lehetőségek és a tanórán kívüli
tevékenység elismerése
3.6. Tanácsadás
3.7. Adatok és azok bizalmas kezelése
3.8. Felfüggesztés és eltávolítás
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A közösség
1.
Összetétele
2.
Az iskola és a közösség (környék) kapcsolata
3.
Lehetőségek

4. A munkaerőtervezés

M
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Az emberi erőforrás biztosítása, elosztása, hatékony felhasználása az intézményvezető feladata. Természetesen nem misztifikálhatjuk túl a szabályzatok, leírások pontosságát. A bizonytalan
vezetőt könnyen felismerhetjük, mert általában dossziékötegeket
tud mutatni az iskola szabályzatairól s mégis nagy a fluktuáció,
gyenge a felvevő és megtartóképesség. A túlszabályozás ugyanolyan akadályozó tényező, mint a lezser szabályozatlanság.

20
Önkontroll!
A hatékony vezető ismérvei:
❏

munkaköröket tervez

❏

munkaköri leírást

❏

munkaerő tervet és

❏

minősítő tervet készít

A munkaerőtervezésnél figyelembe kell venni:
• a feladatokból adódó változást (több osztály, épületfelújítás, új
tantárgystruktúra)
• az egyéb okok miatti változást (nyugdíjazás, szülés, tartós
betegség)
• a demográfiai és költségvetéspolitikai változást
Fő szabály, hogy mindig a feladathoz keressük a megfelelő
embert és nem a meglévő embereknek feladatot. Ezért van
nagy jelentősége a feladatblokkok megfogalmazásának.

Figyelem!
A munkaerőtervezés főbb elemei:
➟ az álláshirdetés
➟ a jelöltekkel való elbeszélgetés, kiválasztás, döntés, felvétel
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Figyelem! (folytatás)
➟ bérbesorolások elkészítése
➟ jutalmazási és ösztönzési rendszer megfogalmazása a kollektív szerződés keretében
➟ munkafeltételek javításának rövid és hosszú távú programja

Hosszú távon nem a bérezés a legmotiválóbb, hanem a munkával
megszerezhető siker és a felelősségérzet.
Az új munkaerő felvételénél a vezető lehetőségeit befolyásolja:
• a térség munkaerőpiaci pozíciója
• a település vonzása, megtartóképessége, infrastrukturája vagy
éppen annak hiánya
• a közelben levő továbbképző intézmények
• a település etnikai összetétele és hogy
• a helyi oktatásirányításban az iskola szemszögéből melyek a
prioritások1
Most már belátható, miért fontos a vezetés professzionalizálódása. A hagyományos (demokratikus, autokratikus, ráhagyó) vezetői tipológiákat egyre több irodalmi közlés haladja meg.
Jan Gordon-Brown „messiás szindróma”-ként ír le egy vegyes, de
mégis hatékony vezetői attitűdöt. Ennek alapja a dolgozó részvétele a célmeghatározástól a tervezésen át a döntéselőkészítésig. Tehát nemcsak a végrehajtásban ad szerepet a munkatársnak, hanem az összes megelőző munkafázisban.
A menedzseri attitűdökben van a siker, a hatékonyság kulcsa.
Számos vizsgálat bizonyította azonban, hogy a legkreatívabb
demokratikus vezetők sem felelnek meg az átütő erejű gyorsan
változó vezetői igényeknek.
Vannak, akik kislétszámú „családias” intézményben, a fejlődés kezdeti stádiumában eredményesebbek. Jelentősen gyengül a hatásuk
nagyobb, bonyolultabb szervezetben (iskola, tanműhely, diákotthon),
ahol a személyes közvetlen kapcsolat jóformán eltűnik.
A „messiás” típusú vezető jellemzői:
• a tehetség, az újítókedv és a kiszámíthatatlanság gyakoribb
náluk, mint más megszokottabb tulajdonság
1

Az álláshirdetésről, valamint az interjúkészítésről hasznos tudnivalók
találhatók az L.6.1 és L.3.1 fejezetekben.
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karakterek, tisztelet övezi őket
finom érzékük van az emberek jóléte, elégedettsége iránt
sok időt töltenek beszélgetéssel az intézmény terveiről, céljairól
gyakori a direkt közlés, hogy mit akarnak elérni
magasra állítják a követelményeket, elvárják a teljesítőképesség felső határán végzett munkát
• szigorú vezetők, de tudják a sikeres menedzsment technikák lényegét
• átruházzák a felelősséget munkatársaikra és értékelik az erőfeszítést és a sikert
• szemléleti attitdűjükben a probléma megoldására, a hiba kijavítására, a beosztottak képzésére motiváltak
•
•
•
•
•
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A dolgozók jól reagálnak erre a stílusra. Nyitottak, szárnyakat
kapnak a munkavégzésben. Érzik, tudják, hogy értük és általuk
történnek a folyamatok. Ennek az érzésnek a kialakítása a menedzseri attitűd lényege.

Önkontroll!
Saját vezetéstechnikánk, beállítódásunk fejlesztése érdekében
foglaljuk össze a főbb tanulságokat!
❏

Az emberek számára a részvétel elsősorban érzelmi dolog. Az
őszinteség, a becsület érzése, az, hogy felnőttként kezelik,
bevonják a folyamatokba, egyenlőnek érezhetik magukat.

❏

A teamek, bizottságok, szabályzatok fontos, de másodlagos
segédeszközök.

❏

A menedzser attitűddel rendelkezők azért sikeresek, mert
megértik az emberek legbensőbb érzéseit, elősegítik, hogy
kielégítsék általános emberi szükségleteiket. Fejlesztik az
emberek szükségletpreferenciáit és csak lelkes, kreatív,
ötletgazdag és a munkában kitartó munkatársakat tűrnek
meg maguk mellett.

❏

Az oktatási-nevelési intézményeknek is sajátja a vezetés
generációs problémája. Kevés intézmény tudja csúcson
tartani magát egyik generációról a másikra. Az utódlást is
meg kell szervezni. Ez főleg a kis és közepes intézményekben kulcsprobléma. A fő kérdés, hogy lehet megtalálni az
új jelöltet míg a főnök aktívan jelen van. A hatékony
vezetőnek fontos a siker és az önbecsülés, át tudja lépni
saját korlátait, mert fontos számára az eddigi életmű. Ezért
hajlandó az utódlást zökkenőmentesen megtervezni, átadni, bevezetni. Inkább vállalja ezt a nehéz bölcsességet,
mintsem a nyugdíjban azon keseregjen, hogy évtizedek
munkája omlik össze az utolsó rossz döntése miatt.
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Az emberekhez és a társadalmakhoz hasonlóan az intézményeknek is
megvan a maguk életgörbéjük.
1. születés
2. növekedés
3. érettség
4. középkor
5. hanyatlás
6. halál

5. A minősítés
Az iskolavezetői feladatok közül a legkevésbé népszerű a minősítés. Nehezen honosodik meg a minősítés mint a hatékony vezetés
egyik eleme, mert eddig rendkívül szűk volt a vezetői mozgástér
a változtatásokhoz.
Természetes jog a munkát végző ember számára, hogy értékeljék,
elismerjék. Kapjon visszacsatolást a vezetés megítéléséről. A dolgozói teljesítményekről való véleményalkotás tehát a vezetői
folyamat meghatározó része.
Az értékelés a közös problémamegoldás része.
Az értékelés pozitív tartalmú, mert elmondja a teljesítményjavítás
lehetőségeit.

Figyelem!
Az értékeléstől várható előnyök:
➟ nyilvános kommunikáció a vezető és beosztott között, esély
a változtatási folyamat elindítására
➟ javul az egyén és csoportja teljesítménye, a dolgozó újabb
megerősítő impulzusokat kap
➟ nyilvánosságra kerülhetnek az egyéni ambíciók, célok,
prioritások
➟ erősödik a vezető-beosztott kapcsolat
Határozzuk meg minősítési rendszerünket, és ismertessük is
munkatársainkkal! Érjük el, hogy várt esemény legyen a minősítő beszélgetésen való részvétel!
Vezetői feladatok:
• minősítési terv elkészítése
• az érintett dolgozó értesítése
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• fejlesztési terv kidolgozása (előléptetés, átsorolás, beiskolázás)
• a minősítés jó légkörének megteremtése
A munkatárs feladata:
•
•
•
•

aktív részvétel a követelmények közös megfogalmazásában
a célok minél pontosabb elérése
az értékelés során kapott információ hasznosítása
sokoldalú önképző tevékenység, felkészülés az újabb és újabb
feladatok megoldására.

A minősítő beszélgetés folyamata
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• A vezető pozitív beállítódással készítsen programot arról hogy
— hány emberrel
— mikor és hol kell beszélni.
• Tekintse át a korábbi minősítéseket, gyűjtsön újabb információkat a munkatársról!
• Koncentráljon a zavarmentes beszélgetésre! (A zavaró tényezők
kiküszöbölése fontos.)
• A munkatárs néhány héttel az aktuális időpont előtt kapja meg
a szempontokat!
A minősítés célja:
•
•
•
•

a dolgozó teljesítményének növelése
visszacsatolás a dolgozó részére a végzett munka megítéléséről
a dolgozó képességeinek állandó fejlesztése, kibontakoztatása
a stílus, a hangnem, az érzelmi eszköztár fejlesztése, a kommunikáció elősegítése, feszültség- és konfliktusoldás.

5.1 A minősítést segítő eszközök
A dolgozó egy előzetes kérdőív alapján készüljön a minősítő
beszélgetésre.
Kérdőív
Az Ön munkaköre kulcsfontosságú az intézményben.
Szíveskedjen gondolkozni a kérdéseken és válaszoljon rájuk!
A kérdőivet a beszélgetésre hozza magával!
1. Mennyire hatékonyan oldotta meg a kulcsfeladatait?
2. Mi akadályozta a munkavégzésben? Hogyan küzdötte le az akadályokat?
3. Melyik tevékenysége okozott örömet, sikerélményt?
4. Kapcsolataiban milyen hiányosságokat lát?
5. Milyen segítséget vár főnökétől?
6. Kapott-e segítséget az év közben felmerült problémákra?
7. Milyen újabb javaslatai vannak számomra az intézmény működésével kapcsolatban?
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Az interjú

Önkontroll!
Az interjú szerkezete, szabályai
❏

Ne okozzunk rajtaütésszerű meglepetéseket!

❏

Ne odázzunk el konfliktusokat!

❏

Saját tapasztalatainkból érveljünk, ne hallomásból!

❏

Foglaljuk össze a beszélgetés témakörét!

❏

Az új információkat, javaslatokat foglaljuk össze, éreztessük, hogy fontosak számunkra!

❏

A dolgozót beszéltessük!

❏

Váltakozzanak a nyílt és zárt kérdések!

❏

Alkalmazzunk meditatív kérdéseket terveiről, céljairól,
gondjairól!

❏

Ne guruljunk be! A vitás kérdések eldöntése, a megegyezésre való törekvés a további jó együttműködés alapja.

❏

Tervezzük meg a távlatadást, erősítsük meg a dolgozó
biztonságérzetét!

❏

Köszönjük meg az intézményi eredményekhez való hozzájárulást, és jelezzük a további teljesítmény-elvárást!

Az aktív hallgatás aranyszabályai a minősítés alatt:
•
•
•
•

Legyünk nyitottak a dolgozó jelentéseire!
Fejezzünk ki koncentrált érdeklődést!
Hagyjunk elegendő időt a beszélgetésre!
Képzeljük magunkat a másik személy helyébe, érezzük át az ő
kihívását!
• Kerüljük a vitát! Ne uraljuk mindenáron a helyzetet, mert ezért
a pillanatért sokat veszíthetünk!
• Segítsük a beszélgetést kiegészítő kérdésekkel!
—
—
—
—

Mi a véleménye arról, hogy ...?
Ön hogyan gondolja ...?
Hogyan tudnánk változtatni ...?
Kifejtené ezt részletesebben is?

A minősítés befejezésével rögzíteni kell a főbb megállapodásokat, amelyek mindig a teljesítmény és célkitűzés összhangjában történnek.
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A reális célkitűzéshez a következő követelményeket kell teljesíteni:
•
•
•
•
•

mérhetőség
teljesíthetőség
realitás
precizitás
tisztázottság

Az értékrend
A minősítetteket értékrend szerint is jelölhetjük:

M
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• Kiváló — Folyamatosan kiváló a teljesítmény. (Kevesen érik el
rövidtávon.)
• Átlag feletti — Jobb teljesítmény, mint a kielégítő
• Kielégítő — Pozitív minősítés: a dolgozó munkája mindenben
megfelel az elvárt követelményeknek.
• Nem kielégítő — Kifogásolható, elégtelen teljesítmény. Itt képzés és egyéb korrekciós tevékenységre van szükség. Az ilyen
teljesítmény két egymás utáni évben nem ismétlődhet meg.

Figyelem!
A kategorizálást segíti, ha a vezető a jegyzeteit áttekinti és
összehasonlítást végez a következő szempontok alapján:
➟ a teljesítmény a korábbi években
➟ a teljesítmény a közös célok és a munkaköri leírás alapján
➟ a teljesítmény a hasonló tevékenységet végző kollégák
teljesítményéhez viszonyítva

A távlatadás
A vezetői stratégia célja a rábízott intézmény hosszútávú menedzselése. Távlatot kell adnia önmagának, intézményének, munkatársainak.
Sem a folyamatosság, sem a jövő nem képzelhető el belső
karriermozgások, munkaerőfejlesztés, átszervezés, képzés
nélkül.
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Mit vegyünk figyelembe munkatársaink minősítésénél a távlatadás szempontjából?
(Mely dimenziókból érdemes következtetést levonni a jövőre nézve?)
• Vezetőképesség
— a beosztottak fontosnak érzik magukat, sikeresen hatékonyan dolgoznak
— ismerik a közösen megfogalmazott célt
• Ítélőképesség, tolerancia
— jól dönt és ritkán változtatja meg döntéseit
— racionális az időkihasználása
— elemzi a döntések kihatását a célok elérésében
• Munkaerő-fejlesztés
— törekvéseiben kiemelt szerepet szán a munkatársak képzésének, fejlődésének
— sikeres előléptetési javaslatokat tesz
— a munkatársa kiválasztásában növeli az intézmény szellemi bázisát
— sok új ötlete, gondolata van
— mindig rendelkezik idő- és energiakapacitással az új ötletek megvalósítására
— új információkat gyűjt, nem elégszik meg a jelen helyzettel
— sokan és gyakran kérnek tőle tanácsot
• Intelligencia — racionális gondolkozás
— gyorsan reagál és lelkesen fogadja az új megbízatásokat
— koncepciókat kezel anélkül, hogy elveszne a részletekben
— több megbízatás vezérfonalát képes egyidejűleg kezelni
— határidők betartásában következetes, pontos
— szakmai karrierje fokozatosan fejlődik, sikeres
— állandóan képes jó munkateljesítményre
• Kommunikáció — kapcsolatképesség
— érzékeny, igényes a gesztusokban és a hangnemben
— szóban, írásban logikusan, tömören fejezi ki magát
— a munkatársakkal oda-vissza kommunikációs láncot épít
ki, és időben informál a szelektivitás szempontjait figyelembe véve
— elnyeri mások együttműködését, és azt az intézményi célok érdekében mozgósítja
— kifelé is eredményesen jeleníti meg az intézményt, javítja
az intézményről kialakult megítélést
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Gyakorlat
Sorolja fel azon munkatársait, akiknél a fenti szempontok már észrevehetők!
Hányan vannak ilyenek?
Ha Önt ilyen szempontsor alapján figyelné, vizsgálná munkáltatója,
mennyiben tudna megfelelni?
Miben kell fejlődnie?
Próbáljon összeállítani teljesítményjavító, feltáró kérdéssort munkatársai részére!
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Például:
— Melyek a legfontosabb feladatai a következő évben?
— Mit tart fő erősségének?
— Milyen képzés lenne hasznos Önnek, hogy jelenlegi munkakörében
jobb teljesítményre legyen képes?
— Melyek a munkáját akadályozó okok?
— Tőlem milyen konkrét intézkedést vár?
— Kihasználja-e képességeit teljeskörűen a jelenlegi munkakörében?
— Milyen egyéb munkakört tudna elvállalni, amiben eredményesbb
lehetne?

Források:
Guthrie, J.W. — Reed, R.J.
Educational Administration and Policy
Allyn and Bacon 1992.
Frase, L.E.
Maximizing People Power in Schools
Corwin Press 1992.
The Open University Managing Schools Block 4.
Oxford University Press 1988.
Euro Contact Business School
Hatékony menedzser tananyag
Szerk. Döry Tibor, Benhardt Tibor
Budapest 1991.
Sergiovanni, T.J.
The Principalship
A Reflective Practice Perspective 1991.
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Munkaköri leírások

Lehmann László

A szakszerű munkavégzés a nevelési-oktatási intézményekben is
alapvető feltétele az eredményességnek. A pedagógiai eredményesség azonban csak egy viszonylag hosszú folyamat végén
mérhető. Az eredményes munka „titka” a jól megtervezett koncepció gyakorlati elemeinek következetes megvalósítása. Mindezt
hiába tudjuk, ha a munkánk során fellépő külső és belső hatások
gyakran elbizonytalanítanak.
Az intézmény minél sikeresebb működése érdekében szükséges
a feladatok — kollégáink felé megfogalmazott elvárásaink —
írásba foglalása. A felelősségérzet, a világosan megalkotott követelményrendszer erkölcsi kényszere munkatársaink többségét
nagyobb teljesítményre készteti.
A cikkben egy működő intézmény munkaköri leírásait közöljük.
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Szervezés

1. Tagozatvezető
Az iskolában életkorpedagógiai szempontból négy tagozat működik:
•
•
•
•

kezdő (1-3. osztály)
átvezető (4-6. osztály)
orientációs (7-8. osztály)
középiskolai (0-2. osztály)

A tagozatvezetőt a tagozathoz tartozó osztályfőnökök javaslata
alapján választják meg egy évre. Munkáját az igazgató irányítja.
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A tagozatvezető az intézmény szakmai középvezetője, feladata
a rábízott tagozathoz tartozó gyerekek érdekeinek életkorpedagógiai szempontú képviselete, a tagozaton dolgozó osztályfőnökök
(teamvezetők) munkájának koordinálása és ellenőrzése.
Feladatai a következők:
• A tagozaton működő osztályfőnökökkel és a családpedagógiai
szakreferenssel közösen feltérképezi azon családokat, akik készek az iskolával együttműködni.
• A gyermekvédelmi szakreferenssel és az osztályfőnökökkel
együtt a rászoruló gyerekek esetében érvényt szerez a gyermek
azon jogainak, melyeket a gyermekvédelem és a szociálpolitika
biztosít a számára.
• Az osztályfőnökkel együttműködve biztosítja, hogy a tagozaton
tanító pedagógusok az egyes gyerekek szakszerű ismerete mellett végezzék fejlesztő munkájukat (teamértekezletek, tagozati
értekezletek, óralátogatások, megfigyelések, elemzések, beszélgetések).
• A munkacsoportvezetőkkel együttműködve gondoskodik arról,
hogy a tagozat valamennyi tanulója tájékozott és beavatott
legyen a tantárgyi tanulás programjairól és követeleményeiről,
valamint a nem tantárgyi jellegű akcióprogramokban való közreműködés lehetőségeiről és kívánalmairól.
• Az iskolai szintű diákönkormányzatot patronáló tanárral és az
osztályfőnökökkel együttműködve segíti és támogatja a tagozati
önkormányzatot, mint a tagozaton tanuló gyerekek érdekvédelmi szervezetét.
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• A pályapedagógiai szakreferenssel és az osztályfőnökökkel
együttműködve biztosítja a pályaválasztásra készülő tanulók
és szüleik pályaválasztással kapcsolatos informálását.1
• Az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal együtt folyamatosan
figyelemmel kíséri a tanulásban lemaradók felzárkóztatását.
• A munkacsoportvezetőkkel, az osztályfőnökökkel egyeztetve
gondoskodik a tehetséges tanulók külön program szerint történő tanulási lehetőségeinek biztosításáról, valamint arról, hogy
a tehetséges tanulók egyre több alkalmat kihasználhassanak
kompetenciájuk igazolására, akarati teljesítményük fokozására.2
• A tagozatvezető életkorpedagógiai szempontokat figyelembe véve, az érintett felelősökkel együttműködve irányítja, ellenőrzi a
tagozathoz tartozó osztályok, tanulók nem tantárgyi jellegű
folyamatokban való részvételét az osztályfőnökök munkájának
vezetése révén:
— a munkatanulás folyamatait a munkapedagógiai szakreferenssel és az osztályfőnökkel együttműködve
— a játék és szórakozás tanulásának folyamatait a szabadidős és közművelődési programok szervezőjével, valamint
az osztályfőnökökkel együttműködve
— az iskolai rekreációs folyamatokat a szabadidős és közművelődési programok szervezőjével és az osztályfőnökkel
együttműködve
— az iskolai szocializációs folyamatokat az osztályfőnökökkel
és az érintett szakreferensekkel együttműködve

2. A szaktárgyat tanító pedagógus
A szaktárgyat tanító pedagógus az iskola szakmai fejlesztési
irányelvei alapján a tanulók tempójához igazítva végzi a tantárgyi tanulás irányítását, megismeri a rendelkezésére álló tanítási
programokat és taneszközöket. Hogy szaktárgyát magas szakmai
szinten tanítsa, tanulmányoznia kell
• a szaktárgya körébe tartozó új tudományos és művészeti
eredményeket,
• a különböző paradigmák jegyében született pedagógiai szakmunkákat,3
• a tantárgy történeti előzményeit,
1
2
3

Az orientációs és a középiskolai tagozaton.
Versenyek, bemutatók, kiállítások, nyelvvizsgák.
Könyveket és folyóiratokat.
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• a hazai tantárgypedagógiai kutatásokat és fejlesztéseket.
A tantárgy tanítására az intézményvezetőtől kapja a megbízást
egy tanévre. Pedagógiailag indokolt esetben a második félévben
változtatás lehetséges. Munkáját közvetlenül a tantárgyfejlesztési
munkacsoport-vezető irányítja.
A vele azonos, illetve rokon tárgyat tanító pedagógusokkal együtt
tantárgyfejlesztési munkacsoportban dolgozik. A munkacsoport
vezetője továbbképzési céllal szakmai előadás megtartásával bízhatja meg a munkacsoporton belül.
Feladatai a következők:
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• Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésben.1 A mérést és az eredmény értékelését a munkacsoport-vezető útmutatásai alapján szükséges elvégeznie.
• Év elején a követelményeket, a mérések eredményét figyelembe
vevő, képességek fejlesztését célzó időtervet/munkatervet készít. Közreműködik a követelményrendszer kipróbálásában és
korrekciójában.
• A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára kompenzáló program kimunkálásában közreműködhet.
• Fel kell ismernie a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és
eredetiséget mutató tanulókat. Szaktárgya körében közreműködhet a tehetségnevelésben, amelyet a teljesítményorientáltság és az alkotásra késztetés jellemez.
• Az igazgatóhelyettes kérésére közreműködik a szaktárgyával
kapcsolatos szabadidős programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók kerületi versenyeztetésében.
• Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket.2
• Propagandát fejt ki a tanulók körében a szaktárgyával kapcsolatos ifjúsági- és gyermeksajtó olvasása érdekében.
• Szaktárgyával kapcsolatosan szorgalmazza a tanulók körében
a tévé- és rádióműsorok, illetve a sajtó révén történő informálódást és önművelődést.
• Valamennyi tantárgyi tanulást irányító pedagógusnak törekednie kell, hogy a gyerekekben kialakítsa a tárgyával kapcsolatos
értékőrző, később értékteremtő attitűdöt.
• A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges helyzetben kötelessége
1
2

Adatfelvétel, elemzés.
Mozi, színház, könyvtár.
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— a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás,
— az iskolai és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme,
— a szakszerű ügyeletellátás,
— a tanulói étkeztetésben való közreműködés.
• Munkájáról évenként1 a munkacsoport-vezető által megadott
szempontok alapján szóban vagy írásban beszámolót készít.
Munkájáért eredményfelelősséget vállal, ha buktat, azt írásban
szakszerűen megindokolja.
• A tanulók felméréseit, dolgozatait 1 évig megőrzi. Adminisztrációs munkája (naplóbeírás!) naprakész.
• Gondoskodik arról, hogy az átvezető, de különösen az orientációs tagozaton a tanulóknak megfelelő számú érdemjegye legyen. Folyamatosan tájékoztatja a szül ő ket a tanulók
haladásáról.
Az érdemjegyek beírása a naplóba és az ellenőrzőbe a
szaktárgyat tanító pedagógus kötelessége.
• A szintezett követelményrendszer alapján humánus, megalapozott, értékálló osztályzatok kialakítására törekszik.
• A szaktárgyat tanító pedagógusnak jelen kell lennie a közös
fogadóórákon, minden iskolai szintű eseményen.

3. Az osztályfőnök
Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi és jogi felelősséget kell
vállalnia valamennyi rábízott tanulóért és az érdekükben
kifejtett pedagógiai munkáért úgy, hogy a tanuló egyéni
fejlődési, tanulási tempójához igazítja fejlesztő munkáját.
Tiszteletben tartja az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve
önismeretük fejlesztésére, megszerezve az osztályban tanító pedagógusok támogatását, igényelve a szülők családpedagógiailag
releváns közreműködését.
Az osztályfőnököket az igazgató bízza meg egy évre. Tagozatokba
tömörülve végzik munkájukat a tagozat vezetőjének irányítása
melett.

1

Szükség esetén félévenként.
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Az osztályok élén lehetőség szerint két osztályfőnökálljon.Amenynyiben ez így történik, akkor az osztályfőnökök közötti munkamegosztást írásban kell rögzíteni, és közzé kell tenni a gyerekek,
a szülők és a kollégák előtt.
Az osztályfőnökök feladatai a következők:
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• Munkájukról félévenként szóbeli beszámolót adnak a tagozat
előtt, a nem tantárgyi tanulási tagozatvezető által megadott
szempontok alapján.
• Az osztályfőnökök rendszeresen látogatják osztályuk tanítási
óráit.
• Koordinálják osztályuk szabadidős foglalkozásait.
• Szervezik a közművelődési intézményekbe való látogatásokat.
• Nyomon követik a tanulók fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a szülői házban és a kortárscsoportban.
• Az osztályfőnöknek rendszeresen figyelemmel kell kísérnie osztályának tanulóit a tantárgyi és nem tantárgyi tanulási folyamat során. Tapasztalatairól visszajelzést kell adnia az egyes
területek vezetőinek. Törekednie kell arra, hogy jelen legyen
azokon az eseményeken, melyeken tanulóinak többsége is részt
vesz.
• Az osztályfőnököknek mint pedagógusnak törekednie kell arra,
hogy osztályában
— kultúraközvetítőként,
— fejlesztőként,
— a csoport vezetőjeként,
— a csoport életének szervezőjeként,
— értékelő pedagógusként
irányítsa a rábízott tanulók életét, munkáját.
• Kötelessége, hogy a szülőket tájékoztasa a házirendről, gyermekük iskolai teljesítményéről. Ugyancsak kötelessége ismerni
az iskola pedagógiai és családpedagógiai koncepcióját, törekednie kell ezek népszerűsítésére.
• Gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák
az osztály szülői tanácsának elnökét, miután megismerték az
osztályfőnök családpedagógiai elképzeléseit az adott osztály,
illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
• Az osztályfőnök kapcsolatot tart a szülői egyesület és az iskolaszék képviselőjével.
• Az osztályfőnök feltérképezi, hogy kik azok a szülők, akik
kompetensek a tantárgyi és nem tantárgyi tanulás segítésében,
pályaválasztási, iskolai szabadidős és közművelődési programok szervezésében.
• Pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometriai képéről, az osztályon belüli konfliktusokról, rivalizá-
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•

•

•

•

•
•

cióról, az uralkodó értékekről. Tisztában kell lennie az iskola
által preferált alapértékek1 fejlettségével osztálya tanulóinál.
Az átvezető tagozattól kezdődően törekednie kell a munka
világának, a munkamegosztás rendszerének bemutatására.
Mindezt hozzáigazítja a tanulók képességeihez, növelve ezáltal
pályaismeretüket, formálva pályaválasztási kompetenciájukat.
Meg kell szerveznie osztályában az iskolai munkanemekben
való eredményes részvételt.
Felelősséget kell vállalnia tanítványai viselkedéskultúrájáért,
személyi biztonságukért, a környezettisztaság megőrzése érdekében tanúsított magatartásukért.
Hetente 5x10 percben osztályfőnöki órát kell tartania, melynek
témái közül az
— illem,
— az önművelés,
— a tűzvédelem,
— a munkavédelem,
— a környezetesztétika
kötelező téma.
A heti 5x10 percen kívül minimum havi négy órát kell fordítania
az osztályt érintő pedagógiai és egyéb problémák megoldására.
Az osztályfőnöki órák témáit2 az osztályfőnök a gyerekek fejlettségi szintjétől, igényeitől függően bővítheti.
Kötelessége a reggeli késések regisztrálása.
Amennyiben az osztályfőnök, illetve ahol két osztályfőnök van,
ott mindkettő tartósan akadályoztatva van munkája ellátásában, akkor a tagozatvezető jelöl ki helyettest az osztály
számára, elsősorban az adott osztályban tanító nevelők közül.

4. Tantárgyfejlesztési munkacsoport-vezető
Az iskolában az egymáshoz közel álló tantárgyak blokkjait tanító
pedagógusok tantárgyfejlesztési munkacsoportot alakítva fejlesztik szakmai-pedagógiai kompetenciájukat. Így tesznek erőfeszítést az egyénre szabott képességfejlesztés pedagógiai kérdéseinek

1

2

1. rend és tisztaság, 2. udvarias, illemtudó viselkedés, 3. munkafegyelem,
tanulói fegyelem, 4. a teljesítmény tisztelete, 5. a műveltségre,
informáltságra való törekvés, 6. testi, lelki egészség, derű, vidámság, 7.
demokratizmus, beavatottság
önismeret, társadalomismeret, csoportismeret, osztályismeret, iskola
ismeret, település- és országismeret
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értelmezésére, a személyiségfejlesztő és gyermekközpontú pedagógia tantárgyi adaptációjára.
Az iskolában az alábbi munkacsoportok működnek:
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

anyanyelvi
irodalmi
kommunikációs nevelési
idegennyelvi
társadalomtudományi
matematikatudományi
természettudományos
művészeti
testnevelési
szabadidőszervezési

Szükség szerint a tantárgyfejlesztési munkacsoportok kisebb
egységekre bonthatók.
A munkacsoportok nemcsak a szaktanárokat, hanem az azonos
blokkban dolgozó tanítókat is tömörítik. Élükön a pedagógusok
által választott, az intézményvezető által egy évre megbízott munkacsoport-vezető áll.
A munkacsoport-vezető az iskola egymáshoz közel álló
tantárgyainak blokkjait tanító pedagógusok által egy évre
választott olyan vezető, aki a tantárgyi-tanulási igazgatóhelyettessel kooperálva a tantárgyi tanulás folyamatait
irányítja.
Kitüntetett feladata a képességfejlesztés pedagógiai értelmezése
és a gyeremekközpontú pedagógia tantárgyi adaptációjának irányítása.
A munkacsoport-vezető a vezetőtanács tagjaként vezetőtársaival
kooperálva végzi teendőit:
• Irányítja az egy munkacsoportba tartozó szaktárgyat tanító
pedagógusok munkáját a tantárgyi tanulás szervezése és irányítása területén.
• Félévente javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra munkacsoportját illetően.1

1

Részleges hatás- és felelősségi körrel.
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• Hatás- és felelősségi köre az elé terjesztett és elfogadott éves
program1 megvalósításában teljes.
• Teljes hatás- és felelősségi körrel végezteti el a szintfelméréseket, kéri számon az elemzéseket, kíséri figyelemmel a mérések
hasznosítását.
• Közreműködik a tantárgyi szakleltár fejlesztésében a gazdasági
vezetővel együttműködve.
• Az iskola hosszú távú fejlesztési koncepciója alapján teljes
felelősséggel és hatáskörrel segít a taneszközválasztásban és
rendelésben.
• Szükség szerint elkészíti munkacsoportja órarendjét, terembeosztását.
• Részleges hatáskörrel véleményezheti a jelentkező új kollégák
felvételének kérdését.
• Irányíthatja szaktárgyanként és évfolyamonként a szintezett
követelményrendszer kidolgozását.
• A munkacsoport-vezető a tantárgyi tanulás területén irányítja
az információforrások2 minél szélesebb körű bevonását a tanulási folyamatba, az iskolában és az iskolán kívül egyaránt.
• A munkacsoport-vezető továbbképzést kezdeményezhet a tantárgyi-tanulási igazgatóhelyettesnél és az igazgatónál, továbbképzést vezethet szakterületén.
• A folyamatfelelősökkel egyeztetve közreműködik a szakterületén az egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok
megtartásának ellenőrzésében.
• Az igazgató vagy igazgatóhelyettes által megadott szempontok
szerint munkájáról félévente írásos beszámolót készít.
A tantárgyfejlesztési munkacsoport-vezető szertárőri feladatai:
• Az adott tantárgyhoz vagy tantárgyblokkhoz tartozó iskolai
forrásközpont taneszközeinek megőrzése, tárolása, karbantartásának megoldása, fejlesztése és kölcsönzése.
• Felel a szertárért, gondoskosik a meglévő és az újonnan beszerzett taneszközök elhelyezéséről, a forráshelyeket tárgymutató
cédulával jelöli. Vezeti a szakleltárt, a fogyóanyagok és -eszközök nyilvántartását.

1

2

A programban szerepelnie kell a tudásmérés lehetőségeinek, a tehetséges
tanulókkal történő egyénre szabott fejlesztő bánásmód problémáinak, a
hátránykompenzálás módszereinek.
Könyv, sajtó, rádió, televízió.
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• A gondnokkal és a gazdasági vezetővel megszervezi a megrongálódott vagy elromlott taneszközök javítását, felújítását vagy
pótlását.
• Megszervezi a taneszközkölcsönzést, figyelemmel kíséri a kölcsönzött eszközök rendeltetésszerű használatát.
• Rendszeresen tájékozódik és tájékoztat az újonnan megjelenő
taneszközökről. Az indokoltan szükséges taneszközvásárlási
igényeket munkatervéhez mellékeli.
• Évenként összeveti a meglévő taneszközöket a szakleltári listával.
• Az elhasználódott szakleltári tárgyak selejtezését — háromtagú
bizottság közreműködésével — javasolja a gazdasági vezetőnek,
aki az előírásoknak megfelelően gondoskodik a selejtezés végrehajtásáról.

5. A mentor
A mentor olyan szakember, aki a képességfejlesztő és
gyermekközpontú program tanításában legalább egyéves
eredményes gyakorlattal rendelkezik.
Ismeri a képességfejlesztés és tevékenykedtetés pedagógiáját, felkészült annak adaptálásában, tekintélye és szociális képességei révén is képes szakmai vezetésre.
Megbízatását az igazgatótól kapja fél-, illetve egyéves időtartamra.
Az adott tantárgy munkacsoportjában tevékenykedik.
Feladatai a következők:
• A hozzá beosztott kezdő szakember önművelését, önnevelését
segíti.
• Szakirodalmat ajánl, illetve jelöl ki számukra.
• A képességfejlesztő és gyermekközpontú program tanításában
kezdő pedagógus pedagógiai képességeiről, attitűdjeiről szakszerű diagnózist ad, illetve ebből kiindulva egyértelmű teendőket jelöl ki számára.
• A hozzá beosztott pedagógus szakmai fejlődését nyomon követi,
erről feljegyzést készít.
• Bemutató foglalkozásokat tart a hozzá beosztott pedagógusoknak, ezzel felkészíti őket foglalkozások tervezésére, vezetésére
és elemzésére.
• A bemutató foglalkozások megtartására (tervezés, vezetés,
elemzés) is megtanítja a hozzá beosztott munkatársait.
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Digitális zsúrkocsi…
Az IKT és az oktatás minõsége

Sipos János

Tudja Ön, mi az a digitális zsúrkocsi? Ha még nem hallott róla,
ideje megismerkednie vele – iskolájában rövidesen ilyet használnak a tanárok az órán. No nem a tízórait fogják felszolgálni a segítségével, hanem a legmodernebb multimédiás tananyagokat…
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1. Zajló folyamatok a magyar közoktatásban
A tudás minõségérõl alkotott – „Milyen a jó iskola?” – fogalom
lassú átalakulása:
· múlt (jelen?): csak az elitképzés az eredmény
· (jelen?) jövõ: a tömegképzés is fontos
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A közvélemény ma még elsõsorban a felvételi statisztikák alapján
ítél. A minõségbiztosítás kötelezõ bevezetésével azonban elindult
egy másfajta gondolkodás is. Kifejezett örömömre szolgál, hogy
2002 júniusában a Közoktatás Minõségéért Díj átadásán „A partnerközpontú mûködés” kategóriájában az a kerecsendi iskola kaphatta meg az arany fokozatot, amelyben a diákok 87%-a roma családból származik. Hasonlóan elgondolkodtató és örömteli az is,
hogy a nagyon szigorú szempontrendszer alapján „Kiválóság” kategóriát nyert mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium –
amely 2002 õszén az Európai Minõség Díj döntõjébe is bejutott –
nem csak a legtehetségesebb gyerekekkel foglalkozik.
Szóval elindult valami a korrektebb intézményértékelés irányába.
Persze sok évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy egy iskolában a helyi
közösség ugyanolyan rangon ítélje meg a lemaradó gyereket megmentõ pedagógus munkáját, mint azét, aki a legtehetségesebb tanítványával országos versenyeredményt ér el. (A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés – korábban: minõségi bérpótlék –
felosztása helyi döntés alapján történik. Ennek összege jelentõsen
emelkedik. Többek között – ha eddig még nem történt volna meg –
ezért is érdemes kidolgozni a helyi pedagógusértékelési rendszert.)

2. A tanári szerep átalakulása
Múlt: a tanár – hatalom, a tudás kizárólagos birtokosa
Annak idején az egyetemen a diplomával együtt hatalmat kaptunk a kezünkbe: a tudás hatalmát. Azonban ma már a diákok az
információk nagyobbik részét nem a pedagógustól, nem az iskolában, hanem például a médiából, az internetrõl, könyvekbõl,
egymástól szerzik. Lehet ezt a helyzetet nem szeretni, de nem alkalmazkodni hozzá bûn.
Jövõkép1: a tanár tanulásirányítói szerepének erõsödése
A még ma is domináns frontális osztálymunka mint módszer
mellett egyre jobban megjelennek a kooperatív tanulási módszerek, a projektmódszer. A tanár tudásátadó szerepét fokozatosan
átveszi a tanár tanulásirányítói szerepe.
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Jövõkép2: egész életen át történõ tanulás mindenkinek (többek
között a pedagógusoknak is)
Azt mondják a társadalomkutatók, hogy akik ma oviba járnak,
felnõtt korukban fele részükben olyan munkakörben fognak dolgozni, ami ma még nem is létezik. Kis túlzással élve tehát azt
mondhatjuk: majdnem mindegy, mit tanítunk a suliban. A legfontosabb teendõink egyike: alakítsuk ki diákjainkban az egész
életen át tanulás képességét. Ha ezt nem sikerül elérnünk, nem
tettük meg a lehetõ legtöbbet tanítványainkért.

3. A magyar közoktatás értékei
Amikor valamit értékelünk, akkor érdemes a pozitívumokat és
a negatívumokat egyaránt számba venni. Amikor a magyar közoktatásról beszélünk, akkor feltétlenül meg kell említeni értékeink között az elitképzést, ami évek, évtizedek óta magas színvonalon mûködik. Például 2002-ben öt arany, hat ezüst, hét bronz,
2003-ban három arany, öt ezüst, hat bronzérmet szereztek fiataljaink a nemzetközi diákolimpiákon elsõsorban természettudományokból (soroljuk ide most a matematikát és az informatikát
is). Ez kimagasló teljesítmény a nagyvilágban, köszönhetõen néhány diák és néhány pedagógus kimagasló tehetségének, kitartásának, szorgalmának.

4. Problémáink
Amikor a magyar közoktatásról beszélünk, akkor beszéljünk
õszintén a problémáinkról is. Egy fontos folyamat zajlott le nálunk az elmúlt 10 évben: ma már egy korosztálynak nem csak
40%-a járhat érettségit adó középiskolába, hanem 75%-a. A felsõoktatásba nem a 10-12% elit járhat, hanem több mint 40%,
lassan a korosztály fele. Ez az elmúlt 5-10 évben kormányzattól
függetlenül támogatott tendencia volt. De azért az „eltömegesedés” következményeire nem nagyon készült fel sem a közoktatás,
sem a felsõoktatás. Gyakran és sok helyen történik meg az, hogy
megpróbáljuk ugyanazt és ugyanúgy megtanítani egy korosztály
75%-ának, mint korábban a korosztály 40%-ának. Ez a felsõoktatásban is – más százalékokkal – igaz. Következmény? Kudarcok az egyik (diák, hallgató), türelmetlenség, csalódások, kétségbeesés, kiábrándultság a másik (pedagógus, oktató) oldalon.
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4.1 Olvasás-szövegértési problémák
A PISA 2000 kutatás – többek között – a tanulók olvasás-szövegértési képességét mérte. Magyarország a fejlettebb országok rangsorában a lista utolsó harmadában található, ezekben az országokban a gyerekek közel fele nem érti jól az olvasott szöveget. El tudja
ugyan olvasni a szöveget, de a szövegkörnyezetbõl már nem tud
válaszolni egyszerû kérdésekre sem. Õk azok, akik – a jövõjükre
gondolva – igazából veszélyeztetett helyzetûek. Hiszen az a gyerek,
amelyik 15 éves korában – mert ez a kutatás 15 éves gyerekekrõl
szólt – nem érti jól az olvasott szöveget, az úgy jár középiskolába,
hogy önálló tanulásra képtelen, és többségük valószínûleg felnõtt
korában is ilyen marad.
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Elgondolkodtató az is, hogy nálunk a teljes 18%-nyi felnõtt diplomás réteg olvasás-szövegértési képessége csak olyan szinten áll,
mint a skandináv országokban a teljes 18 éves korosztály olvasás-szövegértési képessége.
Ma Magyarországon 1%-nyi az analfabéták aránya, azaz akik
nem tanultak meg írni, olvasni. De figyelmeztetõ jel, hogy a felnõtt társadalomban már 10%-ra becsülhetõ a funkcionális
analfabéták aránya, azoké, akik már nem tudják használni a
gyakorlatban korábbi írni-olvasni tudásukat.

4.2 Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának gyenge szintje
Ez persze nem meglepõ akkor, amikor a kimeneti követelmények
elsõsorban a lexikális ismeretek mennyiségét mérik. Jelenleg ehhez kénytelenek alkalmazkodni a középiskolai tanárok is, hogy
tanítványaik bekerülhessenek a felsõoktatásba. Valljuk be férfiasan, hasonló problémák vannak az általános iskolából a középiskolába történõ bemenetnél is.

4.3 Idegen nyelvi tudás hiánya
Magyarországon a felnõttek kevesebb mint 20%-a állítja magáról,
hogy elboldogul legalább egy idegen nyelven. Az EU országaiban
ugyanez az arány több mint 50%. Ha csak azokat az országokat
nézzük, amelyek a következõ néhány évben újonnan csatlakoznak
az Európai Unióhoz, akkor azok között is a legutolsók vagyunk
mind a valamely idegen nyelvet beszélõk, mind az 5 nyugati nyelv
egyikét beszélõk arányát tekintve (hátulról visszafelé a sorrend:
Magyarország, Románia, Szlovákia, Litvánia, Lengyelország, Észtország, Csehország, Szlovénia). Össztársadalmi szinten munkavállalási esélyeinket jelentõsen csökkenti ez a probléma, tehát sürgõs megoldást követel.
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4.4 Európai uniós jogharmonizáció
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, biztosan tudják is sokan,
hogy oktatáspolitikánkra nézve a csatlakozással semmilyen
jogszabályi érvényû kötelezettségünk nincs. Nincs olyan uniós jogszabály, ami parancserõvel lenne érvényes Magyarországon a közoktatásra. Tehát hogyha a következõ években, évtizedekben valakinek valami nem szimpatikus az aktuális magyar
oktatáspolitikában, akkor azért ne Brüsszelt szidja, hanem az
aktuális hazai oktatásirányítást.

4.5 Az esélyegyenlõség(ek) csökkenése
2002 novemberében részt vettem egy nemzetközi konferencián
Berlinben, és nagy teremben nagy vászonra kivetítve láttam sok
minden adatot, táblázatot, grafikont. Az egyik különösen mellbe
vágott. Ez a táblázat, grafikon arról szólt, hogy az egyes országok
oktatási rendszere mennyit csökkent a gyerekek otthonról hozott
hátrányain. Jó magyarként én is elkezdtem Magyarországot a lista elején keresni, de sajnos itt is Murphy törvénye érvényesült:
a lista másik végén kellett volna kezdeni. Dobogósok vagyunk.
De ugye ez kétes értékû dicsõség?! Abban vagyunk dobogósok,
hogy oktatási rendszerünk mennyit növel a gyerekek otthonról
hozott hátrányain. Szeretném hangsúlyozni: ezért nem a pedagógusok a felelõsek, hanem az az oktatási rendszer, ami felülrõl ezeket az elvárásokat nyomta rá a középiskolára, az általános iskolára, alsó tagozatra, óvodára.

4.6 Az informatikai tudás hiánya
Egy egyszerû kis számadat: milyen arányban van a családokban
számítógép Magyarországon? Minden hatodik családban, azaz
körülbelül 17%-ban. Nyugat-Európában 56%-ban.
Akkor, amikor errõl beszélünk, említsük meg a szakemberek által
használt kifejezést is: digitális szakadék. A digitális szakadék hihetetlen mértékben mélyült a rendszerváltás óta a pedagógusok
jelentõs része és a diákok nagy része között. Gyakran nem értik
már a felnõttek a gyerekek nyelvét. A tanulók olyan közegben nõnek fel, ami számukra természetes. Amikor én középiskolás voltam, még zsebszámológép sem volt. Emlékszem, hogy a logarlécen
tologattuk a bonyolult fizika példák közelítõ számításait. Ma, ha
egy informatika tanár kiállna a katedrára, és a logarléc lenne számára a technikai csúcs, akkor – azt hiszem – kinevetnék a diákjai.
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Az Educatio Kht. 2003. februári felmérésébõl tudjuk, hogy az informatika tantárgyat kivéve valamennyi tantárgyra egyformán
igaz: a tanárok azt vallották magukról, hogy az elmúlt években
soha egyetlen percre sem használták tanítási órán az internetet.
Mivel az állam pénzén már hat éve ott volt a szolgáltatás valamennyi középiskolában, ezért ez még akkor is elkeserítõ, ha ma
már sok iskolában gond van az internet gyorsaságával, a számítógépek korszerûségével.

5. Megoldások
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5.1 A közoktatás-fejlesztési stratégia és a Nemzeti
Fejlesztési Terv operatív programjai
A közoktatás-fejlesztési stratégia, amelyen a Nemzeti Fejlesztési
Terv Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Programjaival és a közoktatási törvény módosításával párhuzamosan dolgoztunk, ma
már kész. A három dokumentum egymást erõsíti.
A kormányváltás óta a közoktatási stratégia volt az egyetlen
olyan jelentõs szakmai anyag, amit az Országos Köznevelési
Tanács tagjai pártállástól, habitustól, felkészültségtõl, sorolhatnám tovább a szempontokat, szóval ezektõl függetlenül
egyhangúlag támogatott.
Ennek a stratégiának azt a változatát ki is tettük észrevételezésre
az internetre, az OM honlapjára, és került a beérkezett vélemények után miniszteri értekezletre, majd utána a széles nyilvánosság, a közvélemény elé is.
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaiban a közoktatás
számos területen jelentõs forrásokhoz jut 2004-ben, 2005-ben és
2006-ban. A tartalomról a napokban fejezõdnek be az egyeztetések az unióval. Az elsõ pályázati kiírások 2004 elejére várhatók.
Nem is kicsit csalóka a 2004. évi állami költségvetés. Láthatóan
a közoktatásnál a minisztérium fejezeti elõirányzatainak sorában néhány milliárd forinttal kevesebb szerepel 2004-re, mint
amennyi volt 2003-ra! Ebbõl aztán lehet sokak számára izgalmas
újságcikket írni, hogy csökken a közoktatás támogatása. Igen,
úgy kellett terveznünk a költségvetést, hogy be kellett ajánlanunk 2003-as pénzeinkbõl abba a nagy kalapba, amelybõl az
uniós társfinanszírozást fizetjük. De ha hozzátesszük a közoktatás költségvetéséhez azt, amit oda beajánlottunk (ez több mint
3 milliárd Ft), és amihez még jönnek uniós források, akkor az
elõzõ évekhez viszonyítva évente átlagban több mint 10 mil-
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liárd forinttal több forrás jut a közoktatásban fejlesztésekre,
mint amennyi az elõzõ években jutott. (Ez persze nem csökkenti az elsõsorban a gyermeklétszám jelentõs csökkenésébõl
adódó helyi finanszírozási, mûködtetési gondokat.)

5.2 Csatlakozás az Európai Unióhoz
Igazi nagy kihívás. Mit jelent ez az oktatáspolitikára nézve? Az
elõbb már említettem, hogy nem jogszabályi érvényû kötelezettséget. De vannak azért tendenciák, amikhez nekünk is illik valamennyire alkalmazkodnunk.
Például ismert, hogy az elmúlt hónapokban nagy viták dúltak
a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata körül. Ugyanakkor a Lisszaboni Egyezményt követve megjelent 2002 novemberében az „Európai mérföldkövek az oktatásban” címû dokumentum. Ez világosan
leszögezi, hogy az uniós országokban növelni akarják a matematikai, természettudományos felkészültségû tudósok, szakemberek
arányát.
Gondolom, mûhiba lett volna, ha ilyen körülmények között a 10-rõl
12 évre kiterjesztett Nemzeti alaptantervnél a 11–12. évfolyamon
nullára csökkentettük volna a kötelezõ természettudományos oktatást. Bízom benne, hogy a természettudományokat mûvelõk, az oktatók, nevelõk számára is elfogadható az a megoldás, ami a Nemzeti
alaptanterv felülvizsgálata során az új, módosított idõarányoknál
megjelent, és a NAT 12 évre kiterjesztésénél megjelenik: a 11–12. évfolyamon is minden diáknak kell majd természettudományt tanulnia valamilyen arányban, és ezenkívül vehet fel annyi órát belõle, amennyi belefér az életébe, érdeklõdésébe.

5.3 A jogi szabályozás változása
2003-ban módosult a felsõoktatási törvény, a közoktatási törvény és több kormányrendelet (érettségi, felsõoktatási felvételi,
NAT…). A változások – például a felsõoktatási felvételi 2005-tõl
történõ eltörlése, a középiskolákban nyelvi elõkészítõ osztályok
indítási lehetõsége stb… – a fentiekben felsorolt létezõ problémák csökkentése céljából kerültek be a jogszabályok módosításába.
Néhány új gyermektámogatás:
· a rászorultak gyermekei 2003 szeptemberétõl az óvodákban
ingyenesen étkezhetnek
· ingyenes tankönyv rászorultsági alapon az iskolákban
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· a végzõs diákok számára egy középfokú nyelvvizsga díjának
visszatérítése 2003. szeptember 1-tõl
Miért tartom fontosnak az új gyerektámogatások megemlítését?
A felvételi kormányrendelet módosításakor a minisztérium olyan
szakmai javaslatot dolgozott ki, hogy jelenjen meg a pozitív diszkrimináció a felsõoktatásba való bejutásnál.
Azok a gyerekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, és a szülõ legfeljebb 8 általánost
végzett, továbbá azok, akik gyerekotthonokban nõnek föl,
ha a pontszám 80%-át elérik, bejuthassanak egyetemre,
fõiskolára.
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A „legalább 72 pont” itt is érvényes. (A végsõ kormánydöntés szerint az önköltséges helyekre kerülnek be a keretszám 3%-áig, és
az állam átvállalja a tandíjukat).
Minden este azzal fekszem, hogy a napi sajtófigyelõt, minden napilap oktatással kapcsolatos minden cikkét elolvasom. Láttam,
hogy mennyire megosztotta a társadalmat ez az intézkedési tervezet. Miért tartom ezt bajnak? Ha csak ez az egy elem lenne, akkor jogosak lennének a kritikák. De azért az is szerepel ebben
a rendeletben, hogy a felsõoktatásban ezekhez a gyerekekhez
kapcsolódik majd egy mentori rendszer, hogy a bennmaradásukat segítse.
További elem, hogy az óvodai étkeztetés ingyenessé vált
szeptember 1-jétõl.
Így lehetõvé válik, hogy a hátrányos helyzetû gyerekek – és itt
nem csak romákról van szó – mindegyike járhasson oviba, hogy
ne kezdje ilyen hihetetlen mértékû hátránnyal az általános iskolát, mint ami jellemzõ volt az elmúlt években. (A hátrányos helyzetû gyerekek között ötször akkora arányban vannak, akik nem
járnak oviba, mint a nem hátrányos helyzetû gyerekek között!)
2003 szeptembere óta van az általános iskolában az integrációs
normatíva, a középiskolában 4 éve mûködik az Arany János
Tehetséggondozó Program. Ezek már létezõ valóságok a magyar közoktatásban, de még nem értek föl az egyetemig, fõiskoláig. Lehet, hogy 5-10 év múlva nem lesz szükség ilyen pozitív
diszkriminációra, de meggyõzõdésem, hogy most még kell.
Aki pedig félti az egyetemet, fõiskolát azoktól a gyerekektõl, akik
esetleg alacsonyabb pontszámmal jutnak be, az számoljon velem
a következõkben.
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Tudják-e azt, hogy nappali tagozatra, alapképzésre hány gyerek
jut be most a felsõoktatásba? Körülbelül 45 ezer. Tudják-e azt,
hogy közülük hány olyan van, amelyik önköltséges alapon a fizetõs helyekre kerül be? Közel 4000. Tudják-e azt, hogy van olyan
egyetem, fõiskola, ahol 120 pontos ponthatárnál – tehát ennyi
volt a bejutási ponthatár az ingyenes képzésre – 72 ponttal be lehetett jutni fizetõs helyekre? Általában 60-70-80%-os teljesítmény elegendõ a fizetõs helyekhez.
Számításaink szerint az elõbb említett pozitív diszkrimináció egy
évfolyamon körülbelül 500 gyereket érint. Reményeink szerint
talán 1000-et. Nem hallottam az elmúlt években – pedig már sok
év óta létezik a fizetõs helyek rendszere, amely helyekre alacsonyabb pontszámmal be lehet jutni –, hogy Magyarországon a társadalom egy része tiltakozott volna a gazdag családok gyerekeinek alacsonyabb pontszámmal történõ bekerülése miatt, féltve
õket, hogy majd nem tudnak helytállni, féltve a társadalmat
a „80%-os orvosoktól, 80%-os mérnököktõl”.1

5.4 Pályázatok, pályázatok és pályázatok
A következõ években nagyon sok pénz, évente – mint említettem
már – több mint 10 milliárd forint kerül szétosztásra a közoktatás
fejlesztésére pályázatok formájában. Inkább tényleg az az igazi
kihívás, hogy tudjuk-e ezt értelmesen elkölteni. Hajlandók
lesznek-e a pedagógusok beszállni ebbe a munkába?! Hajlandók
lesznek-e akár egész tantestületek továbbképzésekre járni? (Differenciáló oktatás, kooperatív tanulás, fejlesztõpedagógia, média…)
Én bízom benne, hogy igen, hiszen az új kihívásoknak való megfelelni tudás ma már a sikeresség alapvetõ feltétele.

6. IKT-helyzetelemzés
Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának
mai helyzetérõl Gershwin dallamaira gondolva, a következõ – bizonyára sokak által ismert – dal szövege jut eszembe. (Kérem,
mindenki az informatikának a saját iskoláján belüli alkalmazására gondoljon!)

1

Internetes fórumokon lehet olvasni hasonló megjegyzéseket. (A szerkesztõ
megjegyzése.)
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Ha van mivel – hát nincsen kivel!
Ha van kivel – hát nincsen mivel!
Ha van mivel, és ha van kivel – hát nincsen hol!

7. IKT-fejlesztési elképzelések
Az információs és kommunikációs technológiák megjelenése a prioritásokban
7.1 A közoktatás-fejlesztési stratégia
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· az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
· az oktatási egyenlõtlenségek mérséklése
· az oktatás minõségének fejlesztése
· a pedagógusszakma fejlõdésének támogatása
· az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése
· az oktatás tárgyi feltételeinek javítása
· a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

7.2 Az Európai Unió közös oktatási céljai
· az európai oktatási és képzési rendszerek minõségének és hatékonyságának fejlesztése
— tanárképzés és továbbképzés fejlesztése
— készségek fejlesztése a tudás alapú társadalomhoz
— IKT-hozzáférés biztosítása mindenkinek
— mûszaki és tudományos képzésben részvétel növelése
— források legjobb kihasználása
· oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése mindenkinek
— nyitott oktatási környezet
— tanulás vonzóbbá tétele
— aktív állampolgárság, egyenlõ lehetõségek, társadalmi kohézió
· oktatás és képzés nyitása a tágabb világ felé
— munka világa és kutatás kapcsolatának erõsítése
— vállalkozói készségek fejlesztése
— idegennyelv-tanulás fejlesztése
— európai együttmûködés fejlesztése
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7.3 Lesz-e mivel? (Hardver-, szoftverfejlesztések)
· Közháló program
— az önkormányzatok 80%-ával (így iskolákkal, könyvtárakkal) 2004 végéig internetkapcsolat
· Számítógéphez jutás állami támogatással
— Sulinet Expressz program
— adókedvezmények
— évente 60 000 Ft leírása az adóból
— internet-hozzáférés a munkavállalók részére járulék- és
adómentesen
— munkáltatói utalvány 2004-ben eszközvásárlásra (50 000 Ft)
— iskolafenntartóknak elõször 2003-ban 4 milliárd Ft eszközfejlesztésre normatív alapon (2004-ben újra, és óvodák
számára is)
— gimnáziumok hozzáférése 500 millió Ft értékben a szakképzési alaphoz pályázat formájában elõször 2004 elején
· Pályázatok, pályázatok és pályázatok
— információs technológia az általános iskolákban (OM–Phare,
6,5 milliárd Ft)
— Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai (OM–EU, 40 milliárd Ft)
· Digitális tudásbázis program keretében
— Sulinet honlap üzemeltetése
— közoktatásban felhasználható digitális oktatási segédanyagok létrehozása és közkinccsé tétele (közbeszerzési pályázatok pedagógusok bevonásával)
þ digitális tananyagok és taneszközök készítése (folyamatban)
þ interneten, mindenki számára elérhetõ oktatási modulok tananyagainak kifejlesztése, és digitális formában történõ elkészítése (folyamatban)
þ digitális oktatási segédanyagok fejlesztése (folyamatban)
þ a Nemzeti alaptanterv követelményeihez illeszkedõ, az
interneten hozzáférhetõ digitális oktatási segédanyagok forgatókönyveinek elkészítése.
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7.4 Lesz-e kivel? IKT alapú pedagógus-továbbképzés
Az IHM és az OM támogatásával a Sulinet Iroda által meghirdetett
pályázat keretében a 2004 januárjától számított következõ másfél
évben a pedagógusképzési normatíván felül közel 400 millió Ft támogatás jut a következõ képzésekre:
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· informatika szakos tanárok, rendszergazdák IKT-továbbképzése
· nem informatika szakos tanárok, tanítók, óvodapedagógusok
IKT-továbbképzése
· tanulásban akadályozott, illetve részképességzavarral küzdõ
gyermekekkel foglalkozó fejlesztõ- és gyógypedagógusok IKTtovábbképzése
· az alternatív oktatási keretben dolgozó pedagógusok IKT-továbbképzése
Minden pedagógus a neki megfelelõ képzést választhatja ki a kínálatból: aki még fél a számítógépes egértõl, az alapképzésre jelentkezzen (egyszer mindenkinek meg kell tennie az elsõ lépést).
Aki már túl van ezen, az inkább azt tanulja meg, hogyan lehet
a multimédiás anyagokat felhasználni a tanulók motiválására.
A testnevelõk sem maguk gyártják a bordásfalat, a szaktanároktól sem várjuk el, hogy esténként a vasalás és a gyerek pelenkázása között digitális tananyagokat fejlesszenek. Azt viszont igen,
hogy az állam által fizetett képzéseken megtanulják a pályázat keretében 2004-re elkészülõ digitális tananyagokat beépíteni az oktatás-nevelés folyamatába. A Sulinet Expressz
program keretében pedig 3 év alatt gyakorlatilag ingyen juthatnak hozzá otthoni számítógéphez.

7.5 Lesz-e hol?
· Sulinet laborok, multimédiás laborok
· „Digitális zsúrkocsi”
Az IHM támogatásával pályázat keretében 4 milliárd Ft forrás jut
iskolai informatikai fejlesztésekre. Már régen aktuálissá vált az
1998-ig kialakított Sulinet laborok cseréje, ez 2005 végéig
befejezõdik.
Az informatikai laborok számának növelését sok helyen nem
csak a magas költségek, hanem a teremhiány is akadályozza.
Ezért fontos, hogy mozgatható, bármelyik tanterembe bevihetõ „digitális zsúrkocsik” álljanak az iskolák rendelkezésére. Az elõzõ pályázat keretében a 2003/2004. tanév végéig minden középiskola hozzájuthat ilyenhez, így az informatikaórákat
is meg lehet tartani, és mellette minden osztályba havonta több-
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ször is bevihetõ az internet és a digitális tananyag. Ha pedig egyszer a pedagógus a tanórán felkeltette a diák érdeklõdését, akkor
majd otthon is több gyerek foglalkozik a tudománnyal, és talán
majd kevesebben nézik a tv-ben a különbözõ valóságshow-kat,
mert rájönnek arra, hogy a valódi világ is tele van csodákkal.
Terveink szerint a Sulinet program 2005 végére valamennyi hazai és néhány száz határon túli magyar iskolába eljut.

7.6 IKT-jövõkép
A fentiekbõl következõen a bevezetõ IKT-helyzetképben említett
dalszöveg már a következõ egy-két évre vonatkozóan így módosul:
„Lesz is mivel, lesz is kivel – és lesz is hol!”
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8. Európa
Magyarország a felnõtt társadalom túlnyomó többsége akaratából Európa részeként 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai
Unióhoz. Vágyak, remények, álmok – sokak számára az elmúlt
évtizedekben ezt jelentette, csak ezt jelenthette Európa.
De hogy ki számára marad csupán vágy, remény, álom a következõ években is, az sok mindenen múlik. Például a közoktatáson
is. Kitárulnak elõttünk a munkaerõ-piaci lehetõségek, szabad
munkaerõ-vándorlás lesz Európában számunkra is. Csak kérdés, hogy kell-e majd az uniós munkaerõpiacon az a büszke magyar munkaerõ, amelyik nem beszél idegen nyelven, nem tudja
használni az informatikát, és uram bocsá’, az olvasott szöveget
sem érti. Ma társadalmunk nagyobbik része tartozik sajnos ebbe
a kategóriába. Közös felelõsségünk, hogy több esélyt adjunk
a felnõttoktatáson keresztül, a közoktatáson keresztül a magyar
lakosságnak.
Amikor az iskola, a kollégium, az óvoda fejlesztésén dolgoznak,
ne feledjék: ma már tudjuk, hogy az életben való sikerességhez
mely képességeknek kell magas szinten állniuk, tudjuk, hogy az
értelmi intelligencia, az IQ ehhez kevés. Ehhez sokkal nagyobb –
közel 90%-os – arányban az érzelmi intelligencia magas szintje
szükséges.
Mit vihetünk mi Európába? Tõkét? Nyersanyagot? Energiát?
Ezekhez mi kis ország vagyunk. Csak a tudásunkban bízhatunk.
Az egyénnek is csak a tudás adhat esélyt a sikeres élethez.
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Comenius azt mondta: „A minõség szokás, nem tett.” Comenius
után szabadon azt mondom: legyen a tanulás szokás, ne egyszeri tett!
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Informatikaoktatás és az iskolai
információs rendszer
Mentler Gyula

Három év telt el azóta, hogy ennek az fejezetnek az eredetije
megjelent. A számítástechnika olyan tempóban fejlődik, hogy ennyi
idő alatt a korábbi csúcstechnika elavulttá vált. Az élet kikényszerítette a korábbi anyag – elsősorban a hardverekkel foglalkozó részek
– átírását, bővítését. Ugyanakkor továbbra is szó esik a szövegben
olyan konfigurációkról, amelyek ma már nem – vagy csak használtan – kaphatók, de még sok helyen találkozhatunk velük (egyebek
mellett éppen az oktatási intézményekben).
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A számítógépet az iskolában két élesen különválasztható területen alkalmazhatjuk:
• az oktatásban és
• az oktatáson kívüli munkában.
Mindkét esetben döntő jelentőségű, hogy a megfelelő feladatra
a megfelelő számítógép-konfigurációt igyekezzünk beszerezni, hiszen a feladathoz túl gyenge konfiguráció azt nem tudja megoldani, vagy csak elfogadhatatlanul hosszú idő alatt, ha pedig
minden feladatra a lehető legerősebb gépet szerezzük be, igen sok
pénzt költünk feleslegesen. Ez különösen az oktatásban érezhető,
hiszen ott nemcsak egy gép ára a tét, hanem egy egész laboré.
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1. Iskola és számítógép
1.1 Számítógép az oktatásban
A számítógépek nemcsak az informatika, hanem szinte minden
más tantárgy oktatásában széleskörűen alkalmazhatók. Vizsgáljuk meg, hogy az egyes oktatási területek mit nyerhetnek a számítógépek alkalmazásával.
Informatika
A számítógépek legkézenfekvőbb alkalmazási területe az iskolában az informatika tanítása. Az informatika mint új oktatási
terület sok olyan új problémát is felvet, melyek más tantárgyak
oktatásakor nem lépnek fel.
Az informatika oktatásának három hangsúlyos területe van:
• Az egyik a programozás tanításán keresztül az algoritmikus
gondolkodás fejlesztése. Ekkor nem az a cél, hogy a tanulók
profi programozók legyenek, hanem az, hogy a gondolkodásuk
átalakuljon.
• A másik igen fontos terület az alkalmazói rendszerek megismerése, melyekről a következő fejezetben részletesen lesz szó.
Itt az oktatás célja a mindennapi életben és a munkahelyeken
előforduló számítógépes programtípusok megismerése, használatuk elsajátítása.
• Az informatikaoktatásnak van egy harmadik területe is, mely
az Internet elterjedésével egyre nagyobb súlyt kap. Ez az információs kultúra megismerése, és az általa létrehozott „virtuális” világban való tájékozódás.
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Az igazgató szempontjából az első – és talán a legfontosabb –
tudnivaló, hogy a színvonalas informatikaoktatás a többi tantárgyhoz képest igen drága. Ez a számítástechnika gyors fejlődéséből következik és nagy valószínűséggel nem is fog változni.
Így az iskoláknak meg kell válaszolniuk a kérdést: Akarnak-e
színvonalas informatikaoktatást, mert ha igen, akkor arra sokkal
többet kell költeni, mint más tantárgyakra. Ennek az a magyarázata, hogy az újabb és újabb programok, melyet a tanulóknak
meg kell ismerniük, egyre erősebb számítógép-konfigurációkat kívánnak. Természetesen az így kiépített jó minőségű számítógépparkot a többi tantárgy oktatásában is eredményesen lehet
használni.
Ha viszont úgy döntenek egy idő után, hogy az iskola számítógépparkját nem fejlesztik tovább, ezzel az informatikaoktatás második – praktikus – célját veszélyeztetik. Néhány év alatt kialakul
az a helyzet, hogy az iskola gépei nem képesek azokat a programokat futtatni, melyek a vállalatoknál és a különböző irodákban
elterjedtek.
Matematika
A matematika oktatásában igen nagy szerepe van az informatika
által kialakított algoritmikus gondolkodásmódnak. Éppen ezért
az informatika oktatása előtt ezt a feladatot a matematika látta
el. A matematikában a számítógépek nagy segítségére lehetnek
a tanárnak grafikai képességeikkel.
Például a függvénytranszformációk bemutatásában és gyakoroltatásában, valamint egyes fogalmak felfedeztetés útján való bevezetésében.

Természet- és társadalomtudomány
A természettudományok oktatásában sokat segítenek a számítógépes modellek. A számítógépes modellezés segítségével olyan
jelenségeket mutathatunk be a tanulóknak, melyeknek valóságban való bemutatása különböző okok miatt lehetetlen.
Például az atomreaktor belsejének viszonyai, atomok ütközése, elektronok elhelyezkedése egy atom körül, egyes fajok egymásra hatása egy
élőhelyen.

Olyan folyamatoknak lehetnek irányítói, melyekhez egyébként
közel sem kerülhetnének: üzemeltethetnek atomreaktort, játszhatják egy országban a miniszterek szerepét, építhetnek várost,
és mindezt úgy, hogy a vizsgált rendszer a valóságoshoz igen
hasonló reakciókat ad az intézkedéseikre.
A számítógépek másik igen elterjedt alkalmazási területe a multimédiával támogatott egyéni búvárkodás, tanulás. Egy-egy
multimédia-CD segítségével elmerülhetnek a tanulók a közelmúlt
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történelmétől kezdve a nagy zeneszerzők életútján és zenéjén át,
az egyes kontinensek állataiig lényegében tetszőleges témában.
Nyelvoktatás
A számítógépek több területen is erősen növelhetik a nyelvoktatás
hatásfokát. Az egyik ilyen terület a számtalan nyelvoktató és
tesztprogramon túl a számítógépes szöveges, illetve multimédiaszótárak elterjedése, ahol a tanuló nemcsak a szó leírt alakját és
jelentését látja, hanem meghallgathatja a kiejtését is.
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A másik terület, ahol a számítógépek a nyelvoktatást támogatják,
az Internetre való bekapcsolódás. Ezzel a diákok előtt nagy menynyiségű igen érdekes információnak idegen nyelven való elérési
lehetősége tárul fel, ami őket intenzív tanulásra serkenti. Ezen
kívül a tanulóknak lehetőségük van a hálózaton más anyanyelvű
diákokkal megismerkedni, és akár naponta többször is e-mailt
cserélni.
A művészetek oktatása
Mind a multimédia elterjedése, mind az Internet nagy lehetőségeket tartogat a művészeteket oktatók számára. Egyre több képzőművészeti album, zene- vagy művészettörténeti mű jelenik meg
CD-ROM formájában. Az Interneten pedig számos virtuális múzeumba látogathatunk el.

1.2 Számítógép az oktatáson kívül
Oktatáson kívüli alkalmazás alatt a számítógép olyan alkalmazásait értjük, melyek az iskola oktatással kapcsolatos egyéb munkáit könnyítik meg.
Iskolai adminisztráció
A számítógépes nyilvántartás – megfelelő programmal – lényegesen megkönnyítheti az iskola számára az összes adatkezelési
feladatot
• a tankönyvek igénylésétől
• az órarendkészítésen át
• a különböző kimutatások készítéséig
minden területen, annak ellenére, hogy a bevezetésekor úgy fog
tűnni, a számítógép csak hátráltatja az ügymenetet.
Irodai munka
Az iskola mint minden intézmény erősen terhelt bizonyos irodai
jellegű munkákkal. Különböző dokumentumokat, leveleket, kimutatásokat kell előállítani a rendelkezésre álló adatokból, majd
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azokat postán vagy faxon továbbítani. Ezen feladatok mindegyikét hatékonyan segítheti a számítógép a szövegek bevitelétől
kezdve a faxok továbbításáig.
Tanári munka
A számítógép jelentősen csökkentheti a tanárok – különösen az
osztályfőnökök – adminisztrációs terheit. Ha az adminisztrációt
– például a hiányzások nyilvántartását – minden osztályfőnök
számítógéppel végzi, az iskolai összesítés elkészítése csak néhány
billentyűleütés kérdése.
A tanárok oktatási munkáját támogathatja
• az egyes óravázlatok,
• dolgozatok, illetve
• a dolgozatok kiértékelésének
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számítógépes tárolása.
Ezek a dokumentumok áttekinthetők, és a későbbi évfolyamoknál újra felhasználhatók.

2. Alkalmazási területek
A legelső kérdés, amire a döntés előtt válaszolnunk kell, hogy mire
akarjuk használni a számítógépet? Néhány tipikus alkalmazási
területet ismertetünk a továbbiakban.

2.1 Szövegszerkesztés
A számítógép igen alkalmas eszköz professzionális kinézetű szövegek gyors és hatékony létrehozására.
A számítógéppel készített szövegek könnyen tárolhatók és
módosíthatók, sőt egy olcsón kapható faxmodem segítségével kinyomtatás nélkül kitűnő minőségben faxolhatók is.
Valószínűleg ez az alkalmazási terület az, amely a legelterjedtebb
mint oktatáson kívüli feladat, de igen nagy jelentősége van az
oktatásban is, hiszen a diákoknak meg kell szokniuk a számí-
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tógép ilyen módon történő alkalmazását is. Sőt ha valamely
alsóbb évfolyamon megtanítjuk a diákokat gépelni és a szövegszerkesztőt használni, később megkövetelhetjük1, hogy beadandó munkáikat szövegszerkesztővel készítve mágneslemezen vagy a lokális
hálózaton adják be. Ezzel elérjük, hogy a szövegszerkesztés és
a számítógép-használat az iskola befejezésére készségszintűvé
válik, és az elkészült művek mind a diákok, mind az iskola számára
újrafelhasználható módon rendelkezésre állnak, nagyban elősegítve
ezzel például az érettségire való felkészülést!

2.2 Kiadványszerkesztés
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A kiadványszerkesztés nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is különbözik a szövegszerkesztéstől. (Annak ellenére, hogy
a modern szövegszerkesztő programoknak igen sok, a kiadványszerkesztést is támogató funkciójuk van.)
A kiadványszerkesztéskor a már meglevő szöveget tördeljük. A cél egy egységes kinézetű, magas színvonalú, általában nagyobb lélegzetű dokumentum külső formájának kialakítása.
A kiadványszerkesztés magában foglalja a kiadványban szereplő
grafikák, ábrák, fényképek professzionális szintű, vagy azt megközelítő feldolgozását is.
Az iskolában jól használható egy kiadványszerkesztő program
• az iskolaújság elkészítésében, vagy
• egyes speciális jegyzetek, könyvek nyomdai előkészítésében.
Az oktatásban – a szakirányú iskolák kivételével – jelentősége
kicsi, mert a kiadványszerkesztők megfelelő színvonalon való
elsajátítása meghaladja a középiskolai informatikaoktatás kereteit. Ennek ellenére érdemes bemutatni, és megfelelő érdeklődésű
és felkészültségű tanár segítségével szakkörön oktatni.

1

Természetesen ehhez biztosítani kell a diákok számára – megfelelő felügyelet
mellett – a számítógépekhez való hozzáférést a tanítás után is.
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2.3 Adatbázis-kezelés
A számítógépeket igen régóta használják arra, hogy rajtuk adatokat
tároljanak, majd ezekből az adatbázisokból különböző szempontok
szerint adatokat hívjanak le vagy listázzanak. Ez az alkalmazási
terület az egyik legelterjedtebb a gazdasági szférában.
Egy adatbázis-kezelő és egy megfelelő szövegszerkesztő
segítségével könnyen írhatunk körleveleket a különböző
szempontok szerint leválogatott ügyfeleknek.
Az adatbázis-kezelés egyik speciális területét képezik a különféle
pénzügyi nyilvántartó, illetve könyvelőprogramok. Az iskolában az
oktatáson kívül nagy jelentősége lehet az irodai munkában is
(például a tankönyvrendelések nyilvántartásánál).
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2.4 Táblázatkezelés
Gyakran előfordul, hogy a munka során egyes – főleg számszerű
adatokat – táblázatok formájában adunk meg, ahol az egyes
adatokból többé-kevésbé bonyolult módon más adatokat kell
kiszámolnunk, vagy a meglevő táblázatos formátumú adatok
alapján kell döntenünk, vagy azokat elemeznünk. Ezt az egyébként négyzethálós papírral és számológéppel végzett unalmas
munkát van hívatva segíteni a táblázatkezelő program.
A táblázatkezelő azon kívül, hogy segít az adatok kiszámolásában
és egy gusztusos táblázatban való kinyomtatásában, alkalmas
még prezentációs grafikák létrehozására is, melyek segítségével
szemléletessé tehetők az egyébként csak áttekinthetetlen számoszlopokban meglevő információk, statisztikai adatok.
A modern táblázatkezelők sok adatbáziskezelő funkcióval is rendelkeznek, így kisebb – néhány száz tételes – adatbázisok kényelmesen és a komplex adatbáziskezelőknél lényegesen egyszerűbben kezelhetők táblázatkezelő segítségével.
Az iskolában egy megfelelően használt táblázatkezelő program
nagy segítséget nyújthat
• a dolgozatok értékelésében,
• a jegyek nyilvántartásában,
• az osztályfőnököknek az év végi statisztikák elkészítésében.
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2.5 CAD és CAM
A címben szereplő két betűszó a számítógéppel támogatott tervezés és gyártás angol kezdőbetűiből állt össze. Mindkét feladatkörben a számítógép a mérnökök alkotómunkáját segíti azzal,
hogy nem kell az egyes rajzokat újra és újra lerajzolni, valahányszor valamit változtatnak rajta, valamint lehetőséget ad arra, hogy
a drága és lassú próbadarabgyártást elkerülve gyorsan megtudjanak egyes paramétereket a gyártani kívánt alkatrészről.
A CAD programok komoly számítási kapacitást és hozzáértést
igényelnek, így tantárgyként csak szakközépiskolákban kerülnek
elő, ott is csak mint demonstrációs alkalmazások.
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2.6 Multimédia
A számítógépes multimédia kifejezés azt az információközlési
módot takarja, amikor a számítógép az információt több közvetítőn – médián – keresztül juttatja el a felhasználóhoz.
Gyakorlatilag ez olyan információs anyagokat – „számítógépes könyveket” – jelent, melyek nemcsak szöveget, hanem képeket, hangokat – felolvasott szöveget, zenét, hangeffektusokat, animációkat és filmeket – tartalmaznak.
Az ilyenfajta információtovábbítás jó hatásfokú tanulást és az
információ gyors visszakereshetőségét teszi lehetővé. A ma kapható számítógép-konfigurációk nagy része kevés kiegészítéssel
– CD-meghajtó, hangkártya – alkalmas multimédia lejátszására.
Iskolai környezetben ügyelni kell arra, hogy az egyes hallgatók ne
zavarják egymást a multimédia-anyagok használatakor.1

2.7 Információtovábbítás
Napjainkban a hálózatok elterjedésével a számítógép egyre inkább információfeldolgozó és -továbbító géppé válik.
Ez utóbbi funkcióját elláthatja
• az iskolán belül az egyes kollegák, illetve diákok között vagy
• a külvilág felé faxokat, az Interneten keresztül pedig elektronikus üzeneteket továbbítva.

1

Mindenki eltudja képzelni, micsoda hangzavar keletkezneegyteremben, ha minden
diákhangszórónés nem fülhallgatónkereszülhasználnáa kiejtéstsegítő programot.
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A számítógépek ezen funkciója hatalmas jelentőségű lehet az iskolák
számára. Segítségével könnyen és igen gyorsan lehet információkat
eljuttatni a tanárokhoz és diákokhoz, ha már mindenki használja
valamire a számítógépet. Az Internetre való csatlakozás eddig soha
nem látott lehetőségeket teremt mind a tanárok, mind a diákok
számára azzal, hogy hozzáférhetnek az emberiség által felhalmozott tudásbázis egy jelentős részéhez.

3. A számítógép paraméterei
Mielőtt rátérhetnénk arra, hogy mely feladat megoldásához milyen paraméterekkel rendelkező számítógépet érdemes vásárolni,
át kell tekintenünk azokat a paramétereket, amelyek a számítógép vásárlásakor fontosak lehetnek.1 Ez a rész a vásárolni kívánt
számítógép technikai paramétereivel kapcsolatos döntés előkészítéséhez létfontosságú. Amennyiben Önöknél ezt az informatikatanár végzi, úgy Önnek ezeket a paramétereket nem feltétlenül
fontos teljes egészében tudnia, de lényeges, hogy a paraméterek
mibenlétét és jelentőségét megértse.

3.1 A processzor
Az IBM PC2 kompatibilis3 gépek az Intel 8086, vagy azzal kompatibilis processzor köré épültek. Ma már az a gép, amit IBM PCnek hívtak, nem kapható, csak múzeumban tekinthető meg.
Ennek ellenére az egész gépcsaládot, amely ezzel a géppel felülről
kompatibilis, PC-nek hívjuk.
A PC-család tagjai növekvő teljesítmény szerint sorba rendezve:
• XT
• AT (Intel 80286-os processzorral)
• Intel 80386 processzoros gépek
1

2
3

Ebben a cikkben végig csak az IBM PC kompatibilis gépekre szorítkozunk,
mert ezek azok, melyek egy iskola számára elérhetőek és elegendőek. Egy
másik, sokkal drágább alternatívát képezhetnének az Apple Macintosh
család gépei.
International Business Machines Personal Computer
Két gép kompatibilis, amennyiben az egyiken lefutó valamennyi program a másikon
is lefuttatható.
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• Intel 80486 processzoros gépek
• Intel Pentium és Pentium MMX processzoros gépek
• Intel Pentium Pro és Pentium II processzoros gépek
Ma már csak használtan kapható PC-k
A leglassúbb gépek, melyek még (némi utánajárással, „fillérekért”)
beszerezhetők, az XT1 kompatibilis gépek. A következő kategória,
az AT2 már fejlettebb I80286-os processzorral készült.
A következő kategória gépei már az Intel 80386 vagy 80486-os
processzorával vagy ezekkel kompatibilis más gyártóktól (például
AMD, Cyrix) származó CPU-val készülnek.
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Ezek a processzorok nemcsak azzal hoztak forradalmi változást a PC
kategóriájú gépek terén, hogy a 32 bites technológia váltotta fel a 16 bitest,
hanem azzal is, hogy a processzor architektúrája is jelentősen változott,
ugyanakkor megőrizte a kompatibilitását az előző generációkkal.

A 386-os és 486-os processzorok különböző típusúak lehetnek,
ezért más-más betűjelzéssel – SX, illetve DX – vannak ellátva. Az
SX a 386DX egy olyan változata, hogy a belül 32 bites processzor
beépíthető legyen egy lényegesen olcsóbb, 16 bites alaplapba.
Ennek következtében a 386SX lényegesen lassabb, mint a DX
változat.
A 486DX csak jelentős mennyiségi változást hozott, minőségit
nem. E típus magában foglal
• egy továbbfejlesztett – egyes utasításokat akár kétszer olyan
gyorsan végrehajtó – 386-ost,
• egy matematikai processzort, mely a bonyolult matematikai
műveleteket a megfelelő programnál akár tízszer gyorsabban
hatja végre, valamint
• egy gyorsítótárat, ami a memóriához való gyors hozzáférést
segíti.
A 486-osnak is van SX változata. Ez abban különbözik a DX-től,
hogy a matematikai segédprocesszor működése le van benne
tiltva.
Ezen kívül főleg hordozható gépekben találkozhatunk SL, illetve DL
jelzésű kis fogyasztású processzorokkal is.

A 486-osok betűjelzésében a DX2 belső órajelduplázásra utal.

1
2

eXTended
Advanced Technology
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Mai gépek
A mai korszerű PC-k az Intel Pentium processzorával vagy annak
megfelelő, de más gyártótól származó processzorral készülnek. A
Pentium processzornak is vannak változatai az alapmodellen
kívül.
Az MMX betűjelzés a multimédia kiterjesztésre utal. Ez a processzor utasításkészletének olyan bővítése, mely – ezeket a különleges utasításokat felhasználó program esetén – a kép- és a
hangfeldolgozást gyorsítja.
A Pentium Pro nagy teljesítményű munkaállomásokhoz, szerverekhez optimalizált drága modell. A legújabb Pentium II modell
– szakítva a szokásos processzorfoglalatokkal – már inkább egy
processzorkártyára hasonlító nagyobb egység, melybe igen nagy
– 512 kB méretű – belső gyorsítótárat integráltak, új foglalata
pedig nagyobb órajeleket is lehetővé tesz. Fontos tudni, hogy az
új fajta tokozás miatt a Pentium II nem illeszkedik a többi
modellhez készült alaplapokba!
Nagyobb teljesítményű szerverek1 gyakran több processzort tartalmaznak, ezek a használat közben megosztják a munkát. Ezekhez
a gépekhez különleges alaplap és olyan hálózati operációs rendszer
kell, amely a szimmetrikus többprocesszorosságot (SMP) támogatja.2
Gyakran felmerülő kérdés, hogy az Intel Pentium processzorát
válasszuk-e, vagy más gyártók – Cyrix, AMD – az Intelénél olcsóbb
Pentium osztályú processzorait.
A kérdésre nem lehet egyértelmű válasz adni. Az Intel processzorai lebegőpontos teljesítményben jelentősen felülmúlják a többi
gyártóét, míg azok egyes modelljei más utasításokat hajtanak
gyorsabban végre. Olyan feladatoknál tehát, melyeknél a nagy
pontosságú gyors számítások dominálnak (ilyen például a CAD
vagy háromdimenziós animáció és a legújabb játékok), az Intel
van előnyben. Más feladatoknál (például adatbázis-kezelés, szövegszerkesztés) más gyártó processzora lehet a jó választás,
különösen ha az árkülönbséget memóriába fektetjük.
A vásárláskor érdemes szakember véleményét kikérni.

1
2

Szerver az a gép, amely az erőforrásait a hálózat rendelkezésére bocsátja,
kiszolgálja a többit.
Ilyenek például a Windows NT Server, a Linux, illetve a Unix különböző
változatai.
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3.2 Az órajel
A számítógép órajele alapvetően meghatározza azt, hogy a gép
milyen gyorsan működik.
Azonos processzortípus esetén azt mondhatjuk, hogy a kétszeres órajel
közel kétszeres sebességet jelent a programok futtatásakor. Azért nem
lesz pontosan duplája a gép sebessége az órajel megduplázásától, mert
a processzornak gyakran várnia kell a különféle perifériákra, melyeknek
a sebessége többnyire független az órajeltől.
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Ma a PC-kben alkalmazott processzorok belső órajele 66 MHz-től
egészen 330 MHz-ig terjed. A következő évezred elejére ígérik az
1 GHz1 órajelű processzorokat. A processzor saját belső órajele
különbözik attól az órajeltől, mellyel a rendszersíneken keresztül
a gép többi részét eléri. Az alaplap órajele többnyire 66 MHz.
Vannak alaplapgyártók, melyek megengedik nagyobb – 80 vagy
100 MHz – buszórajel használatát, jelentősen emelve ezzel a gép
sebességét, de ez a memóriák és a perifériaillesztők gondos megválasztását követeli meg.
A különböző típusú processzorú és órajelű gépek sebessége többnyire csak méréssel hasonlítható össze.

3.3 A memória
A számítógép memóriája határozza meg, hogy mennyi információt tud a gép egyszerre „fejben” tartani.
Az elektronikus memória az egyedüli hely, melyhez a processzor
közvetlenül hozzáférhet. Innen olvassa ki azon programokat és
adatokat, amelyeken dolgozik.
A memória alapegysége a byte.
Leegyszerűsítve egy byte információ egy betű vagy írásjel
tárolására elegendő.
A memória fizikai felépítés szempontjából gyorsítótárra és operatív
tárra osztható. A gyorsítótár másfajta, gyorsabb és persze drágább
integrált áramkörökből2 épül fel, és ezt a processzor várakozás nélkül
elérheti. A modern gépekben a gyorsítótár 256 kB-tól 1 Mbyte-ig
terjed.
1
2

1 GHz = 109 Hz
SRAM (statikus RAM)
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Az operatív tár1 az, ahol az adatok és a programok a futás közben
elhelyezkednek. A ma elterjedt 32 bites, grafikus, több programot
futtató operációs rendszerek igen sok RAM-ot követelnek.
Egy tipikus irodai alkalmazásokat futtató windowsos gép
minimális memóriaigénye 8 Mbyte, 32 bites operációs
rendszerrel és egyszerre több programot futtatva pedig már
a 16 Mbyte is szűkös, inkább 32 Mbyte ajánlható.
Szerencsére a memória ára az utóbbi időben meredeken zuhant.
Márpedig az esetek többségében a gépek sebessége lényegesen
jobban javul, ha memóriát teszünk bele, mintha ugyanannyi pénzt
egy új processzorra költenénk!
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3.4 A busz
A busz a számítógép azon része, mely az adatokat eljuttatja
a processzortól a memóriához, illetve a perifériákhoz.
A számítógép-vásárlók gyakran nem értik, hogy hiába vásárolnak
igen gyors processzorú gépet, amikor a processzor a hagyományos
ISA2 buszon keresztül csak 8 MHz órajellel érheti el a perifériákat.
Az ISA busz gyorsítására különböző megoldások születtek (például az
EISA, VESA local bus, Micro Channel és a PCI busz.)

Ma gyakorlatilag a PCI busz az uralkodó. Ez az architektúra lehetővé
teszi az egyes kártyák automatikus konfigurációját, és megnöveli
mind az adatátvitel szóhosszúságát (16 helyett 32 bit vagy 64 bit),
mind az átvitel sebességét (8 MHz helyett 66 MHz vagy egyes
chipseteknél 75–100 MHz). A mai gépekbe gyakorlatilag csak akkor
tesznek ISA kártyát, ha nem fér bele több PCI, vagy olyan egzotikus
kártyáról van szó, ami nem létezik PCI változatban.

3.5 A hard disk
A számítógép legfontosabb háttértárolója a hard disk (merevlemez, winchester).
Ezen a számítógépből üzemszerűen ki nem vehető mágneses adattárolón tároljuk a rendszeresen használt programokat és adatokat.

1
2

DRAM (dinamikus RAM)
Industrial Standard Achitecture
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A memória után ez a második leggyorsabban elérhető adathordozó.
Ma már egyetlen, hálózatba nem kötött PC sem nélkülözheti a megfelelő méretű és sebességű hard disk beépítését. A mai programok
sajnos egyre nagyobb és gyorsabb hard disket követelnek. Ma egy
általánosan használatos PC-be minimum 1 Gbyte nagyságú hard
disket építenek.
A hard diskeket a gép többi részével (az alaplappal) egy winchestervezérlő köti össze. A régebbi típusú (ST-412 kompatibilis)
vezérlőkön kívül – ezek ma már nem kaphatók, és csak régebbi
gépekben találhatók meg – két rendszer terjedt el: az AT-busz (IDE
vagy EIDE) és az SCSI1 winchestervezérlők.
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Az IDE vezérlők és hard diskek olcsók és elég gyorsak a
mindennapi használathoz, de egy gépbe IDE vezérlő esetén
maximum két, EIDE esetén négy hard disk építhető.
Az SCSI rendszer egy finoman kidolgozott szabványon alapul,
mely intelligens perifériákat tételez fel. Egy gépbe elvileg maximum 7 SCSI vezérlő építhető és mindegyikhez 7–72 hard disk,
vagy más SCSI eszköz kapcsolható, így elvileg egy gépbe akár
49 hard disk is berakható. Az SCSI kontrollereknek és diskeknek
különböző sebességű változatai kaphatók a normál SCSI-től az
Ultra Wide SCSI-ig.
Az SCSI kontrollerek előnye, hogy kissé gyorsabbak, mint az
IDE diskek, és szabványos felületük révén a gép könnyen
bővíthető újabb diskekkel, streamerrel vagy CD-ROM-mal ha
az szükségessé válik. Az SCSI rendszer másik előnye abból
származik, hogy intelligens eszközöket használ, és így nem a gép
processzorának kell levezényelnie egy-egy műveletet, hanem a vezérlőkártya önállóan dolgozza fel a processzortól kapott utasításokat, és egyszerre akár több parancsot is optimalizálva tud
végrehajtani.
Hátránya azonban az SCSI rendszernek, hogy mind a kontrollernek,
mind a diskeknek lényegesen magasabb az ára. Az SCSI diskrendszer flexibilitása és sebessége főleg a hálózati szerverekben elengedhetetlen, ahol alkalmazása csökkenti a processzor terhelését is.

1
2

Small Computer System Interface
Wide, azaz széles SCSI esetén 15
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3.6 A grafikus rendszer
A számítógép felhasználásának kényelmét nagyban befolyásolja
a grafikus rendszere, amely egy kontrollerkártyából és a monitorból áll. Ma már lényegében csak egy rendszer van versenyben
a PC-k között: a VGA1 grafikus rendszer.
Ennek ellenére érdemes a régebbi rendszerekről is szót ejteni, mert
a régebbi gépekben ezek még felbukkanhatnak.
Az első eredeti IBM gépeket vagy monokróm, grafikát megjeleníteni nem
képes rendszerrel, vagy a kis felbontású, a szemet zavaró, de színes és
grafikát is tudó CGA2 rendszerrel szállították. Az előbbi mára teljesen
kihalt, az utóbbi régi gépekben felbukkanhat. Ezt a rendszert igen
könnyű felismerni, mert ez az egyetlen, ahol a képernyőn a karakterek
szemmel igen jól láthatóan és zavaróan pontokból épülnek fel.
A monokróm rendszer továbbfejlesztése a sokáig igen népszerű Hercules
grafika volt. Ez a rendszer is mono, azaz a feketén kívül csak egy színt
képes megjeleníteni, felbontása és képismétlési frekvenciája azonban jó,
így nem fárasztja a szemet.
A következő rendszer az EGA3 grafika volt. Ez a rendszer is színes, és a
felbontása megközelíti a Hercules kártyáét. Az EGA programozástechnikai szempontból forradalmi újításokat hozott, és így ezzel a kártyával
vált először lehetővé, hogy a képernyőn karakteres üzemmódban megjeleníthessük az összes magyar karaktert. (A problémát az ő és az ű betű
okozza.)

Végül néhány évvel ezelőtt uralkodóvá vált a VGA. Ez a rendszer
lehetővé teszi 256 szín megjelenítését a képernyőn, illetve nagyobb felbontás mellett nagyobb képismétlési frekvenciát használhat, megelőzve ezzel a felhasználó idő előtti kifáradását.
A VGA után sok gyártó jött ki a VGA rendszer különféle bővítéseivel.
Ezeket hívják SVGA4-nak. Sajnos ezek a rendszerek a kiterjesztett
módokban nem kompatibilisek egymással, így minden kártyához
külön meghajtó programokat mellékelnek. Az SVGA-kártyák gyártói
szerencsére rendszerint mellékelnek olyan programot az egység
mellé, mely segítségével a kártya megfelel a VESA-ajánlásnak, és így
sok programmal képes együttműködni.

1
2
3
4

Video Graphics Array
Color Graphics Adapter
Enhanced Graphics Adapter
Super VGA
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Ma egyre elterjedtebbé válnak a különböző két- és háromdimenziós grafikus gyorsítókártyák.1 Ezek a kártyák olyan grafikus
processzort tartalmaznak, mely a képernyővel kapcsolatos rutinműveleteket (például egy ablak áthelyezése) hardveres módon
gyorsítja, és ezzel leveszi a terhet a processzorról. A háromdimenziós gyorsítók háromdimenziós alakzatok megjelenítését végzik
a képernyőn, és főleg a ma divatos háromdimenziós játékok
esetén jelentenek nagyságrendi gyorsulást.
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Egyre gyakrabban találkozhatunk olyan grafikus kártyával, mely
hardveres MPEG-támogatással rendelkezik. Az MPEG egy olyan
eljárás, melynek segítségével mozgó képeket lehet tömöríteni. Ezt az
eljárást használják akkor, amikor mozifilmeket írnak CD-ROM-ra
vagy DVD2-re. Egy ilyen kártya segítségével a multimédia-anyagokban szereplő filmrészleteket nagyobb felbontásban vagy nagyobb
képismétlési frekvenciával tudjuk lejátszani.

16
Általánosságban állíthatjuk, hogy minden grafikus rendszerhez saját monitortípus tartozik, és ezek egymás között
nem cserélgethetők.
A fenti állítás alól egyetlen kivétel az SVGA rendszer, mert az
ehhez alkalmas monitorok használhatók VGA-hoz is.
Az SVGA monitorok vásárlásakor óvatosnak kell lenni, mert
lehetséges olyan kártya-üzemmód-monitor kombináció, amikor
a kártya túl nagy frekvenciával próbálja a monitort meghajtani és
az attól tönkremehet.3 A vásárláskor mindig kérdezzék meg az
eladót (vagy még jobb a kártya és monitor leírásában utánanézni),
hogy a monitor bírni fogja-e a tervezett felbontást.
A VGA rendszerekhez nemcsak színes, hanem mono monitor is
vásárolható, mely színeket nem, de szürkeárnyalatokat meg tud
megjeleníteni.

1
2
3

Néha Windows-gyorsítóknak is hívják őket, mert a Windows alatt látszik
igazán a hatásuk.
DVD: új típusú, az eddigieknél jóval nagyobb tárolókapacitással bíró CD.
Ez alól csak a legmodernebb digitális monitorok kivételek, amelyek túlhajtás
ellen beépített védelemmel rendelkeznek.
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4. Perifériák
4.1 Billentyűzet
A piacon igen sokféle billentyűzet található. Hardverszempontból arra kell csak ügyelni, hogy az XT-k és az AT-k billentyűzete nem cserélhető fel egymással. A billentyűk kiosztása
programból módosítható. Sajnos a magyar ékezetes karakterek
nem kerültek bele eredetileg az IBM kódkészletébe, és a Microsoft
erre vonatkozó megoldása igen későn érkezett, ezért az idők
folyamán sok ajánlás, szabvány értékű ajánlás, szabvány született a magyar karakterek kódjaira1, így a régebbi dokumentumokat gyakran át kell konvertálni.
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4.2 Floppy
A floppy az adatok lementésének és szállításának legelterjedtebb
eszköze. Ma már minden gépbe 3,5”-os HD2-drive van építve. Ezt
szokták egyszerűen „kis floppy”-nak nevezni. A floppyknak nagy
hátrányuk a kis sebességük és kapacitásuk.
Az utóbbi időben erre különböző megoldások születtek. A Zip
drive jelenleg a legelterjedtebb. Egy lemezére 100 Mbyte fér, de
a meghajtó nem ismeri a 3,5” floppykat. A legígéretesebbnek talán
az A: drive rendszer ígérkezik, mely 120 Mbyte információt tud
felírni egy, a 3,5”-os floppyhoz hasonló lemezre, és tudja olvasni
és írni a hagyományos 3,5”-os floppykat is, méghozzá az eredeti
meghajtóknál ötször gyorsabban.
Célszerű az iskolában legalább egy olyan gépet is tartani, melyben
régi 5,25”-os floppymeghajtó is van az esetlegesen felbukkanó régi
anyagok számára.

4.3 Egér
A Windows vagy más grafikus programok egyik leggyakrabban
használt perifériája az egér. Az egeret vagy speciális egérporton,
vagy a számítógép soros portján keresztül lehet a géphez csatlakoztatni. A gyártó az egérhez mellékel egy meghajtóprogramot is,
ami az egér hardverét programozza. Az egér kinézete teljesen
1
2

Például CWI 1, 2, SZKI Ventura, módosított 850, 852, ISO Latin 2, ANSI
Latin1, Latin2.
High Density (nagy sűrűségű).
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a felhasználó ízlésétől függ. Lényegében minden program minden egérrel működik, igen ritka az inkompatibilitás.
Főleg hordozható gépekhez terjedt el a pozicionáló gömb vagy
trackball. Ez az eszköz olyan, mint egy hanyattfektetett egér.1
A használója nem az asztalon tologatja, hanem a doboz tetején
kiálló gömböt forgatja.
Mind az egér, mind a trackball huzamosabb idő után belülről
bepiszkolódik.
Ha azt tapasztaljuk, hogy nem lehet vele finoman pozícionálni, a golyót ki kell venni, és az eszközben levő kis
hengerek felületét finoman meg kell tisztítani.
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4.4 Streamer
A streamer kicsit hasonló a magnóhoz abból a szempontból, hogy
az adatokat a streamer is szalagra menti. A streamer a biztonsági
mentések2 eszköze, nagy mennyiségű adatot lehet olcsó adathordozóra menteni a segítségével.
Egy streamerkazetta kapacitása típustól függően 80 MB – 8 GBig terjed. Speciális eszközökre (DAT3) 4–16 Gbyte4 mennyiségű
adat is menthető.

4.5 Scanner
A scanner egy olyan különleges beviteli eszköz, melynek segítségével képeket lehet digitalizálni és a számítógépbe bevinni.
A scannert irodai környezetben főleg
• a kiadványszerkesztéshez használt fényképek, ábrák bevitelére, vagy
• nagy háttértárolókkal együtt iratok archiválására5, vagy
• a számítógéppel elküldendő, de csak papír alakjában meglevő
faxok beolvasására használják.

1
2
3
4
5

Sokan hanyattegérnek is hívják.
backup
Digital Audio Tape
1 Gbyte (gigabyte) = 1024 Mbyte (kb. 600 000 gépelt oldal).
Vigyázat! Egy olvasott oldal képe tömörítés nélkül akár 8 MB is lehet. Egy
nagyobb színes kép 15-20 MB.
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Ha a scannerrel beolvasott képet egy karakterfelismerő
programmal feldolgozzuk, egy szövegszerkesztőbe betölthető adatállományt nyerünk. Így nagyon nagy mennyiségű, csak papíron meglevő anyag vihető be rövid idő alatt a
számítógépbe.
Sajnos a karakterfelismerő programok elég drágák és rossz minőségű nyomtatványoknál sokat hibáznak. Így a kijavítás ideje
összemérhetővé válhat a begépelés idejével. Ennek ellenére a karakterfelismerés igen hatékony módja lehet az iratok archiválásának, mert egy gépelt oldal képe (ahogy a scannerről lejön)
néhány Mbyte, míg a karakter-felismerés után a szövegállomány
csak 2 kbyte nagyságrendű.
A scannerek háromféle kivitelben és árkategóriában készülnek.
A legolcsóbb és csak amatőr célra alkalmas fajta a kézi scanner.
Ezzel az eszközzel a beolvasás úgy történik, hogy a lapnál keskenyebb eszközt kézzel végighúzzák a papíron. Egy A4-es oldal
beolvasásához két-három ilyen csíkot kell beolvasni, majd egy
erre szolgáló programmal egy képpé összeilleszteni.
Az irodai használatra leginkább a lapscannerek felelnek meg.
Ezek a berendezések úgy néznek ki, mint egy fénymásoló felső
része, és egyszerre egy egész lapot lehet velük beolvasni. Külön
megrendelhető hozzájuk többlapos lapadagoló is.
Professzionális célokra vagy igen nagy lapok beolvasására általában igen nagy felbontású dobscannereket használnak. Ezek a berendezések azonban – főleg az áruk miatt – csak professzionális
felhasználásra ajánlottak.

4.6 Modem
A modem szó a modulátor-demodulátor kifejezésből származik.
A modem segítségével adatokat továbbíthatunk egy számítógéptől egy másik számítógéphez telefonvonalon keresztül.
Gyakorlatilag minden modem képes faxot küldeni és fogadni.
A modemek legfontosabb paramétere az, hogy mennyi információt
képesek egy másodperc alatt elküldeni. A ma kapható modemek
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14 400, 28 800, 33 600 vagy 56 0001 bitet képesek egy másodperc alatt elküldeni.
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Faxmódban a modemek 9 600 vagy 14 400 bitet küldenek másodpercenként a fogadó faxtól függően. Ha számítógépről modemmel küldünk faxot, a gépben készített dokumentumot nem kell
kinyomtatni, a faxprogram a szövegszerkesztőnk számára nyomtatóként fog látszani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a számítógéppel küldött faxok kissé gyorsabban érnek át, és lényegesen jobb minőségűek, hiszen a betűket nem a papírról kell
beolvasni, hanem a gép a küldés felbontásának megfelelően
generálja. A modemek faxot nemcsak küldeni, hanem fogadni is
tudnak. Ekkor a fogadott fax mint grafika kerül a gép memóriájába, és onnan tetszőleges nyomtatón kinyomtatható.
Egyes modemek képesek az emberi hang digitalizálására és kezelésére is.2 Ekkor a számítógépünket intelligens üzenetrögzítőként tudjuk használni.
A modemekhez mellékelt programok igen sokrétű szolgáltatásokat nyújtanak. Az egyszerű üzenetrögzítésen kívül a hívó a „tone”
módú telefonkészülékén a számok leütésével megadhatja, hogy
kinek akar üzenetet hagyni, vagy akár előre elkészített faxokat is
lekérhet a gépünkről.
A fő probléma a faxfogadás és hangpostaláda használatával az,
hogy ehhez a számítógépünknek állandóan bekapcsolva kell
lennie. Erre a problémára nyújtanak egyfajta megoldást a modern
számítógépek energiatakarékos funkciói. Ha a gépet nem használják, az minden nem létfontosságú részt kikapcsol, leáll
a hard disk, kikapcsol a monitor, lelassul a processzor, de ha
valamilyen esemény történik (például cseng a telefon), a gép
mindent gyorsan el tud indítani.
A modemek fő funkciója a számítógépek közötti adatátvitel.
Az adatátvitel meggyorsítására a modemek többféle tömörítő és
hibajavító algoritmust használnak. Ezek segítségével – az adatok
fajtájától függően – a tényleges adatátvitel akár a névleges duplája
is lehet.

1

2

Az 56 Kbps sebességű modemek ezt a sebességet csak digitális telefonközpont
és a másik oldalon alkalmazott különleges szerver oldali modem esetén képesek
produkálni. Akkor is csak az adatfogadás gyors, a küldés marad 33 600 bps.
Ezt hívják voice funkciónak.
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A modemek sebessége főleg a modemes Internet-kapcsolat
esetén játszik nagy szerepet, hiszen ekkor a böngészés
teljes ideje alatt kell a telefontarifát fizetni, így nem mindegy, hogy az adott adatmennyiség mennyi idő alatt jön le.
A modemek kivitel szempontjából kétfélék lehetnek. Az olcsóbb
megoldás a kártya alakjában beszerezhető modem. Ezt egyszerűen bele kell tenni a gépbe, és megfelelő konfigurálás után csak
csatlakoztatni kell a telefonvonalra. Ezen modemtípus hátránya,
hogy nem lehet egyszerűen áttenni egyik gépről a másikra, hiszen
a kiszedéshez szét kell a gépet szedni, és a konfigurálása is kissé
nehézkes.
A másik kivitelt a külső modemek alkotják. Ezek a modemek egy
külső házba vannak szerelve és a gép soros portjához csatlakoznak. Konfigurálásuk kissé könnyebb, mint a kártyás modemeké,
és könnyű az egyik géptől a másikhoz helyezni és a dobozon
elhelyezkedő lámpácskák felvilágosítást adnak a modem és az
adatátvitel állapotáról.
Ha az iskola nem kapott a Sulinet-projekt keretében Internet-csatlakozást, az internetes levelezés megoldható egy modemmel olyan módon, hogy időnként felhívnak egy Internetszolgáltatót és leveleket cserélnek.

4.7 CD-meghajtó
A CD-meghajtó olyan, az utóbbi években igen elterjedt periféria,
melynek segítségével CD-kre rögzített adatok olvashatók be a számítógépbe. A CD előnye az, hogy sok információ (640 Mbyte)
rögzíthető egy olcsó és sorozatban könnyen gyártható médiára.
Ma már több ezer CD kapható a játékoktól kezdve az enciklopédián,
képtáron, oktatóprogramokon és telefonkönyvön keresztül az összes
magyar hatályos jogszabályig.

A számítógépbe épített CD-k alkalmasak a zenei CD-k lejátszására is. A CD-meghajtókra jellemző az a sebesség, mellyel az
adatokat tartalmazó CD-ket olvassák. Egy 24-szeres sebességű
CD-meghajtó elvileg másodpercenként 3,6 Mbyte-ot tud olvasni.
Általában célszerű olyan CD-t venni, melyen van külső lejátszógomb, amivel az audio CD-k program segítsége nélkül lejátszhatók. Iskolai környezetben mégis meggondolandó ez a megoldás,
hiszen a diákokat kísértésbe ejti, hogy a tanárra való figyelés
helyett a kedvenc CD-jüket hallgassák fülhallgatóval.
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4.8 Printer
Az egyik leggyakrabban használt periféria a printer. A piac nagy
részét ma működési módot tekintve háromféle printer uralja:
• a mátrixprinter
• a tintasugaras printer
• a lézerprinter
Ezen típusok igen erősen különböznek felépítésükben, árukban,
üzemeltetési költségben, de legfőképpen a készült nyomat minőségében. Mindhárom típus más és más feladatra optimális.
A mátrixprinter
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A mátrixprintert sokan idejétmúltnak tartják a kis nyomtatási
sebesség, rossz nyomatminőség és a nagy nyomtatási zaj miatt.
Mindezek az érvek különösen a régebbi kilenctűs nyomtatók
esetén helytállóak.
Ennek ellenére a mátrixnyomtatónak is vannak előnyei.
• Ez az egyetlen nyomtatótípus (a valóban elavult margarétakerekes típusok mellett), amely képes többpéldányos nyomatok
készítésére.
• Ezen kívül a mátrixnyomtatók üzemeltetési költsége a legalacsonyabb az összes típus között.
• A mátrixnyomtatók ideálisak nagyobb mennyiségű nem túl
igényes nyomtatvány előállítására.1
Igényesebb nyomatok kilenctűs nyomtatóval alacsony felbontása
miatt nem készíthetők. A huszonnégy tűs nyomtatók közepes
igényeknek tudnak megfelelni, mivel levélminőségű nyomtatás
esetén a felbontásuk megfelelő, csak a betűk elégtelen feketesége
okozhat gondot.
A tintasugaras nyomtatók
A tintasugaras nyomtatók apró fúvókákból folyékony tintát
lőnek a papírra, és a betűk vagy képek ezekből a kis tintafoltokból állnak össze. Egy nyomtatófejbe igen sok (24–128) fúvóka van
építve. A tintasugaras nyomtatók sokkal jobb, majdnem lézerminőségű nyomataikkal, csendes működésükkel és nem túl magas
árukkal kezdik kiszorítani az irodákból a mátrixnyomtatókat.
A tintasugaras nyomtatók megfelelő papíron szinte tökéletesen
éles és teljesen fekete betűket képesek produkálni. Hátrányuk
1

Például programlisták kinyomtatására.
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azonban, hogy a nyomatuk többnyire nem vízálló, azaz egy csepp
víz képes szétkenni a festéket, és érzékenyek a papír minőségére is.
Ez azt jelenti, hogyha a papír durva rostokat tartalmaz és túlságosan
nedvszívó, akkor a betűk szőrösek lesznek, ha pedig túlságosan fényes,
akkor a tinta nem szárad meg idejében és szétkenődhet.

A tintasugaras nyomtatók üzemeltetési költsége a legmagasabb, mert ha kifogy a tinta, a legtöbb típusnál az egész
nyomtatófejet ki kell cserélni. A tintasugaras nyomtatók kínálják az egyetlen elfogadható minőségű és árú színes nyomtatási
lehetőséget. (Van színes mátrixnyomtató, de a minősége nem
megfelelő, és vannak több százezer forintért kapható termoviaszos nyomtatók, melyek segítségével fotóminőségű színes nyomat
állítható elő – oldalanként 500 Ft körüli áron.)
A tintasugaras nyomtató ideális olyan helyen, ahol
• a nyomat minősége fontos,
• nem nyomtatnak nagyon nagy mennyiségben, és
• sokan dolgoznak egy helységben (halk hangja miatt).
A lézernyomtató
A lézernyomtató működési elvében nagyon hasonlít a fénymásolóhoz.
Csak az a különbség, hogy míg a fénymásolónál az oldal képét egy
optika képezi a fényérzékeny hengerre, itt ezt egy lézersugár végzi.
A lézernyomtató majdnem nyomdai minőségű anyagot produkál. Működése csendes és gyors. Ezen előnyei mellett hátrányként jelentkezik az ára, illetve a viszonylag magas üzemeltetési költség. Általánosságban elmondható, hogy minél olcsóbb
egy lézernyomtató, annál drágább üzemeltetni.
A lézernyomtató kiválasztásakor fontos szempont az áron és a nyomtatási sebességen kívül (a nyomtatási sebesség 4, 6, 8, esetleg
12 oldal/perc szokott lenni) a nyomtató teherbírása. Ezt az adatot
a gyártó a havonta nyomtatni javasolt oldalak számával adja meg.
A modern lézernyomtatók képesek sok betűtípust méretezhető módon kinyomtatni. Ez utóbbi tulajdonságát az újabb nyomtatóknak
a modern programok alaposan kihasználják, ezért – ha lehetséges –
érdemes olyan nyomtatót vásárolni, mely kompatibilis a HP LaserJet III vagy IV családdal, vagy van ilyen emulációja.1

1

Bármilyen olcsón is kínálják, nem szabad olyan nyomtatót venni, mely csak
a HP Laserjet II-t tudja emulálni. Nem javasoltak azok a nyomtatók sem,
melyek csak Windows alól képesek nyomtatni.
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Külön kell említeni a lézernyomtatók azon, jóval drágább csoportját, melyek képesek értelmezni a PostScript lapleíró nyelvet. Ilyen
nyomtatók esetén a számítógép egy felbontásfüggetlen programot
küld a printernek, amely ezt értelmezve állítja elő a lapot.
A PostScript nyomtatók sok érdekes lehetőségen kívül tartalmaznak 35 méretezhető betűtípust, melyek megfelelő programmal
ékezetesen is nyomtathatók.

M
3.2

A PostScript nyomtatók nagy előnye a szabványosság és
a felbontásfüggetlenség. Ez azt jelenti, hogy ha valaki készít egy
szöveget, és azt kinyomtatja egy 300 pont/inch1 felbontású lézernyomtatón és utána ugyanazt a file-t elviszi a nyomdába, ahol azt
1200 pont/inch felbontással levilágítják, pontosan ugyanazt a
képet kapja annyi különbséggel, hogy a karakterek széle simább
lesz.

24
5. Alapvető követelmények
A fenti sok és időnként zavarba ejtő paramétersokaság elolvasása
után jogosan merül fel az a kérdés, hogy milyen gépet vegyünk
hát. Erre a kérdésre nem lehet általánosságban válaszolni, de
lehet egy minimumkövetelményt megadni olyan gépre, mely a ma
elterjedt programokat megfelelő sebességgel képes futtatni.
Fontos azonban tudni, hogy bármilyen gépet vegyünk is, az
három év múlva a lassú kategóriába fog esni.
Abban az esetben, ha nem kívánnak Windows-t vagy más grafikus felhasználói felületet futtatni, hanem megelégszenek a DOSos programok nyújtotta szolgáltatásokkal, akkor a minimálgép
a következő lehet:
•
•
•
•
•
•
•
•

1

80386 processzor
33 MHz órajel
80 MB hard disk
2–4 MB memória
3,5” floppy drive
VGA grafikus rendszer
102 gombos billentyűzet
DOS 5.0 vagy magasabb verzió

1 inch = 2,54 cm.

Iskolavezetés 1998. június

Szervezés

Hangsúlyozom azonban, hogy ez minimálkonfiguráció, azaz ez
alatt a konfiguráció alatt biztos lesznek problémák az újabb
szoftvergenerációkkal, és természetesen lesznek szoftverek, melyek lassan fognak futni.
Windows-alapú programokat természetesen nem oktathatnak
azok lassúsága miatt. Ilyen – egyébként ma már csak használtan
kapható – konfiguráció beszerzését már csak emiatt is érdemes
meggondolni, hiszen diákjaikat a ma általánosan elterjedt programok használatára nem tudnák kiképezni.
Abban az esetben, ha Windowst, vagy más grafikus felhasználói
felületet akarnak futtatni a gépen, már komolyabb hardver- és
szoftverháttér szükséges.
Ebben az esetben a – ma már szintén csak használtan beszerezhető – minimum a következő:
•
•
•
•
•
•
•
•

80486-os, 33 vagy 40 MHz órajelű processzor
200 Mbyte hard disk
8 MB memória
3,5” floppy drive
SVGA grafikus rendszer
102 gombos billentyűzet
DOS 5.0 vagy magasabb verzió
Windows 3.1

A Windows 95 vagy más 32 bites operációs rendszer minimuma:
•
•
•
•
•
•

Pentium processzor
520 Mbyte hard disk
16 MB RAM
3,5” floppy drive
SVGA grafikus rendszer
102 gombos billentyűzet

Multimédiát futtató gép esetén ehhez még hozzá kell tennünk egy
CD-meghajtót és egy 16 bites, az operációs rendszer által támogatott hangkártyát hangfallal vagy fülhallgatóval, internetezésre
szánt gép esetén pedig egy minimum 14,4 Kbit/sec sebességű
modemet is.
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6. Alkalmazások és gépek
A fent említett minimálkiépítés egy általános használatot vesz
figyelembe. Az egyes feladatkörökre azonban adható ennél specifikusabb kiépítés is:
Minimális kiépítések:
1
Feladat

Processzor1

Memória Hard disk

Egyéb

Szövegszerkesztés (DOS)

80286/16

1 MB

40 MB

Szövegszerkesztés (Win.)

80386/33

4 MB

80 MB

M
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Kiadványszerkesztés

80486DX2/66

16 MB

500 MB scanner
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Teljes irodai alk. (Win)

80486DX2/66

16 MB

300 MB koprocesszor

CAD

Pentium

16 MB

1 GB

Hálózati szerver

80386DX/25

16 MB

1 GB SCSI disk

Optimális2 konfigurációk:
Feladat

Processzor

Memória Hard disk

Egyéb

Szövegszerkesztés (DOS)

80386DX/25

2 MB

80 MB

Szövegszerkesztés (Win.)

80486DX/66

8 MB

Kiadványszerkesztés

Pentium/233

32 MB

Teljes irodai alkalmazás

Pentium/166

32 MB

1 GB

CAD

Pentium II

64 MB

1 GB spec. display

Hálózati szerver

Pentium II

64 MB

4 GB3 RAID, streamer

200 MB SVGA
1.5 GB scanner, CD

vagy DAT
3

1
2
3

A processzor típusa mellett szerepeltetem az órajelet is.
Természeresen lehet, hogy más mást tart optimálisnak. A hardverkonfiguráció erősen függ az alkalmazott programtól is.
A disk kapacitása a iskola kapacitásigényének függvénye.
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A fenti táblázatokban a windowsos alkalmazások a Windows
16 bites változatára – a Windows 3.1-re vagy 3.11-re – vonatkoznak. A Windows 95 esetén a memória- és a processzorteljesítmény-igény is nagyobb.
Amennyiben egy gépet több feladatra is kívánnak használni,
akkor az ajánlott konfigurációk közül az erősebb gépet kell
választani. Kivétel a hard disk, mert ott a két konfiguráció
összegénél 20–40%-kal kevesebb az irányadó. Ha a gépet tanulói
gépnek kívánják használni, úgy a sebessége lehet némileg kisebb.
A különbség azonban nem lehet 50%-nál nagyobb, mert a válaszadási idő drasztikus megnövekedése a diákok elkedvetlenedéséhez és a számítógépek hasznosságába vetett hitük megrendüléséhez vezethet. A számítógépes laborokban a harddisk-igény
hálózatépítéssel drasztikusan csökkenthető.
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7. Márkás vagy „no name”
A vásárláskor természetesen igen fontos tényező az ár. Ha körülnézünk a piacon, azt tapasztalhatjuk, hogy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező gépeket igen különböző, néha többszörös
áron kaphatjuk meg. Az árakat a különböző forgalmazók árrésein kívül az egyes gyártók híre, illetve többletszolgáltatásai
határozzák meg.
Az olcsó gépek a piacon az úgynevezett „no name” kategóriába
tartoznak. Ez azt jelenti, hogy egy magyar cég olcsó, valahol
Távol-Keleten gyártott részegységeket hoz be külföldről és valaki
– esetleg már csak az üzletben – szereli össze a gépet.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek a gépek nem lennének használhatóak vagy megbízhatóak, csak azt, hogy a minőségük erősen függ az itthoni gépösszeszerelő tapasztalatától. Tehát
attól, hogy képes volt-e olyan, egyébként egymással kompatibilis
részegységeket beszerezni, melyek nemcsak hogy működnek,
hanem hatékonyan is képesek együttműködni.
Az ilyen kis cégektől, főleg a piacon újonnan felbukkantaktól való
nagy értékű beszerzések olyan kockázatot is tartalmaznak, hogy
a kis tőkeerejű, esetleg az indulás adósságaival terhelt cég tönkremegy és nem lesz, aki a garanciális kötelezettségeknek helytálljon.
A fentiek ellenére megfelelő óvintézkedések megtételével lehet jó
„no name” gépet vásárolni. Figyeljenek arra, hogy az eladó
legalább egy év garanciát vállaljon a termékre. Ha a garancia
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hosszabb idejű, az csak jó jel. Jó az is, ha az eladónak van
szervize, ahova az esetlegesen meghibásodott gépet be lehet
vinni, sőt ideális esetben egyes cégek helyszíni garanciát is vállalnak.
A megvétel után kezdjék el „nyúzni” a gépeket. Ez azt jelenti
hogy futtassák rajta az összes programot, amit a későbbiekben
használni akarnak, és tesztként hagyják a gépet bekapcsolva
24–48 órán keresztül. Ha a gép valamely részegysége betegeskedik, akkor nagy valószínűséggel ezalatt az idő alatt vagy tönkremegy, vagy hibajelenséget produkál.
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1

Ha nagy veszteséget jelent egy-egy gép esetleges néhány órára
való leállása – ilyen egység például a hálózati kiszolgáló – akkor
valamely nagyobb nevű cég termékeiből válasszanak.1

Ezek a gépek nem feltétlenül gyorsabbak vagy hibamentesebbek.
Az előnyük az, hogy egy tőkeerős cég áll mögöttük, amely megengedhette magának azokat a kutatásokat, néha próbálkozásokat,
melynek következtében ezek a gépek finoman hangolható, megbízhatóbb eszközök lettek. A nagyobb cégek ezenkívül sok egyéb
szolgáltatást is nyújthatnak a gépük mellé.2
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a márkás gépek nem
tudnak elromlani, illetve nem lehet egy különösen rossz példányt
kifogni.
Hálózatos alkalmazásokhoz a szervergépnek mindenképpen valamely megbízható gyártó szervernek tervezett modellje ajánlható,
hiszen a szerver leállásakor az egész hálózat, és vele együtt az
egész labor vagy akár az iskola összes számítógépe megáll.

8. Személyi feltételek
8.1 Az informatikatanár
Az iskolai számítógépes rendszer legfontosabb emberei az informatikatanárok, hiszen ők használják a számítógépeket a legtöbbet, és ők értenek hozzá az iskolában leginkább. Az informatikával és az informatikatanárral kapcsolatban azonban látnunk kell,
hogy nem ugyanolyan tantárgy, illetve tanár, mint a többi.
1
2

Például Compaq, IBM, HP, DEC.
Például meghajtóprogramok, segítőszolgálat, gyorsszervíz.
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Ennek okai:
• Az informatika igen gyorsan változik. Az informatikatanár tudásának gyakorlati része – ami az oktatás több mint felét
alkotja – 6–8 év alatt reménytelenül elavul. Ezért a tényért sem
a tanár, sem az őt felkészítő egyetem nem felelős, hiszen
a számítástechnika a technika legdinamikusabban fejlődő területe. Így ha egy informatikatanár nem akarja azt tapasztalni,
hogy kevesebbet tud a diákjainál, feltétlenül és folytonosan
tanulnia kell. Ez komoly külön terhet ró az informatikatanárokra. Azért, hogy az elvárásnak megfelelhessenek, mindenképpen szükségük van az iskola minimális támogatására,
ami természetesen anyagi teher az iskolának, de enélkül
néhány év alatt az addig színvonalas informatikaoktatás
ellehetetlenül.
• A számítástechnikával foglalkozó folyóiratokat (melyek sajnos
elég drágák, ezért az informatikatanár nem tudja saját forrásból
finanszírozni) az iskolának meg kell rendelnie a könyvtár számára.
• A továbbképzéseket tanulmányi szabadsággal, órakedvezménynyel, anyagi finanszírozással kell támogatnia az iskolának.
• Megfelelő eszközöket kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy kell
lenni az iskolában legalább egy nagyobb teljesítményű gépnek, hiszen a tanárnak nem a tegnap programjait kell rajta
futtatni, hanem a holnap programjaival megismerkedni. Ezenkívül komoly anyagi terhet jelenthet az új programok megvásárlása.
Amennyiben egy iskola a fenti szempontsort figyelmen kívül
hagyja, tíz éven belül az informatikaoktatás a szó szoros értelmében értelmét veszíti.
Egy számítógépes labor fenntartása komoly és néha igen nehéz
munka. Ez a kijelentés talán meglepő, de feltétlenül igaz. A hagyományos kísérletező tantárgyakhoz (fizika, kémia) hasonlóan
az informatikaórák is komoly előkészületeket igényelnek.
Ezenkívül fenn kell tartani valamilyen módon a labor gépeinek
egyformaságát, mert a diákok munka közben óhatatlanul lassan
lerombolják a gépen felépített logikus rendszert, és így a labor
minden gépe kezd kissé másként viselkedni. Ez hasonló munka,
mintha a fizikatanártól azt várnánk el, hogy a lassan elhasználódó műszereket rendszeresen újrahitelesítse, vagy a nyelvtanár
a nyelvi labor magnetofonjait tisztogassa. Természetesen a fenti
példák furcsák, mert a fizika- vagy nyelvtanárok ezt nem végzik,
vagy nem tudják végezni, de az informatikaoktatás szempontjából
ez az órán kívüli tevékenység életfontosságú, és egy évben akár
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100–150 órát is igénybe vehet. Ehhez még hozzájöhet a diákok
által behurcolt vírusok miatti újrainstallálások ideje.
Ha az iskolában van számítógépes hálózat, akkor a rendszergazdai szerepkör is gyakran az informatikatanárra hárul. Ez komoly
szakmai felkészültséget és sok munkát igénylő feladat. Ezt az is
mutatja, hogy a nagyobb cégek erre a feladatra egy főállású
szakembert alkalmaznak az informatikatanár fizetésének többszöröséért.
Magának a hálózatnak az installálása és elindítása nem várható el egy informatikatanártól.
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8.2 A többi tanár
Ahhoz, hogy a többi tantárgy oktatása során is hasznát lássa az
iskolai számítógépes infrastruktúrának az kell, hogy a többi
tanár is megismerkedjen a számítógép használatával, és használja azt az órai és az órán kívüli munkájában. Ehhez azonban
komoly tanulásra van szükség.
Célszerű, ha az informatikatanár órákat tart a kollégáknak, ahol
ismerteti
• a számítógép vagy számítógépes hálózat használatának alapjait, valamint
• azon programok használatát, melyekre a tanároknak szüksége
lehet.
Erre azonban az informatikatanár ugyanúgy nem kötelezhető,
mint ahogy egy nyelvtanár sem arra, hogy ingyen nyelvtanfolyamot tartson a kollégáknak.
Természetesen a fentieknek akkor van értelme, ha van az iskolában olyan számítógép, amely a tanárok rendelkezésére áll.

8.3 Az adminisztratív dolgozók
Az iskola adminisztratív dolgozóira fokozottan érvényesek a tanárokról írottak, hiszen az ő munkájukat a számítógép lényegesen
megkönnyítheti és meggyorsíthatja. Itt azonban újra fel kell hívni
a figyelmet arra a tényre, hogy a számítógépes munka megtanulása
komoly munka, hiszen az egyre emberközelibb programok ellenére
egy csomó olyan szituációt hoz létre, melyek az élet más területein
nem fordulnak elő. Ennek következtében a számítógépes rendszer
maradéktalan megismeréséig a munka hatékonysága nem hogy
növekedne, de csökkenhet is. Ez természetes jelenség, és ha
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belátással kezeljük, és nem építünk ki felesleges gátlásokat az
emberekben, a gyakorlattal magától megszűnik.
Természetesen itt is igaz, hogy az informatikatanár nem kötelezhető az iskola számítástechnikai infrastruktúrájának felépítésére
és az adminisztratív dolgozók kiképzésére, de a munka nagy
részét egy mindkét fél – az iskola és a tanár – számára előnyös
megállapodás keretében el tudja végezni.
8.4 A külső szakértők
Az előző két bekezdésből úgy tűnhet, hogy az informatikatanár az
az ember az iskolában, aki a számítógépekkel kapcsolatos tetszőleges feladat megoldására alkalmas. Sajnos ez az elképzelés hamis.

1

Az informatikatanárok képzése magas, de nem szakértői1
szintű jártasságot nyújt az informatika területén, és elsősorban az alapvető ismeretek oktatását teszi lehetővé.

Természetesen léteznek igen sokoldalú informatikatanárok, akik magánszorgalomból elérték egy számítógép-szakértő tudásszintjét.

Így előfordulhatnak az iskolában olyan számítógépekkel kapcsolatos feladatok, melynek megoldása az informatikatanártól nem
várható el. Ilyenek például:
•
•
•
•
•

a számítógépek javítása
a helyi hálózat installálása
az iskola Internetbe kötése
a teljes irodaautomatizálás kidolgozása
nagyobb, többfelhasználós operációs rendszerek installálása

Ezekben az esetekben, vagy akkor, ha a megoldandó feladatot az
iskola informatikatanárai ismereteiken lényegesen túlmutatónak
ítélik meg, szakértőt kell hívni. Természetesen ez a megoldás
anyagi terheket ró az iskolára, de hosszú távon mindenképpen
megéri.
Ha egy igazgató takarékossági célból olyan munkát akar az informatikatanárral elvégeztetni, ami képességeit lényegesen meghaladja, hasonló hibát követ el, mintha az iskola meghibásodott kazánját a technikatanárral javíttatná meg. Lehet, hogy a kazán működni fog, az is lehet,
hogy tökéletes lesz, de előfordulhat, hogy balesetet okoz.
1

A matematikatanár nem matematikus, a fizikatanár nem fizikus, az informatikatanár nem programozó vagy számítógép-szakértő.
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8.5 A rendszergazda
Ha az iskolában kiépítenek egy számítógép-hálózatot, érdemes
megfontolni egy – legalább félállású – rendszergazda alkalmazását. Ezzel az informatikatanárokról levehetők a fent említett
terhek, és így a magas színvonalú oktatásra tudnak koncentrálni.
Ha az iskolának van állandó Internet-kapcsolata – például
a Sulinet projektből –, elengedhetetlen egy rendszergazda
alkalmazása.
Ha nincs egy ember az iskolában, aki pontosan átlátja
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• a hálózat
— felépítését,
— konfigurációját,
• a szerver paramétereit és beállítását, ismerve annak sebezhető
pontjait
az iskola hálózata előbb-utóbb hálózati betörések áldozatává
válik, és az még a jobbik eset, ha csak használhatatlan lesz.
Fontos tudni, hogy a rendszergazdai állás bizalmi állás. Bizonyos
szempontból a rendszergazda nagyobb hatalommal rendelkezik,
mint az igazgató. Egy hálózatban ugyanis csak azt lehet csinálni,
amit a rendszergazda megenged, és jó esetben mindenről tudomást szerezhet, ami a hálózatban történik.
A rendszergazda kiválasztásakor a legfontosabb szempont
a szakmai tudás, a második legfontosabb pedig az, hogy az iskola
vezetése maradéktalanul megbízzon a rendszergazdájában.1
1

9. Hálózatok
A hálózatokat kiterjedés szerint több csoportra oszthatjuk. Az
iskolák szempontjából a helyi és a nagy kiterjedésű hálózatosztályok lehetnek érdekesek.

1

Wide Area Network
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Helyi hálózatnak (LAN1) hívjuk azokat a hálózatokat, melyek
• fizikailag kis kiterjedésűek, és
• helyi, azaz egy épületen vagy szervezeten belüli szolgáltatásokat nyújtanak.
Ez nem jelenti természetesen azt, hogy az egyes helyi hálózatok
megfelelő eszközökkel nem cserélhetnek adatokat.
A másik hálózatosztály a nagy kiterjedésű hálózat (WAN2). Ezek
a hálózatok nem helyi jellegűek. Kiterjedésük jellemzően egy
város méretétől az egész Földet beterítő méretig terjed, akár
milliós nagyságrendű számítógépet összekötve. Jellemzően igen
sok felhasználó közötti adattovábbításra és információkeresésre használhatók. Ilyen hálózat az Internet.
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9.1 Helyi hálózat
Ha egy iskolában a gépek száma eléri a 4–5-öt, azaz van legalább
egy PC-s labor, érdemes megfontolni egy helyi hálózat kiépítését.
Egy helyi hálózat nagy segítséget nyújt
• az azonos feladatot végző, jellemzően egy laborban levő gépek
egyforma állapotban tartásában,
• az egyes gépek közötti adatcserében, és
• az erőforrások megosztásában.
Ez utóbbi jelentős anyagi megtakarítást jelenthet. Nem kell ugyanis
minden gépbe akkora hard disket3 vásárolni, és annak állapotát
naponta figyelemmel kísérni, amelyen az összes használandó program elfér. Ehelyett a gépek megoszthatnak egy közös diskterületet
a hálózaton keresztül. Ezenkívül nem szükséges minden géphez
nyomtatót kapcsolni, mégis minden gépről lehet nyomtatni a hálózat
szolgáltatását igénybe véve. A felsoroltakon kívül a hálózat lehetővé
teszi a hatékony adatmentéseket is.
A technikai előnyökön kívül nem elhanyagolható szempont az
sem, hogy a munkahelyeken egyre elterjedtebbek a helyi hálózatok, és gyakorlatilag nincs olyan néhány gépnél többet üzemeltető
cég, ahol ne lenne hálózat. Így az iskolának fel kell készítenie
a diákokat a hálózatos felhasználás speciális körülményeire,
1
2
3
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Local Area Network
Wide Area Network
Sajnos ma már csak nagyobb disket lehet kapni, mint ami egy iskolai
laborgépbe ideális lenne.
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melyet nem tehet máshogy, csak ha magának az iskolának is
van hálózata.
Fontos azonban tudni, hogy aki hálózatépítés mellett dönt, nem
egyszerű feladatra vállalkozik, és előtte néhány stratégiai döntést
kell hoznia:
•
•
•
•
•

Hogyan legyenek a gépek fizikai szinten összekötve?
Egyenrangú vagy hierarchikus legyen-e a hálózat?
Milyen hálózati operációs rendszert használjon?
Milyen és mekkora gép legyen a szerver?
Milyen felhasználókat és csoportokat hozzunk létre?

A fizikai összekötés
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Ahhoz, hogy a gépek kommunikálni tudjanak egymással, azokat
fizikailag össze kell kötni. A piacon többféle hálózati rendszer van,
de egy iskola esetén sebesség és ár szempontjából egyedül az
Ethernet jöhet szóba. A többi hálózati hardver vagy túl lassú,
vagy túl drága.
Az Ethernet kártyák háromféle kábelezési móddal kaphatók. Az
első mód – a „vastag” Ethernet használata – nehézkes és drága,
ezért nem ajánlott, és ma nem is használják már. A másik két
kábelezési mód a síntopológiájú koaxiális kábeles és a csillagtopológiájú csavart érpáros kábelezési mód. Mindkét kábelezésnek
vannak előnyei és hátrányai is.
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A síntopológiájú Ethernet hálózatoknál – ezek az olcsóbbak és népszerűbbek – minden gép egy sínre sorba van kötve, és a sín két végén egy-egy
lezáró ellenállás van. Ennek a kábelezésnek az az előnye, hogy minden
gépnél pontosan két kábel van. Addig, amíg a sín nem túl hosszú (azaz
rövidebb mint 160 méter), a kártyákon kívül nincs más aktív elemre
szükség. Ha 160 méter kábel nem elég, akkor a síntopológiájú szegmensek
egy repeateren (ismétlő) keresztül csillagtopológiában összekapcsolhatók.

A síntopológia hátránya, hogy ha egy helyen megszakad a drót,
az egész sín leáll.
A csillagtopológiájú hálózatnak nincs ilyen problémája, hiszen ott
csak az a gép esik ki, amelyik a megszakadt drót végén van.
A csillagtopológiánál a problémát a sokkal nagyobb mennyiségű drót
elhelyezése, és a hub (csomópont) környékén összefutó drótok okozzák.
A csillagtopológiához mindig kell egy aktív elem, a hub. Megbízhatóbb
volta és azon tény miatt, hogy a csavart érpáras Ethernet a kábelek
cseréje nélkül1 alakítható tízszer gyorsabb 100 MB/s sebességűre, ma
– drágább ára ellenére – főleg ilyen hálózatokat építenek.

A kábelezés kiépítését célszerű az erre szakosodott cégek egyikével elkészíttetni.
Egyenrangú vagy hierarchikus
A hálózati programoknak két csoportja van,
• az egyenrangú (pear-to-pear) és
• a hierarchikus hálózatok.
Ez a fajta felosztás a hálózatos operációs rendszerekre vonatkozik, és független az alkalmazott fizikai összeköttetéstől. Így tehát
egy síntopológiájú Ethernet hálózaton – annak ellenére, hogy ott
a gépek egyformának látszanak – lehet hierarchikus hálózatot
futtatni és ugyanígy csillagtopológián is lehet egyenrangú hálózati programot használni.
Az egyenrangú hálózatok (Netware Light, Lantastic, Windows for
Workgroups, Windows 95, Novell DOS 7.0) kissé szabadabban
kezelik a gépeket, ez azt jelenti, hogy bármelyik gép lehet egyszerre kliens2 és szerver, azaz szolgáltathat bizonyos erőforrásokat
a többi gép számára és használhatja a többi gép erőforrásait.
Ekkor minden gép mellett ülhet valaki, aki a gépet sajátjaként
használja, ugyanakkor egy másik gépről is lehet látni ennek
1
2

Catergory 5 típusú kábel esetén.
Kliensnek vagy munkaállomásnak nevezzük azt a gépet, amely a hálózattól
kapott erőforrásokat használja.
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a gépnek a diskjét vagy printerét. Ezt a működési módot hívjuk
nem dedikált szervernek.
A nem dedikált szervereket használó hálózatoknak az a fő előnye,
hogy a szervereket más munkára is lehet használni miközben
szerverként működnek. De ugyanez hátrány is, hiszen gondoljuk
el, mi történik, ha használunk egy erőforrást, mondjuk a szomszédunk gépére akarjuk menteni egy anyagunkat, de közben
a szomszéd meggondolja magát és kikapcsolja a gépét. Ekkor elég
nagy valószínűséggel megsérül a menteni szánt anyag.
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Az egyenrangú hálózatoknál kis felhasználószám esetén drágább,
de mindenképpen biztonságosabb megoldást jelentenek a hierarchikus hálózatok (Novell Netware 3.12 vagy Intranetware,
Windows NT...)
Ezek a hálózatok dedikált szervert használnak, azaz a szerver
nem csinál mást, csak a hálózati programot futtatja1, vagyis
megosztja az erőforrásokat, így a munkaállomások egymás hard
diskjét nem látják, csak a szerver által szolgáltatott diskeket. Ez
a megoldás – bár primitívebbnek tűnik, mint a másik – mégis
gyorsabb és biztonságosabb, hiszen szervernek beszerezhetünk
egy megbízható és igen erős konfigurációt, amit szünetmentes
áramforrással ellátva bezárhatunk egy szobába, ahol senki nem
kapcsolhatja ki vagy piszkálhatja.
A szerver
Egy hálózat megbízhatósága és gyorsasága főként a szervertől
függ.
Igen fontos, hogy szervernek egy megbízható gyártótól
származó gyors gépet vegyünk.
A legtöbb gyártónak vannak direkt szervernek tervezett modelljei.
Fontos, hogy a szervernek elegendően sok memóriája2 legyen,
mert ez erősen befolyásolja a hálózat sebességét.
A szerverek esetében igen fontos a megbízható diskrendszer, ezért
ajánlatos SCSI diskek beszerelése. Nagy megbízhatóságot ad
a diskek tükrözése vagy intelligens RAID kontroller alkalmazása.

1
2

A Windows NT ez alól kivétel, itt a szerveren más programokat is futtathatunk.
Legalább 64 Mbyte.
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A lemezek nagyságának megválasztásakor érdemes a jelenlegi
igények dupláját figyelembe venni, mert a tapasztalat azt
mutatja, hogy az igények egy-két év alatt megduplázódhatnak.
A szervert ajánlatos egy szünetmentes áramforrásra kapcsolni.
A hálózati operációs rendszereket ugyanis nem szabad leállítás (egy
parancs kiadása, ami esetleg néhány perc alatt fut le) nélkül
kikapcsolni, mert akkor adatvesztés léphet fel. A szünetmentes
tápegység az áramkimaradáskor még egy ideig biztosítja a szerver
működését és az akkumulátorok lemerülése előtt jelet küld a szervernek, amely így biztonságosan leállhat.
A szerver elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy ahhoz illetéktelen (és főleg hozzá nem értő) ne férhessen hozzá, mert
a szerver billentyűzetéről (a konzolról) kiadott néhány jól
irányzott paranccsal a teljes rendszer lerombolható.
A szervert csak akkor kell kikapcsolni, ha a hardver karbantartásra szorul.
Felhasználók és csoportok
A hálózati operációs rendszer megvásárlásakor el kell dönteni,
hogy hány ember fogja használni a rendszert. Egyenrangú hálózat
esetén ez implicit módon történik, mert a programot annyi példányban kell megvásárolni, ahány gépet a hálózatba kapcsolunk.
A hierarchikus hálózatok esetén a vásárláskor kell megmondani,
hogy hány felhasználós rendszert kérünk (természetesen a többfelhasználós rendszer drágább). A felhasználók számát az egyszerre bejelentkezett emberek száma adja. Tehát egy iskolának
legalább annyi felhasználós rendszert kell venni, ahány gép
egy laborban van.
Vigyázni kell azonban, mert ha több labor is van és csak egy labornyi
felhasználó jelentkezhet be egyszerre, nem lehet két hálózatot is használó párhuzamos órát tartani a két laborban.

A másik felhasználókkal kapcsolatos kérdés az, hogy a rendelkezésre álló felhasználói jogokat hogyan osszuk ki az emberek
között. Ennek a kérdésnek az eldöntése a rendszergazda feladata.
Általános esetben, például a tanárok esetében a helyes stratégia az
„egy ember egy account”1. Minden felhasználónak legyen saját
(publikus) neve és titkos jelszava. Nem helyes az a sajnálatosan
1

A hálózatos terminológiában az account a rendszer használatának jogát
jelenti.
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elterjedt gyakorlat, hogy egy accountot, egy felhasználói nevet és
jelszót többen is használnak, vagy az egyes felhasználók ismerik
egymás jelszavát. Azon kollégák számára, akik rendszeresen
együttműködnek, érdemes egy felhasználói csoportot definiálni,
és így nem csak egyéni, de csoportos jogaik is lehetnek (például
kaphatna egy olyan könyvtárat, ahol egymás között file-okat
cserélhetnek). Természetesen egy ember több csoportba is tartozhat, vagy létezhet olyan csoport, amibe mindenki beletartozik.
9.2 Nagy kiterjedésű hálózat – Az Internet
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Ha valaki ma hálózatról vagy „a Hálóról” beszél, egyre valószínűbb, hogy egy, az egész Földet behálózó számítógépes világhálózatról, az Internetről beszél. Az Interneten több tízmillió ember
érheti el egymást és szerverek százezreit, melyek az emberiség
kulturális örökségének jelentős hányadát tartalmazzák. Nyugodtan állíthatjuk, hogy bármiféle – nem titkos – információt
keresünk, az igen nagy valószínűséggel megtalálható az Interneten.
Ha egy iskola rákapcsolódik az Internetre – különösen, ha álladó
Internet-kapcsolata van –, ez minőségi változást hozhat a diákok
és tanárok életében. A diákok általában igen gyorsan felismerik
az újfajta média által nyújtott lehetőségeket, és széleskörűen
használják az Internetet mind személyes kapcsolatok kiépítésére
és fenntartására, mind az érdeklődésük kielégítésére.1 Az Interneten való böngészés amellett, hogy a diákok igen szerteágazó
érdeklődésének tökéletesen megfelel, erősen inspirálja őket az
idegen nyelvek elsajátítására is, mivel az információ 99%-a idegen
nyelven – többnyire angolul – áll rendelkezésre.
A tanárok számára az Internet gyors és olcsó eszköz lehet
a tapasztalatok cseréjére és a szakmai önképzésre.
Ha az iskola állandó Internet-kapcsolattal rendelkezik – a Sulinet-projekt keretében kapott kapcsolat ilyen –, az lehetőséget
nyújt arra is, hogy ne csak az Internet használói, hanem annak
bővítői is legyenek különböző információk szolgáltatásával. Az
iskola rendszergazdája viszonylag kevés munkával elindíthat például egy webszervert, melyet a diákok és tanárok közös munkával
tartalommal tölthetnek fel.

1

Egy kb. 300 tanulós középiskola levélforgalma az Internettel 5-700 levél
naponta.
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Az iskolai webszerver felhasználható az iskola bemutatására az Internet-közösség számára, arculatuk és eredményeik hirdetésére.
Az Internet-kapcsolat előnyei mellett nem szabad elhallgatni
annak veszélyeit sem. Az Internet, mint minden más, az ember
számára élvezetes dolog, függőséget okozhat az arra hajlamos
emberekben. Az Internet-függők egyre több időt töltenek a virtuális világban és elhanyagolják emberi kapcsolataikat és kötelezettségeiket, mert az általuk jól ismert és kontrolláltnak vélt
virtuális világba menekülnek a valódi elől.
Az Internet másik veszélye éppen sikerének legfontosabb tényezőjében, a nyíltságában rejlik. Az Interneten nem csupa jószándékú ember van, bár ők alkotják a túlnyomó többséget.
Van két csoport az Internet-közösségben, akik a számítógéprendszerek biztonsági réseit kihasználva az Interneten levő szerverekre
behatolnak, és azok tartalmát lemásolják, illetve megváltoztatják.
Az egyik csoportba olyanok tartoznak, akik ezt a tevékenységet
szakmai kihívásnak tekintik, és kárt nem okoznak – ők a hackerek. A behatolás után általában még üzenetet is hagynak a rendszergazdának, részben hogy büszkélkedjenek ügyességükkel,
részben hogy segítsenek neki. Így végül is kissé bosszantó, de
hasznos tagjai az Internet-társadalomnak.
A másik csoportról, akiket crackernek neveznek, ez nem mondható el. Ők alkotják az Internet alvilágát. Betörési módszereik
megegyeznek a hackerekével, de a céljuk a szerver lerombolása vagy saját céljaikra – innen indított újabb betörések – való
felhasználása.
Az említett veszélyek elhárításának egyetlen módja egy olyan
hozzáértő rendszergazda alkalmazása, aki jól ismeri az iskola
által használt hálózati operációs rendszert, és képes azt biztonságosan üzemeltetni, illetve a már megtörtént betörést észlelni,
és annak következményeit megszüntetni.
Egy jó rendszergazda előbb-utóbb egy csomó – főleg a diákok
számára fájó – megszorítást akar majd tenni a rendszer érdekében.

Iskolavezetés 1998. június

M
3.2
39

Szervezés

Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Információkezelés a közoktatásban
A Közoktatási Információs Rendszer (KIR)

Salomvári György
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Ennek a cikknek az elõdje 1996-ban került a könyvbe. A helyzet
azóta alapvetõen megváltozott: a számítógép bekerült mindennapjainkba. Ma már nincs olyan iskola, ahol ne lenne legalább
egy PC, a középiskolákat teljes számban, az általános iskolák tekintélyes részét pedig ellátták internet-hozzáféréssel. Az új lehetõségeket felhasználva teljesen átalakult a közoktatás információs rendszere is.
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1. Bevezetõ
Egyfajta megközelítés szerint a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) a tanügyigazgatásban keletkezõ adatbázisok és az
adatbázisok köré „épített” programok összessége. Az értelmezés
szerint a KIR három fõ részbõl áll:
· adatbázisok
· adatbázis-kezelõ (adatbegyûjtés, feldolgozás) programok
· lekérdezõrendszer
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Az elmúlt évek során az egyes adatbázisokra vonatkozóan egymástól függetlenül készültek önálló kezelõ- és lekérdezõprogramok, amelyek a céljuknak megfelelõen sikeresen mûködtek.
Ez a programháttér lehetõséget biztosít arra, hogy az adatbázisok integrációja után egységes kezelõ- és lekérdezõrendszer kerüljön kifejlesztésre, amely azután új szolgáltatások kidolgozását
és bevezetését vonhatja maga után.
A Közoktatási Információs Rendszer jogszabályi hátterét a 20/1997.
kormányrendelet biztosítja.

2. A Közoktatási Információs Rendszer
a jogszabályok tükrében
A 20/1997. kormányrendelet és a 273/2000. módosító kormányrendelet megfogalmazása szerint:
A közoktatás információs rendszere olyan országos információs rendszer, amely tartalmazza a közoktatás mûködésével
összefüggésben keletkezõ közérdekû adatokat, információkat – az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések szigorú betartásával.
A közoktatási információs rendszer feladata biztosítani a közoktatást érintõ, a pedagógiai tevékenységgel összefüggõ adatok, információk hozzáférhetõségét
·
·
·
·
·
·
·

a közoktatási intézmények és fenntartóik,
a közoktatás mûködésében érdekelt szervezetek,
a közoktatás irányításában közremûködõk,
a pedagógusok,
a szülõk és
a tanulók, valamint
érdek-képviseleti szervezeteik részére.
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A 20/1997. és a 273/2000. kormányrendelet elõírja a közoktatási intézmények hivatalos jegyzékének elkészítését (rövidítés: KIR-INT) és
az intézményi információs oldalak kialakítását (rövidítés: KIR-INFO).
A KIR-INT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az
Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda valamennyi fenntartónak megküldte az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapokat,
a nyilvántartásban szereplõ intézményi adatok feltüntetésével.
A kitöltés után visszaküldött adatlapok feldolgozásával elkészült
a közoktatási intézmények hivatalos jegyzéke (KIR-INT), amely
tartalmazza a jogszabályban elõírt adatokat, valamint az intézmények alapító okiratait digitalizált formátumban.
A KIR-INFO – ellentétben az intézmények hivatalos jegyzékével,
amely az adatok tanügy-igazgatási szempontú feldolgozásáról rendelkezik – az intézmények szempontjából fontos adatok kezelésére
ad lehetõséget, hiszen a KIR-INFO-ban szereplõ adatok segítségével az intézmények részletesen bemutathatják személyi és
tárgyi lehetõségeiket. A KIR-INFO ebben az értelemben az OM által biztosított ingyenes reklámfelületként is felfogható, hiszen az
adatok interneten keresztüli publikálása a jogszabályban elõírt felhasználói kör számára biztosít elérhetõséget, különös tekintettel az
iskolaválasztó szülõkre, illetve gyerekekre.
A sikeres internetes publikáció záloga a rendszerben tárolt adatok aktualitása, ezért a hiteles adatok felvételét és folyamatos
frissítését meg kellett oldani. Amennyiben az így létrejött tartalom információs bázissá fejlõdik, az intézmények érzékelni fogják, hogy a rendszerben tárolt adataik fontosak, ezért törekedni
fognak az adataik frissítésére. A folyamatosan frissített adatok
automatikusan a felhasználók számának növekedésével járnak
együtt, amely természetesen visszahat a frissítésekre is. A folyamat beindulása után olyan önmûködõ rendszer jön létre, amely
a jogszabályban megfogalmazott célkitûzésekre megadja a megoldást.
A Közoktatási Információs Rendszerhez további alrendszerek is
kapcsolódnak, amelyek mûködését szintén jogszabályok írják elõ:
· Az 1993. évi XLVI. törvény 8. §-ában, valamint a 173/2000. (X. 18.)
kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása
· A tanév rendjérõl szóló, minden évben kiadott kormányrendeletben meghatározott, középiskolai felvételivel kapcsolatos feladatok ellátása
· A 2001. évi XXXVII. törvény 2. §-ában meghatározott feladatok
ellátása
· A 100/1997. (VI. 13.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása
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A Közoktatási Információs Rendszer jelenlegi állapotában a következõ részekbõl áll:
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ß
ß
ß
ß

Közoktatási Intézménytörzs (KIR-INT)
Általános Információs Adatbázis (KIR-INFO)
Közoktatási Információs Rendszer – Statisztika (KIR-STAT)
Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs
Rendszere (KIFIR)
Tankönyvi Adatbázis-kezelõ Rendszer (KIR-TKV)
Érettségi bizonyítványok központi nyilvántartása (KIR-BIZ)
Szakértõi és vizsgáztatói névjegyzék (KIR-NÉV)
Egyéb, közoktatásra vonatkozó adatokat tartalmazó adatbázisok

Az egyes részek kapcsolatrendszerét a következõ oldalon található ábra szemlélteti.

3. A Közoktatási Információs Rendszer alkotóelemei
3.1 Közoktatási Intézménytörzs (KIR-INT)
Áttekintés
Az intézménytörzs a közoktatási intézmények központi nyilvántartásának céljára létrejött rendszer, amely tartalmazza a magyarországi székhelyû, államilag elismert közoktatási intézmények
tanügy-igazgatási szempontú adatait. A közoktatásban csak és
kizárólag olyan intézmények vehetnek részt (normatív támogatás,
beiskolázás, bizonyítványkiállítás), amelyek a hivatalos intézménytörzsben szerepelnek. Az intézményi adatokban bekövetkezõ
változások esetén a 20/1997. kormányrendelet 30 napon belüli bejelentési kötelezettséget ír elõ, ezért az intézménytörzs folyamatosan frissül. Az adatmódosítások alapjául minden esetben
hiteles okirat szolgál.
A beküldött dokumentumok alapján – amennyiben ezek minden
formai és tartalmi követelménynek megfelelnek – a közoktatási
intézmény nyilvántartásba kerül, illetve az adatai módosulnak.
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Az azonosító a közoktatási intézmény egyik legfontosabb adata,
ezért ezt valamennyi tanügy-igazgatási dokumentumban fel
kell tüntetni. Az OM-azonosító minden esetben egyedi, tehát
egy intézményt egyértelmûen azonosít – függetlenül attól, hogy
hány telephelyen vagy tagintézményben mûködik. A tagintézmények vagy telephelyek tehát nem rendelkeznek önálló azonosítóval, az OM-azonosító az intézmény egészéhez tartozik. Amennyiben egy intézmény megszûnik, az OM-azonosítója bevonásra
kerül. A bevont azonosító a nyilvántartásban marad, így a késõbbiekben bármikor lehetõség van az azonosításra. Az új intézmények minden esetben új azonosítót kapnak.
Az Oktatási Minisztérium hivatalos Közoktatási Intézménytörzsének aktuális állapota a www.kir.hu internetoldalon tekinthetõ meg.
Nyilvántartott adatok
Az intézmény egészére vonatkozó adatok:
·
·
·
·
·

OM-azonosító
intézmény hivatalos megnevezése
intézmény típusa
fenntartóra vonatkozó adatok
az intézmény vezetõjének elérhetõsége

Feladatellátási helyekre vonatkozó adatok:
· székhelyre vonatkozó adatok
· telephelyekre vonatkozó adatok
· tagintézményekre vonatkozó adatok
A feladatellátási helyen végezhetõ feladatok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

óvoda
általános iskola
szakiskola
speciális szakiskola
készségfejlesztõ speciális szakiskola
elõkészítõ szakiskolai feladatok
9., 7., 5. évfolyamon kezdõdõ gimnázium
szakközépiskola
alapfokú mûvészetoktatási feladatok

Iskolavezetés 2005. április

Szervezés

·
·
·
·
·

kollégiumi, diákotthoni feladatok
pedagógiai szakszolgálati feladatok
pedagógiai szakmai szolgáltató feladatok
központi mûhely
korai fejlesztésben, gondozásban részt vevõ nem közoktatási
intézmény (bölcsõde, fogyatékosok ápoló-, gondozóotthona,
gyermekotthon)
· fejlesztõ felkészítésben résztvevõ nem közoktatási intézmény
(fogyatékosok ápoló-, gondozóotthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye)
Az egyes feladatokon belül további részletes adatokat kell megadni a nevelés-oktatás jellegére vonatkozóan.

3.2 Általános Információs Adatbázis (KIR-INFO)
Áttekintés
A KIR-INFO informatikai rendszerének elsõdleges feladata, hogy
a rendszerben tárolt adatok frissítésének lehetõségét egységes felületen keresztül, elõre definiált módon biztosítsa.
Nyilvánvaló, hogy erre a feladatra a legalkalmasabb megoldás
egy on-line internetes modul, amely az adatfrissítést közvetlenül
lehetõvé teszi.
Az informatikai rendszernek azonban fel kell készülni arra, hogy az
intézmények jelentõs része nem rendelkezik internetkapcsolattal,
ezért az internetes modult számítógépes programként CD-n is az
intézmények rendelkezésére kell bocsátani. A papír alapú adatlapok használatát célszerû minimalizálni. Fontos szempont, hogy az
intézmények a beküldött módosítási kérelmek útját nyomon tudják
követni, ezért erre a feladatra önálló webes felület szolgál. Az érkeztetés mindenkori állapotát összesítés formájában is célszerû elérhetõvé tenni, amelyre szintén webes modul szolgál. A beérkezett
módosítási kérelmek feldolgozás után kerülnek a központi adatbázisba.
Nyilvántartott adatok
Óvodák
· Fel kell tüntetni az óvodavezetõ és helyettesei nevét, továbbá –
hozzájárulásával – iskolai végzettségét és szakképzettségét,
a vezetõk félfogadási rendjét, valamint, ha az óvodában mûködik, óvodaszéket, szülõi szervezetet.
· Tájékoztatót kell adni az óvoda személyi és tárgyi ellátottságáról, az óvónõk nevének és – az érintett hozzájárulásával – isko-
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lai végzettségének és szakképzettségének felsorolásával. Rövid
ismertetõt kell adni az óvodai csoportok számáról, szervezésének elveirõl, az óvodához tartozó játszóudvar meglétérõl, illetve
hiányáról.
· Ismertetni kell röviden az óvoda nevelési programjában foglaltakat, az óvoda nevelési célkitûzéseit, azokat a speciális feladatokat – nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, idegen
nyelvû óvodai nevelés, fogyatékos gyermekek ellátása –, amelyet az óvoda nyújt az oda jelentkezõ gyermekek részére.
· Az óvoda az említett adatokon kívül egyébként tájékoztatást
nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél.
Iskolák
· Fel kell tüntetni az iskola igazgatójának és helyetteseinek nevét, valamint – hozzájárulásukkal – iskolai végzettségét és
szakképzettségét, a vezetõk félfogadási rendjét, továbbá, ha az
iskolában mûködik, az iskolaszéket, szülõi szervezetet, diákönkormányzatot.
· Ismertetni kell az iskola személyi és tárgyi ellátottságát. Ennek
keretében fel kell tüntetni a foglalkoztatott pedagógusok nevét,
továbbá – az érintett hozzájárulásával – iskolai végzettségét és
szakképzettségét, és azt, hogy milyen tantárgyat oktatnak. Rövid ismertetõt kell adni az iskola tantermi ellátottságáról, az iskolai könyvtárról, a testnevelési órák, a mindennapos testedzés megszervezésérõl, a szaktantermekrõl.
· Ismertetni kell az iskolai évfolyamok számát, az emelt szintû
oktatás keretében tanított tantárgyakat, az oktatott idegen
nyelveket, továbbá azt, ha az iskola közremûködik a nemzeti,
etnikai kisebbségi feladatok ellátásában, a felnõttoktatásban,
a két tanítási nyelvû oktatásban, a fogyatékos tanulók ellátásában.
· Tájékoztatót kell adni a pedagógiai program legfontosabb célkitûzéseirõl, az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozásokról (napközi, szakkör, érdeklõdési kör, önképzõkör), a választható nem kötelezõ tanórai foglalkozásokról, az iskolának
az elmúlt két évben elért legfontosabb tanulmányi és más
szakmai eredményeirõl.
· Az iskola az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat
mindarról, amit fontosnak ítél.
Kollégiumok
· Fel kell tüntetni a kollégium vezetõjének és helyetteseinek nevét,
továbbá – hozzájárulásukkal – iskolai végzettségét és szakképzettségét, a vezetõk félfogadási rendjét, továbbá, ha a kollégium-
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ban mûködik, kollégiumi széket, szülõi szervezetet, diákönkormányzatot.
Ismertetni kell a kollégium személyi és tárgyi ellátottságát. Ennek keretében fel kell tüntetni a foglalkoztatott pedagógusok
nevét, továbbá – az érintett hozzájárulásával – iskolai végzettségét és szakképzettségét. Rövid ismertetõt kell adni a kollégium
helyiségellátottságáról, az elhelyezési körülményekrõl, a szabadidõs helyiségekrõl, a kollégiumi könyvtárról, a szaktantermekrõl.
Ismertetni kell azokat az iskolákat, amelyekben tanulók elhelyezést nyerhetnek a kollégiumban, továbbá, ha a kollégium
sajátos tehetséggondozást lát el, közremûködik a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátásában.
Tájékoztatót kell adni a pedagógiai program legfontosabb célkitûzéseirõl, a tanórán kívüli és szabadidõs foglalkozásokról
(szakkör, érdeklõdési kör, önképzõkör), a választható nem kötelezõ tanórai foglalkozásokról, az iskola elmúlt két évben elért
legfontosabb tanulmányi és más szakmai eredményeirõl.
A kollégium az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat
mindarról, amit fontosnak ítél.

Pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézmények
· Fel kell tüntetni a szakszolgáltatást nyújtó intézmény vezetõjének és helyetteseinek nevét, továbbá – hozzájárulásával – iskolai végzettségét és szakképzettségét, valamint a vezetõk félfogadási rendjét.
· Ismertetni kell, hogy melyek azok a pedagógiai szakszolgálatok, amelyek az adott intézményen belül igénybe vehetõk, továbbá azokat az idõpontokat, amikor a szülõk a gyermekeikkel
felkereshetik az intézményt.
· Az intézmény az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat
mindarról, amit fontosnak ítél.
Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények
· Fel kell tüntetni az intézmény vezetõjének és helyetteseinek
nevét, továbbá – hozzájárulásával – iskolai végzettségét és
szakképzettségét, valamint a vezetõk félfogadási rendjét.
· Ismertetni kell, hogy melyek azok a szakszolgálatok, amelyek
az adott intézményben igénybe vehetõk, továbbá azokat az idõpontokat, amikor a pedagógusok, a tanulók és a szülõk felkereshetik az intézményt.
· Az intézmény az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat
mindarról, amit fontosnak ítél.
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3.3 Közoktatási Információs Rendszer – közoktatási
statisztika (KIR-STAT)
Áttekintés
A KIR-STAT olyan statisztikai célú adatszolgáltatási rendszer,
amely a közoktatásban részt vevõ intézmények részére évente egyszeri alkalommal kötelezõ. A statisztikai adatszolgáltatás kötelezettségét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
alapján évente kiadott Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló kormányrendelet szabályozza.
Az adatszolgáltatás során az intézmények saját belsõ struktúrájuktól függõen választják ki, hogy melyik adatlapból
mennyit kell kitölteniük.
A KIR-STAT során begyûjtött adatok összefüggõ rendszert alkotnak, amelyek miatt papír alapú adatszolgáltatás esetén a beküldést egy hibajavítási szakasz is követi. A programmal kitöltött
adatlapok esetében az intézményeknél megtörténik a globális
összefüggések vizsgálata, ezért a rendszer csak akkor engedi
a beküldést, ha a beírt adatok összefüggés szinten sem tartalmaznak kritikus hibát.
Miután valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett intézmény beküldte az adatokat, és a papír alapú adatlapok hibajavítása is
megtörtént, következik a hitelesítés. A hitelesítés során az OM
és a KSH szakemberei statisztikai szempontból átvizsgálják az
összesített adatokat, és összehasonlítják azokat a korábbi évek
adataival. A KIR-STAT lényegében akkor tekinthetõ befejezettnek, amikor az OM és a KSH közös nyilatkozatban lezárja és véglegesnek tekinti az adott évi adatbázist.
Nyilvántartott adatok
Adatlap megnevezése
Adatszolgáltatás a közoktatási intézmény tevékenységérõl
Adatszolgáltatás a feladatellátási
hely tevékenységérõl
Adatszolgáltatás az egy tanterv
szerint tanulók létszámáról

Adatszolgáltatás a szakmai oktatás részvételi és vizsgaadatairól

Adatlap jellemzõi
Az intézmény alapadatai, foglalkoztatottak, tárgyi erõforrások
Intézménytípus-adatok, telephely-adatok, diákjóléti adatok
A tanítás nyelve, munkarendje,
különbözõ oktatási formák, tantervek besorolása szakirányú
program szerint, létszámadatok
A szakképzés kiegészítõ adatait
tartalmazza
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Adatlap jellemzõi
Oktatás, nevelés jellege, fogyatékos gyerekek létszámának alakulása
Adatszolgáltatás a beszédjavító
Beszédjavító tanfolyamon részt
tanfolyam (tevékenység) adatairól vevõ gyerekek létszámának alakulása
Adatszolgáltatás a nevelési taA nevelési tanácsadót igénybe
nácsadó tevékenységérõl
vevõ gyerekek létszámának alakulása
Adatszolgáltatás a megyei (fõváSzakértõi bizottságok tevékenysérosi, országos) szakértõi bizottság gének összefoglaló adatai
tevékenységérõl
Adatszolgáltatás az alapfokú mû- Alapfokú mûvészetoktatás adatai
vészetoktatásról

3.4 Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi
Információs Rendszere (KIFIR)
Áttekintés
Az adott tanévben a felvételi rendszer mûködését a tanév rendjérõl kiadott jogszabály írja elõ.
A KIFIR-re vonatkozó jogszabályokat a nappali tagozatos
középfokú iskolákba történõ felvételi eljárás esetében kell
alkalmazni.
Ezek
· a kilencedik évfolyamra beiskolázó
— gimnáziumok,
— szakközépiskolák,
— szakiskolák, valamint
· a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra beiskolázó
gimnáziumok.
A szakképzési évfolyamokra történõ beiskolázás nem tartozik
a KIFIR hatáskörébe.
A KIFIR a középfokú iskolák által indítani kívánt tagozatok begyûjtésével kezdõdik. Minden középfokú iskola saját maga határozhatja meg leendõ tagozatait – figyelembe véve az OM által kiadott iránymutatásokat.
A tagozatok begyûjtésére internetes modul szolgál. A beküldést követõen a Felvételi Központ elkészíti a valamennyi magyarországi középfokú iskolai tagozatot tartalmazó hivatalos tagozat-
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kódjegyzéket, amelyet minden általános iskola térítésmentesen
megkap.
A felvételre jelentkezõ tanulók a tagozatkódjegyzék alapján töltik
ki a jelentkezési lapokat, valamint a tanulói adatlapokat.
A jelentkezési lapból középfokú iskolánként egyet, míg tanulói
adatlapból felvételre jelentkezõ tanulónként egyet kell kitölteni.
A jelentkezési lapokat a középfokú iskolába kell beküldeni, feltüntetve a jelentkezõ adatait, illetve a kívánt tagozatot.
A tanulói adatlapon sorba kell rendezni azokat a tagozatokat,
amelyek az egyes jelentkezési lapokon külön-külön szerepelnek.
A sorrend elsõ helyén az a tagozat áll, amely a jelentkezõ továbbtanulási szándékának leginkább megfelel. A tanulói adatlapokat
a Felvételi Központba kell beküldeni. A tanulói adatlapon szereplõ tagozatkód-sorrendrõl a középfokú iskola nem értesülhet.
A középfokú iskolák a jelentkezési lapok alapján bonyolítják le
felvételi eljárásukat. A felvételi eljárás eredményeképpen tagozatonként elkészítik a jelentkezõk rangsorát, ezzel az iskola igazgatója döntést hoz a jelentkezõk felvételével kapcsolatban, ugyanis
minél alacsonyabb sorszámot kap a rangsorban egy jelentkezõ, annál inkább bekerül az adott tagozatra. A középfokú iskola igazgatója tehát azt a jelentkezõt sorolja be egyes sorszámmal,
akit leginkább fel szeretne venni az adott tagozatra.
A középfokú iskolák interneten keresztül érik el a központi adatbázist, amely a tagozatonkénti névsorokat tartalmazza, ezért nekik csak a rangsorszámot kell beírni. A tagozatonkénti névsorokat a Felvételi Központ állítja elõ a tanulói adatlapok feldolgozása
után.
A felvételi vizsga tapasztalatai, illetve egyéb információk alapján
a jelentkezõ módosító tanulói adatlapot adhat be, amelyen az
eredeti tanulói adatlapon megjelöltekhez képest változtathat.
A módosító tanulói adatlapokon kért változtatások a Felvételi
Központ által történõ feldolgozás után megjelennek a középfokú
iskolák névsoraiban. Természetesen a tagozatok sorrendjét a középfokú iskolák továbbra sem láthatják.
Miután a középfokú iskolák valamennyi felvételre jelentkezõ tanulót rangsorolnak vagy elutasítanak (akkor sem kívánják felvenni,
ha a keretlétszám nem telik be), az adott tagozatot lezárják, és
nyomtatás után hitelesítve beküldik a Felvételi Központba.
A Felvételi Központ rendelkezésére álló végleges felvételi jegyzék ily
módon egyrészt tartalmazza a felvételre jelentkezõk szándékát (tanulói adatlap illetve módosító tanulói adatlap), valamint a középfokú iskola igazgatójának döntését (felvételre jelentkezõk rangsorba
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állítása, illetve elutasítása). Ha egy tanuló több intézménybe, illetve tagozatra is felvételt nyerne, a tanulói adatlapon feltüntetett sorrend (tanulói szándék) dönti el, hogy hol folytathatja tanulmányait. A központi kiértékelõ algoritmus „összefésüli”
a felvételre jelentkezõ tanulók és az iskolaigazgatók szándékát, így jön létre a felvételre javasolt jelentkezõk végleges
rangsora.
Miután a kiértékelés megtörtént, a kiértékelt felvételi jegyzéket
a Felvételi Központ minden felvételt hirdetõ középfokú iskolának
megküldi. A felvételre jelentkezõket, valamint azok általános iskoláját a középfokú iskoláknak kell kiértesíteni.
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Nyilvántartott adatok
·
·
·
·
·
·

Tanulói lap egyedi azonosítója
Felvételre jelentkezõ tanuló személyes adatai
Felvételre jelentkezõ tanuló diákigazolványának a száma
Beküldõ általános iskola adatai
Továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolák adatai
Továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolák tagozatainak sorrendje
· Középfokú iskolák rangsora a felvételre jelentkezõkre vonatkozóan tagozatonként
· Felvételre javasolt jelentkezõ–tagozat párosok (végeredmény)
· Tagozatok, illetve középfokú iskolák jellemzõi a végeredmény
függvényében

3.5 Tankönyvi Adatbázis-kezelõ Rendszer (KIR-TKV)
Áttekintés
A Tankönyvi Adatbázis-kezelõ Rendszer feladata, hogy az OM által kiadott hivatalos Tankönyvjegyzék
·
·
·
·
·

összeállítását,
minõsítését,
terjesztését, valamint
a megrendelések leadását és
statisztikai feldolgozását

támogassa.
Elsõ fázisban összegyûjtésre kerülnek azon könyveknek az adatai,
amelyeket a tankönyvkiadók benyújtanak engedélyezési eljárásra.
Az adatszolgáltatáshoz minden kiadó számítógépes programot kap,
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amely tartalmazza a korábbi évben jóváhagyott könyvek adatait.
A kiadók egyrészt frissítik ezeket az adatokat, másrészt az új
könyvek valamennyi adatát beviszik a rendszerbe. Egy könyvrõl közel félszáz információ kerül a nyilvántartásba. A kiadók elektronikus formában küldik be az adataikat. Valamennyi kiadó
könyvadatai egy központi adatbázisba kerülnek. A központi
adatbázis mindenkori állapotát a kiadók interneten keresztül folyamatosan ellenõrizhetik.
A valamennyi engedélyezési eljárásra beadott könyv adatait tartalmazó központi adatbázisba ezt követõen az OM viszi be a minõsítések eredményeit. A minõsítések és engedélyszámok beírására speciális internetes modul szolgál, amely közvetlen elérést
biztosít a központi adatbázishoz. A minõsítés során – amelyet
szakértõi vizsgálat elõz meg – megtörténik a tankönyvvé minõsítés, illetve az engedélyszámok kiadása. A nem megfelelõ könyvek
elutasításra kerülnek. Ezek az adatbázisban továbbra is szerepelnek, viszont a hivatalos jegyzékre nem kerülnek fel.
A tankönyvvé minõsített könyvek adatait CD-n minden iskola térítésmentesen megkapja.
A CD-n egy számítógépes program is található, amely segítséget
nyújt abban, hogy a közel háromezer tankönyv között az iskolák
megtalálják a számukra legmegfelelõbb könyvet, illetve a megrendelési listáikat össze tudják állítani. A tájékozódás érdekében
a rendszer elektronikus formátumban tartalmazza a tankönyvek
borítóit és tartalomjegyzékeit is.
A papír alapú megrendelések egy másodpéldányát az OM-be is
be kell küldeni. Az adatrögzítés után a papír alapú megrendelésekbõl statisztikai adatbázis készül, amely közel félmillió megrendelést tartalmaz. A megrendelési adatbázis lekérdezését szintén számítógépes program támogatja.
Nyilvántartott adatok
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kiadói kód
tankönyv címe
szerzõk
kiadó
oktatástípus
évfolyam
tantárgy
beszerzési ár
engedélyszám
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· a tankönyvek kivitelezésére vonatkozó adatok (például kötés,
oldalszám, szín)
· kapcsolódó tankönyvek listája
· kiadói leírás
· tartalomjegyzék
· borító
· fejezetek (pdf formátumban)
· megrendelt tanulói példányok iskolánkénti bontásban
· megrendelt tanári példányok iskolánkénti bontásban
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3.6 Érettségi bizonyítványok központi nyilvántartása
(KIR-BIZ)
Áttekintés
Az érettségi bizonyítványok központi nyilvántartásának célja,
hogy az érettségi bizonyítványokkal történõ visszaéléseket
megakadályozza. A központi nyilvántartás a jogszabályokban
elõírt, hitelesített adatokat tartalmazhatja. Az adatok segítségével egyértelmûen megállapítható, hogy a sikeres érettségi vizsgát
tett tanulók milyen sorszámú érettségi bizonyítványt kaptak, illetve hol és mikor vizsgáztak.
A rendszer elektronikus adatgyûjtésen alapul. A középiskolák
CD-n számítógépes programot kapnak, amelynek segítségével
a jogszabályokban elõírt adatokat rögzítik. Az adatok beküldése
elsõsorban interneten keresztül történik. A rendszer elõnye, hogy
beküldés után azonnal megtörténik a feldolgozás, így interneten
keresztül az iskolák közvetlen visszajelzést kaphatnak a beküldés eredményességérõl. Az elektronikus beküldést követõen a hitelesítés papír alapú adathordozón történik. A digitális
aláírás bevezetésével ez a lépcsõfok kihagyható.
Nyilvántartott adatok
·
·
·
·
·
·
·
·
·

érettségizõ tanuló neve
születési dátuma
érettségi bizonyítvány száma
törzslap száma
érettségiztetõ középiskola megnevezése
OM-azonosítója
címe
igazgatójának a neve
vizsgaelnök neve
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· vizsgaelnök igazolványszáma
· a vizsga kihirdetésének idõpontja

4. A továbbfejlesztés lehetõségei
Az Educatio Kht. mellett piaci alapon több cég is foglalkozik közoktatási informatikai rendszerek fejlesztésével. A KIR továbbfejlesztése során döntõ szempont, hogy az iskolák lehetõséget kapnak-e az általuk használt rendszerek megválasztására. Ebbõl
a szempontból két lehetõség van:
· Az OM az iskolákra bízza a szabadon beszerezhetõ, ugyanakkor az Educatio Kht. által bevizsgált és minõsített programok
kiválasztását.
· Az OM egy céget vagy szervezetet bíz meg a szükséges fejlesztések elvégzésével, és az iskolák részére elõírja a központilag kifejlesztett rendszer használatát.
Fontos megjegyezni, hogy az adatbázisok felügyeletét továbbra is
az OM-nek kell ellátni, hiszen az adatbázisok az államigazgatási
feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek.
Megoldási lehetõség a szabad iskolai rendszerválasztás esetében:
· Az OM a fenntartók részére kiadja az adatbázis-szerkezetet és
az adatok között megkövetelt összefüggésrendszert specifikáció formájában. Minden fenntartótól/intézménytõl megköveteli, hogy a specifikációnak megfelelõ adatokat adjon át.
Például a 2001/2002. évi hivatalos KIR-STAT program elõállít
egy elektronikus fájlt, amit be kell küldeni a Közoktatási Információs Irodába. Az üzemeltetést végzõ Közoktatási Információs Irodának – ha a beküldött adatok szabványos formában érkeznek – nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen program
állította elõ a beküldött adatokat.
· Az OM elkészít egy saját kezelõprogramot, amelyet térítésmentesen bocsát a fenntartók és intézmények rendelkezésére.
· Valamennyi fenntartó/intézmény választhat: igénybe veszi az
OM ingyenes programját, vagy megvásárolja a piacon lévõ valamelyik másik programot.
Elõnyök:
· A fenntartók saját rendszereiket tudják kapcsolni a közoktatás
informatikai rendszeréhez, ezáltal az adatok lényegesen pontosabbak lesznek, ugyanakkor az adatszolgáltatás egyszerûsödik.
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· A specifikáció megadásával az OM teljes egészében kézben
tudja tartani a rendszert, minden esetben érvényesíteni tudja
akaratát.
· Az egész rendszer nyitottá válik, kialakulhat egyfajta verseny,
ami jobb programokat eredményez.
· A fejlesztési költségek jelentõsen csökkenthetõk a központilag
kiadott programok egyszerûsítésével. A kereskedelmi programok vélhetõen számos extra szolgáltatást fognak nyújtani.
· A különféle programok nem korlátozzák az adatszolgáltatást,
hiszen valamennyi programot az OM elõzetesen minõsít.
· Az OM bevételhez juthat azáltal, hogy a különbözõ programokat minõsíti: megfelelnek-e a követelményeknek. A felülvizsgálat akár évente történhet.
· Közigazgatási és informatikai szempontból megalapozott specifikációt kell készíteni.
A második esetben az OM elõírja, hogy az általa fejlesztett programokat kell használni, és a programok által kezelt adatbázisok
leírását, valamint az adat-ellenõrzési rendszert nem adja ki. Ebben az esetben az egyik legnagyobb elõny, hogy a rendszert sokkal egyszerûbb „kézben tartani”.
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Világháló
Internet az oktatásban

Fehérvári Anikó

Ez az írás olyan iskolai tanárok számára szeretne segítséget
nyújtani, akik már sokat hallottak az Internetről, de valójában
még nincsenek tisztában annak fogalmával és azzal, hogy az
Internethez való kapcsolódás milyen előnyt jelenthet egy iskola
számára. Ez a cikk az Internettel kapcsolatos alapvető fogalmakkal, illetve az oktatásban való hasznosításának lehetséges módjaival kívánja megismertetni az olvasót.
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1. Az Internet története
Az amerikai hadseregben a hidegháború éveiben született meg
egy újfajta kommunikációs hálózat terve. Céljuk az volt, hogy egy
atomháború bekövetkezésekor támadhatatlan kommunikációs
rendszerrel rendelkezzen az országuk. Ez az újfajta kommunikációs rendszer nem más, mint a számítógépes kommunikáció,
melyet a RAND Corporation szakemberei fejlesztettek ki, és ARPANet néven vált ismertté.
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A számítógépes kommunikáció elve hasonló, mint a hagyományos postai levelezésé. A leveleket a posták gyűjtik, szortírozzák és a legrövidebb úton juttatják el a célállomáshoz. A
szortírozás alapja az irányítószám.
A számítógépes kommunikáció azon az elven működik,
hogy a rendszerbe kapcsolt gépek egyedi címekkel rendelkeznek és minden gép ismeri, hogy egy másik gép milyen
irányban érhető el számára.
Így ha egy gép adatot akar küldeni egy másik gép számára, akkor
a megadott útirány szerint eljuttathatja azt a másik gépnek. Egy
gép többféle útirány szerint is elérhető. Az egyes útirányokat
csomópontok kapcsolják össze, ezek a csomópontok végzik az
útirányok választását. A csomópontokban regisztrálva vannak az
általa elérhető gépek címei. Az ide érkező adatcsomagot a csomópontok továbbítják a legoptimálisabb úton a megadott útirányba.
Ha egy-egy útvonal meghibásodik, akkor a csomópontok más
útvonalon továbbítják az adatokat.
Később – a hálózatba kapcsolt gépek számának növekedésével –
létrejöttek a csomópontok csomópontjai is:
• az útválasztók (routerek)
• az átjárók (gateway-ek), amelyek az egyes rendszerek közötti
átjárást teszik lehetővé
Az első számítógépes kommunikációs rendszer a nagygépek rendszere volt. A 60-as évek végén a hálózati kommunikáció fejlesztésébe több egyetem és kutatóintézet is bekapcsolódott.
A levelezésen kívül a rendszer egyéb szolgáltatásokra is
alkalmassá vált, így egy gép egy másik gép által nemcsak
elérhetővé, de lekérdezhetővé is lett.
Így jött létre a Telnet rendszer.
Ekkor már a számítógépes kommunikáció kilépett a katonai
felhasználás szűk köréből, megjelent az állami hivatalokban és a
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tudományos, illetve a kutatói szférában is. Ugyanakkor biztonsági okok miatt a magánszféra bekapcsolódása még továbbra sem
volt lehetséges.
A hetvenes években az ARPANet segített a különböző szabályok,
vagyis a protokollok kifejlesztésében, melyek a különböző típusú számítógépes hálózatok között is megoldják az adatok
átvitelét. Ezek az „internet”1-protokollok lehetővé tették a ma
ismert világméretű hálózat létrehozását, ami már mindenféle
számítógépet összeköt az országhatárokon keresztül. Az Internet
tehát hálózatok együttese.
Hozzátartozik
• az ARPANet,
• a regionális hálózatok,
• számos egyetem és kutatóintézet helyi hálózata.
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Az Internet kifejezés ezen hálózatoknak az összességét
jelenti.
A hetvenes évek végére kiépültek a kapcsolatok az ARPANet és a
többi ország neki megfelelő más hálózatai között. A világot ettől
kezdve egy globális számítógépes háló fonja be.
1983 után váltás következett be a számítógépes kommunikáció
rendszerében. Az amerikai hadsereg új, saját hálózatot hozott
létre, így megnyílt a magánszféra hálózatba kapcsolódásának
útja. Ekkor kezdődött meg az Internet robbanásszerű fejlődése,
amely még ma is tart. Az 1980-as évtizedben a hálózatoknak ez
a hálózata, melyet időközben összefoglaló néven Internetnek
kezdtek nevezni, elképesztő ütemben növekedett. Százával, majd
ezrével kezdték csatlakoztatni számítógépeiket ehhez a világméretű hálózathoz az egyetemek, a kutatóintézetek és az állami
hivatalok. A hálózatba kapcsolódók száma évente körülbelül
160%-kal nőtt, és vele együtt növekedett a hálózatra felkerülő
információtömeg is. Ezzel együtt megjelentek a fizetős szolgáltatások is.
A kilencvenes években a hálózat továbbra is exponenciális ütemben növekszik. Egyes becslések szerint a hálózaton átküldött
üzenetek mennyisége havonta 20 százalékkal nő.

1

A név az „internetworking” rövidítése.
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1992-ben a svájci Atomkutató Intézet (CERN) munkatársai kifejlesztettek egy újfajta, könnyen használható dokumentumkezelő
rendszert. Ez a megoldás pillanatok alatt elterjedt az Interneten,
és rendszerbe szervezte a hálózaton található több millió dokumentumot.
Az így létrejött hatalmas elektronikus könyvtárat nevezik
World Wide Web-nek (WWW). Mára a Web teszi ki az Internet
felhasználásának döntő többségét.
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Régebben az USA-ban a hálózat „gerincvezetéke” másodpercenként
56 000 bitnyi sebességgel mozgatta az adatokat. Ez túl lassúnak bizonyult ahhoz az egyre növekvő adatmennyiséghez képest, amit át kellett
küldeni rajta, és ezért az elmúlt években a maximális sebességet felemelték 1,5 millióra, majd pedig másodpercenként 45 millió bitre. De még
mielőtt a hálózat képessé vált arra, hogy elérje ezt a sebességet, a hálózati
szakemberek már elkezdtek azon gondolkozni, hogyan lehetne akár 2
milliárd bitnyi sebességgel átpumpálni az adatokat ezen a csatornán.

Egy másik jelentős változás a kereskedelmi szolgáltatások kifejlesztése volt, melyek ma már a kormányzati rendszerhez hasonló
sebességgel képesek hálózatok közötti adatátviteli szolgáltatásokat nyújtani. Tulajdonképpen a korábban állami finanszírozású
kísérletnek indult hálózat ma már nagyrészt magánvállalkozások
kezében van.
Senki sem tudja, pontosan hány számítógép és hálózat alkotja az Internetet.
Egyes becslések szerint jelenleg nem kevesebb mint 12 000 hálózat kapcsol
össze csaknem 4 millió számítógépet, és több mint 20 millió embert az egész
világon.

Jelenleg 83 ország érhető el a hálózaton keresztül. Magyarországon az 1996-os adatok szerint eddig 25 000 gép csatlakozott
az Internetre, de számuk havonta átlagosan 1500-zal növekszik. Ez körülbelül százezer ember számára teszi lehetővé az
Internet használatát.

2. Internetes alkalmazások
Mint már korábban említettük: ahhoz, hogy több ezer számítógép
egy hálózaton tudjon működni, szükség van egy közös szabályrendszerre (protokollra), amelyet minden számítógép használ.
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A TCP/IP nem más, mint egy protokollkészlet, amelyet
arra dolgoztak ki, hogy hálózatba kapcsolt számítógépek
megoszthassák egymás között az erőforrásaikat.
Az Interneten a TCP/IP protokollra számos alkalmazás épül. A
következőkben bemutatjuk a legfontosabbakat.

2.1 Címzési rendszer
A TCP/IP egyik legfontosabb része a címzési rendszer. Minden
Internetre kapcsolt gép rendelkezik egy négytagú egyedi
rendszámmal, az IP-számmal (például 195.124.132.2). Az IPszám persze nehezen jegyezhető meg, ezért bevezettek egy, a
felhasználók számára is könnyen használható rendszert. Az Internetet bizonyos címtartományokat tartalmazó csoportokra, azaz domainekre osztották. Minden ország kapott egy-egy domaint:
például a magyar csoport jele hu, a hollandé nl, a franciáé fr.
A domainek kiosztásán jól látszik, hogy az Internet amerikai
eredetű: az USA-ban a különböző szervezetek saját csoportot
kaphattak:
•
•
•
•

az edu az amerikai oktatási intézmények,
a com a kereskedelmi szervezetek,
a gov a kormányhivatalok és
az org a non-profit szervezetek csoportja.
Az egyes csoportok magukon belül tetszőleges alcsoportokat definiálhatnak, az alcsoportokon belül pedig ismét
újabb csoportok jöhetnek létre, egészen az egyes számítógépekig.

A neveket úgy kell képezni, hogy a legkisebb csoporttól a legnagyobb felé ponttal elválasztva felsoroljuk a domaineket.
Példa:
A gep1.fsz.inf.bme.hu a magyarországi Budapesti Műszaki Egyetem
Informatika Karának Folyamatszabályozási Tanszékén található gep1
nevet viselő számítógép.1

A domaineket tanácsok felügyelik, így biztosítva az egyes domaineken belül a nevek egyediségét.
1

Az internetes címekben, könyvtár- és fájlnevekben nem használhatunk
ékezetes betűket.
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A felhasználókat saját bejelentkezési nevük és gépük neve
azonosítja, köztük a „kukac-jellel”.
Példa:
A horn@mehp.meh.hu Horn Gyula címe a Miniszterelnöki Hivatalban.

A domainnévvel azonosított gép könyvtárait és állományait a
PC-hez hasonló módon adjuk meg. Az eltérés csak annyi, hogy itt
a könyvtárak elválasztására „/” jelet használunk a „\” helyett.
Példa:
gep1.fsz.inf.bme.hu/konyvtar/szoveg.doc.
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Az egyes állományok különböző alkalmazásokkal érhetők el. (Az
egyes alkalmazásokat a fejezetben később részletezzük.) Az alkalmazás és az állomány együttesen egy általános címmel, az URL-lel
jellemezhető.
Néhány URL példaként:
http://www.mkm.hu/kozokt/koz.htm
A Közoktatási Internet Projekt leírása a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium WWW szerverének kozokt könyvtárában, Web formátumban.
ftp://ftp2.netscape.com/pub/navigator/3.01/windows/n16e301p.exe
A Netscape Navigator 3.01 böngészőprogram Windows 3.1 operációs
rendszeren futtatható változatának letöltése a Netscape cég ftp2 nevű
szerverének megfelelő könyvtárából.
gopher://gopher.mek.iif.hu:7070/00/porta/szint/human/szepirod/ka
rinthy/eloszo.hun
Karinthy Előszó című verse a Magyar Elektronikus Könyvtárban, gopher
formátumban.

2.2 Elektronikus levelezés (e-mail)
Az Internet egyik legrégebbi szolgáltatása arra való, hogy a felhasználók üzeneteket küldjenek egymásnak. A rendszer nagyon
hasonlít a hagyományos postai levelezésre.
A leveleket egy egyszerű szövegszerkesztőben lehet megírni, majd el kell látni az előbb bemutatott Internet-címzéssel.
A rendszer ezután iktatja a levelet (azaz hozzáteszi a feladó címét,
a feladás helyét és időpontját, esetleg másolatot készít a feladó
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archívumába), majd „feladja”. Az Internet gondoskodik arról,
hogy a levél néhány másodperc alatt eljusson a címzetthez, akár
a világ túloldalára is. Ha a címzett számítógépe valamilyen okból
nem érhető el (például nincs bekapcsolva), akkor a levél a hozzá
legközelebbi „postahivatalban” marad. A postahivatal elektronikus megfelelője egy adott domain levelező (mail) szervere.
Amikor a címzett a következő alkalommal bejelentkezik az Internetre, értesítést kap a levél érkezéséről.
Számos e-mail szoftver van forgalomban, a legelterjedtebbek
•
•
•
•

az Eudora,
a Pegasus Mail,
a Netscape Mail és
a Microsoft Mail.

Ezek csak kezelőfelületükben térnek el egymástól, egyébként
kompatibilisek, azaz az egyiken elküldött levelek a másikon is
olvashatóak.

2.3 Állománytovábbítás (FTP)
A TCP/IP részét képező állománytovábbítási protokoll (File
Transfer Protocol, azaz FTP) segítségével bármely számítógépen lévő felhasználó bármelyik másik gépre küldhet és
onnan beszerezhet állományokat, így dokumentumokat
vagy programfájlokat is. A biztonságot a felhasználónak a
másik gépen érvényes azonosítója és a hozzá tartozó jelszava jelenti.
Egyes gépeket nyilvános állománypublikációra tartanak fenn. Ezekre az FTP-szerverekre bárki a neve megadása nélkül bejelentkezhet.
Ilyenkor felhasználói azonosítóként általában az „anonymous” nevet
kell megadni, jelszóként pedig saját e-mail címünket.

2.4 Gopher
Az FTP használata nehézkes, mert használatához ismernünk kell
a letöltendő állományok pontos nevét és elérési útvonalát. A
Gopher egy kicsit megkönnyítette a szöveges állományok felismerését: a számítógépes név helyett rövid leírás alapján találhatjuk
meg a szükséges dokumentumot. A Gophert azonban mára háttérbe szorította a még fejlettebb Web.
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2.5 World Wide Web (WWW)
A Web – a szakkönyvekben régen használatos kereszthivatkozások
módszerére alapozva – rendszerbe szervezte a hálózaton található
dokumentumokat. Az egyik dokumentum szövegrészlete hivatkozhat egy másikra (például lásd a másik dokumentumot1). Az egérrel
az aláhúzott szövegre kattintva gépünk azonnal megkezdi a hivatkozott dokumentum letöltését. A Web a lehető legegyszerűbbé tette
a dokumentumok elérését: még azt sem kell tudnunk, hogy az adott
szöveg eredetije a világ melyik országában található.
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A Web – a Gopherrel ellentétben – formázott szövegek, képek
és hangok kezelésére is képes, így több információt hordoz,
olvashatóbb és esztétikusabb. (Egyébként ma már a képek
egyes részletei is lehetnek hivatkozások, így a Web mára inkább
hasonlít a multimédia CD-kre, mint a könyvekre.)
Az Internet ezzel a mindössze néhány éves, de egyszerű kezelhetőségével rendkívül népszerű alkalmazással tört ki a számítástechnika területéről, és vált általánosan elfogadott kommunikációs rendszerré.
Az Interneten található dokumentumokat nagyon rövid idő alatt
Web-formájúra rendezték. Ezt a hatalmas világméretű könyvtárat nevezzük WWW-nek (World Wide Web-nek). Ma az Interneten zajló forgalom döntő többségét a Web-használat teszi ki, és
az emberek többsége a WWW-t érti Internet alatt.
A két legismertebb Web-böngésző szoftver a Netscape Navigator
és a Microsoft Internet Explorer.

3. A hozzáférés módjai, technikai feltételei
Az Internet sok kisebb, regionális és helyi hálózat bonyolult
rendszere. Az Internetnél nincs egy központi üzemeltető számítógép vagy világosan azonosítható központi hálózat. Mivel egy-egy
nagyobb alhálózat általában több másikhoz kapcsolódik, a rendszer meglehetősen kaotikus – de működik.
A felhasználónak nem kell tisztában lennie az Internet struktúrájával. A telefonhálózathoz hasonlóan egyetlen vonalat kell kiépíttetnie – egy Internet-szolgáltatóhoz –, és ezen keresztül eléri
a Hálózat valamennyi gépét.

1

A hivatkozást általában aláhúzással vagy eltérő színnel emelik ki a szövegből.
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Fontos eltérés a telefonhálózattal szemben, hogy amíg a
telefonnál a beszélgetés ára a két végpont (a hívó és a
hívott) távolságától erősen függ, addig az Interneten mindig csak a szolgáltatóig tartó kapcsolatért kell fizetni,
függetlenül attól, hogy egy amerikai Web-szerverrel vagy a
szomszéd várossal létesült a kapcsolat.
Az Internet-elérés költsége alapvetően két független tételből áll:
• az Internet-szolgáltatóig vezető vonal használati díjából (ezt
általában a helyi telefontársaságnak kell fizetni), és
• a forgalmazott információ mennyiségétől, amit az Internet-szolgáltató részére kell fizetni.
A forgalmazott információ mennyiségét általában bitben vagy
byte-ban mérik. Egy betű 8 bit (= 1 byte), egy szövegoldal körülbelül 2 ezer byte (vagyis 16 ezer bit), egy kép 10–100 ezer byte
(80–800 ezer bit) méretű.
A kapcsolat minőségét leginkább az egységnyi idő alatt maximálisan átvihető adatok mennyisége, a sávszélesség jellemzi. Ennek
mértékegysége a bit per secundum (bps), és ennek ezerszeresei:
a kbps (= 1000 bps) és a Mbps (= 1000 kbps).
Megjegyzendő, hogy ez az elméleti maximális sebesség, amitől a valódi érték a forgalmi torlódások miatt jelentősen
elmarad.
Az Internet-szolgáltatóhoz többfajta vonalon juthatunk el.

3.1 Infrastruktúra a felhasználó és a szolgáltató között
Az első kérdés, hogy csak a tényleges használat idején, azaz
időlegesen jelentkezünk be a Hálózatra, vagy állandó kapcsolatot
építünk-e ki. A kérdés elsősorban anyagi: egy bizonyos forgalom
felett az átalánydíjas állandó kapcsolat gazdaságosabb lehet.
Kapcsolt vonalon létesített (modemes) kapcsolat
A modem a számítógépes jeleket telefonvonalon átvihető jellé alakítja, így a felhasználó számítógépe egy egyszerű telefonvonalon
keresztül tárcsázhat, majd bejelentkezhet az Internet szolgáltatóhoz. Ezt a megoldást választja az otthoni felhasználók többsége.
A meglevő számítógéphez és telefonvonalhoz mindössze egy modem
beszerzése szükséges. A kapcsolat általában 14,4 kbps sávszélességű, de a legjobb modemek sem gyorsabbak 56 kbps-nél. A
kapcsolt vonali Internet-elérés alatt a telefon folyamatosan működik, így a szolgáltatónak fizetett forgalmi díj mellett a telefonvonal használatért a helyi telefontársaság küld számlát.
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ISDN
Az ISDN elveiben nem tér el a kapcsolt vonali megoldástól, de
korszerűbb, ezért jobb minőségű és nagyobb teljesítményű.
A ISDN két változatban kapható:
• 64 kbps és
• 2 Mbps sávszélességben.
Az ISDN alkalmazásához speciális vonalkiépítésre és speciális
modemre van szükség, aminek költsége a sávszélességtől függően
százezres vagy milliós beruházás. Itt a telefontársaság az adatforgalom után a beszélgetési díj 1,4-szeresét számítja fel.
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Bérelt vonali kapcsolat
Egy bizonyos forgalom felett érdemes szerződést kötni a telefontársasággal: egy külön, másra nem használt (és nem használható)
vonalat bérelni a felhasználó és az Internet-szolgáltató között, és
ezért a forgalomtól független átalánydíjat fizetni. A bérelt vonal
sávszélessége 64 kbps vagy ennek egész számú többszöröse.
Azokon a helyeken, ahol egyidőben többen interneteznek, szükség van a nagyobb sávszélességre, ezért az intézmények általában
bérelt vonalas kapcsolatot építtetnek ki.
Feltétlenül bérelt vonalra van szüksége annak, aki az Internet-elérés mellett adatszolgáltató is kíván lenni, hiszen ekkor a szervernek folyamatosan elérhetőnek kell lennie.
3.2 Infrastruktúra a felhasználó saját hálózatán
Felesleges pazarlás lenne, ha az intézményekben mindenki egyéni
Internet-elérést kapna. Sokkal gazdaságosabb egyetlen nagy teljesítményű infrastruktúrát kiépíteni, amit aztán a felhasználók
megosztva használnak.
A meglevő helyi hálózatot a következő elemekkel kell kiegészíteni:
Útvonalválasztó (router)
A nagy sebességű helyi hálózat és a viszonylag lassú külső hálózat
eltérő jelszerkezetet használ.1 A router egyik legfőbb feladata,
hogy a két jelszerkezet között fordítson. A másik funkció, hogy
egy-egy kérésről megállapítsa: a belső hálózat másik gépe a
címzett, vagy az Internet felé kell továbbítani?
1

A belső hálózat általában Ethernet, a külső X.25, PPP vagy SLIP.
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Szerver
A szerver szintén több funkciót lát el. A felhasználók IP-címe és
domain-neve közötti megfeleltetést a szerver DNS1-szolgáltatása
nyújtja. Általában ugyanez a szerver működik hálózati levelezőszerverként is. A szerver segítségével az intézmény adatszolgáltatóvá válhat: a gépen tárolt információkat FTP- vagy
Web-formátumban mind a belső, mind a külső felhasználók
elérhetik.

4. Hogyan használható az Internet az oktatásban
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Figyelem!
Az iskolák az Internetet három főbb területen használhatják:
➟ az oktatás forrásaként
➟ marketingmunkájuk terén
➟ partnerkapcsolataik kiépítésében

4.1 Az Internet mint az oktatás forrása
Az Internet a képzés számára gazdag forrást nyújt. A legnagyobb
könyvtár a világon, amely nem hasonlítható a hagyományos
könyvtárakhoz. Az Internet a tanulás és tanítás új korszakát
nyitja meg, új tanítási-módszertani ismereteket kíván, amelyek e gyorsan változó világban egyre fontosabbá válnak. Az
Internet nemcsak egy olyan tanulási eszköz a diák számára, mint
egy tankönyv, munkafüzet, videó, vagy magnó. Az Internet a
tanár számára tanterve forrásaként szolgálhat.

1

Domain Name Services.
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Figyelem!
Az Internet által számos oktatást segítő forrás érhető el, mint
például
➟
➟
➟
➟
➟

elektronikus Internet-újságok,
oktatási folyóiratok,
egyéb tudományos folyóiratok,
egy-egy speciális téma köré szerveződő hírcsoportok,
keresőrendszerek.
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A felsoroltak mellett az irodalomtól a biológiáig számos oktatási
anyagot találhatunk az Interneten.

12

Íme néhány cím:
• http://digischool.bart.nl (Digischool)
• http://www.csu.edu.au/education/bymap.html (Education Virtual Libary by Country)
• http://the-tech.mit.edu/Shakespeare/works.html (Shakespeare)
• http://www.city.net (City net)
• http://www.ex.ac.uk/ÿgjlramel/six.html (Wonderful World of
Insect)
• http://www.io.org/ÿbunbrab/ (Sea turtles)
• http://www.bev.net/education/Seaworld/homepage.html
(Animal information database)
• http://netvet.wustl.edu/ezoodesc.html (Fauna resources)

4.2 Az iskola marketingtevékenysége és az Internet
Az iskola számára számos előnyt jelent, ha az Interneten saját
címoldalt készít.
Így például:
• nagyobb nyilvánosságot kaphatnak az iskola diákjainak eredményei
• a megüresedett álláshelyeket Internet útján is meghirdetheti az
iskola
• a helyi közösség számára információt ad az iskolában folyó
oktatásról és eredményeiről
• a diákok számára motivációt nyújt, ha munkáik és eredményeik az Interneten nyilvánosságot kapnak
• a szülők több információt szerezhetnek az iskolában folyó
munkáról
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A felsorolt példák is bizonyítják, hogy az Internet egy olyan
elengedhetetlenül szükséges médium az iskolák számára, amely
nem hiányozhat az iskolák marketingtevékenységéből.

4.3 Partnerkapcsolatok kiépítése
Az iskola saját címoldala által nemcsak az iskola marketingtevékenysége válik hatékonyabbá, hanem elősegíti a partnerkapcsolatok kiépítését, más iskolák megismerését.
Az elektronikus levelezőrendszer segítségével
• az iskola kapcsolatokat teremthet az ország, illetve a világ más
iskoláival,
• a tanulók kapcsolatokat teremthetnek más iskolák diákjaival.
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5. Népszerű Web-oldalak
Végezetül néhány olyan Internet-oldalt mutatunk be, amelyek
egyrészt megkönnyítik a hálózaton való tájékozódást, másrészt
hasznos információkat nyújthatnak az iskolák számára.
5.1 Keresőrendszerek az Interneten
Mint már említettük, az Internet sok-sok hálózat összességét
jelenti. Emiatt legnagyobb hátránya, hogy nehéz a rajta való
tájékozódás. Ezt könnyítik meg a keresőrendszerek, amelyek több
ezer címoldalt fognak össze. A keresőrendszerekbe lépve egyrészt
egy tematikusan szervezett tartalomjegyzékhez jutunk, ahonnan
az általunk keresett témát kiválasztva léphetünk tovább, másrészt kulcsszavakat megadva kerestethetünk a rendszerhez kapcsolt oldalak között.
A magyarországi címoldalak között három ilyen rendszer emelhető ki: Magyarország honlapja (home page-e), valamint a Hudir és
a Heureka keresőrendszerek. Ezek címei a következők:
• http://www.fsz.bme.hu/hungary/homepage_h.html (Magyar Honlap)
• http://www.hungary.com/Magyar/hudir/ (Hudir)
• http://heureka.net.hu (Heureka)
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A nemzetközi keresőrendszerek közül a legismertebbek a következők:
•
•
•
•

http://altavista.digital.com (AltaVista)
http://www.yahoo.com (Yahoo)
http://www.lycos.com (Lycos)
http://www.excite.com (Excite)

5.2 Egyéb oldalak
gopher://gopher.mek.iif.hu/
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A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a magyar és a világirodalom alkotásait teszi elérhetővé az Interneten keresztül. Az
állomány egyre bővül, jelenleg 1100 művet tartalmaz.
http://www.meh.hu/mkm/
Ez az oldal a Művelődési és Közoktatási Minisztérium címoldala.
Itt tájékozódhatunk a minisztérium felépítéséről, a felsőoktatást
és közoktatást érintő legfontosabb kérdésekről. Elolvashatjuk az
ezekkel kapcsolatos fontosabb dokumentumokat, fejlesztési terveket, törvényeket és pályázatokat. Így a minisztérium Internet
projectjéről is friss információkat szerezhetünk. Tájékoztatást
kapunk a minisztérium nemzetközi és civil kapcsolatairól, és nem
utolsósorban megismerhetjük miniszterünk életrajzát is.
http://www.meh.hu/mum/
Ez az oldal a Munkaügyi Minisztérium címoldala. Itt is tájékozódhatunk a minisztérium felépítéséről, ahol az egyes osztályok
vezetőinek nevét és elérhetőségét is megtalálhatjuk. Természetesen elolvashatjuk a szakképzéssel kapcsolatos főbb törvényeket,
illetve a szakképzés jelenlegi helyzetének leírását és annak fejlesztési koncepcióját. Az Országos Foglalkoztatási Alap és az
Érdekegyeztető Tanács munkájáról is tájékozódhatunk. Emellett
megismerhetjük a minisztérium nemzetközi és civil kapcsolatait,
és természetesen az aktuális pályázatokat is elolvashatjuk.
http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar
Ez az oldal az elmúlt évek legfontosabb 80 törvényébe enged
betekintést, így
• elolvashatjuk a felsőoktatási, közoktatási és szakképzési törvény szövegét is, de
• megtalálhatjuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, és
• más, az iskolák pénzügyi, gazdasági működtetéséhez szükséges törvényeket is.
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http://www.soros.hu
Ezen az oldalon elolvashatjuk a Soros Alapítvány aktuális pályázatait, és az alapítvány által támogatott közoktatás-fejlesztési
programról is információkat szerezhetünk. E program részeként
működik a közoktatási információs hálózat, amely tantervek és
tankönyvek adatbázisainak hozzáférési módját tartalmazza.
http://www.hungary.com./hudir/Edu/Elementary/
Ezekről az oldalakról a magyar általános és középiskolák címoldalaira léphetünk be.
http://www.educ.uva.nl/ESP/
Ez a European School Project címoldala, ahol különböző európai
oktatási projektekről, illetve konferenciákról kaphatunk tájékoztatást.
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http://www.tcns.co.uk/info/
Ez az oldal az európai iskolák partnerkereső irodája. Tájékoztatást kaphatunk az Európai Közösség oktatási programjairól
(például Leonardo program), és a bekapcsolódás feltételeiről. Az
iskolák elektronikus levelezés útján kerülhetnek be az iroda által
fenntartott adatbázisba, és ebből az adatbázisból kereshet az
iskola partneriskolákat is.
http://www.worldwide.edu
Ez az oldal szintén partnerkereső, viszont itt Európán kívüli
iskolákkal és oktatási programokkal is megismerkedhetünk. Jelenleg 34 ország 200 iskolájáról szerezhetünk be információkat.
Ehhez az adatbázishoz is csatlakozni lehet.
http://www. jatekhaz.skicc.hu
Végezetül egy olyan oldalt is ajánlunk, amely a hosszas keresgélés
után mind a diákok, mind a tanárok számára kellemes kikapcsolódást nyújt.

Felhasznált irodalom
http://www.iif.hu/dokumentumok/kalauz/
http://www.tcns.co.uk/info/02a.html
http://www.sgi.hu (az Internet-szótár forrása)
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Internet-szótár
64K-s vonal: 64 000 bit/másodperc átvitelére képes digitális telefonvonal-kapcsolat. Ennél a sebességnél egy megabyte információ továbbítása
közelítően három percet vesz igénybe, ami négyszer gyorsabb a 14 400
bps-es modemmel felépített összeköttetésnél.

A
Archie: FTP-szervereken való keresésre szolgáló program. A kereséshez
szükséges az adatállomány nevének vagy legalább a fájlnév egy részletének pontos ismerete.
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ARPANet: Advanced Research Projects Administration Network. Az
Internet elődje. Az USA Védelmi Hivatala fejlesztette ki a hatvanas évek
végén, hetvenes évek elején egy, a nukleáris háborút túlélő hálózat
kísérleteként.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Kódkészlet, amely az amerikai/angol ábécé minden betűjéhez, a számjegyekhez, a különböző írásjelekhez és szimbólumokhoz egy-egy számot,
a számítógép által azonosítható kódot rendel.
átjáró (gateway): Technikai jelentése szerint egy hardver- vagy szoftverrendszer, amely két eltérő protokoll között fordít. Két eltérő hálózatot
összekapcsoló eszköz. A két hálózat közti különbségek valamelyikét
(vagy mindegyikét) hidalja át. Pontatlanabb használatban bármely olyan
mechanizmus, amely egy másik rendszerhez biztosít hozzáférést.

B
baud: Mérőszám, amely megmutatja, hogy egy rendszer – elsősorban egy
adatátviteli csatorna – másodpercenként hányszor változtatja az állapotát. Ez legtöbbször megegyezik a bps (bits per second = bit per másodperc) mérőszámmal, és ma már ezt a kifejezést használják helyette.
BBS (Bulletin Board System): Üzenetek közzétételére használt nyilvános terület. Nem feltétlenül az Interneten található. Lásd még: Hírcsoportok.
beágyazott (embedded): Szorosan hozzákapcsolt. Egy dokumentumban valamely más alkalmazói programmal létrehozott objektumot (iratrészt, grafikát, képet, sőt zenét is) a saját formátumában lehet elhelyezni.
Például egy fénykép lehet egy szöveges dokumentumba ágyazva.
bérelt vonal (leased line): Távközlési szolgáltatótól, forgalomtól független áron bérelt, általában 64K-s magánvonal. Lásd még: kapcsolt vonal.
bit: Az információ alapegysége (a „Binary DigIT”= bináris számjegy
kifejezésből rövidítve). Értéke 1 vagy 0 lehet.
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böngésző (Web-böngésző, Web-browser): Internet-dokumentumok olvasására használt szoftver, legismertebb a Netscape Navigator, az NCSA
Mosaic és a Microsoft Internet Explorer.
bps (bits per second): Bit per másodperc. A modem átviteli sebességének mérőszáma.
byte: Bitekből álló egyetlen karakter. Általában 1 byte = 8 bit (vagy 1 byte = 10 bit).

C
CERN: Az Európai Részecskefizikai Laboratórium Svájcban. Itt rendezték 1994-ben az első WWW-konferenciát. A WWW-technológia szülőhelyének tartott intézmény.
cím (address): Általában e-mail, Web-oldal vagy az Interneten bármi
más (például egy számítógép) elérését lehetővé tevő egyedi azonosító.
címoldal (ottlap, honlap, home page): Egy Web-sarok kiinduló oldala,
amely általában azonosító információt és tartalomjegyzéket mutat.
csatlakozási felület (interfész, interface): Két rendszer, eszköz vagy
program közötti közös határ, érintkezési felület.
csomópont (node): Hálózatba kötött számítógép.

D
domainnév (domain name): Egy Internet-helyet azonosító egyedi név.
Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól
(például: budapest.sgi.com). Lásd még: IP szám.

E
e-mail: Elektronikus levél. Számítógépen továbbított szöveges üzenet. A
szöveghez különböző típusú adatok – kép, hang, videó, HTML-állomány – mellékelhetők. (Angolul ezeket attachment-nek nevezik.)
egér (mouse): A leggyakrabban használt kijelölő eszköz. Az egér fizikai
mozgatásával lehet a képernyőn a kurzort a kíván helyre mozdítani.
Ethernet: A helyi hálózatépítés legelterjedtebb módja, amely közel 10
millió bps adatátviteli sebességre képes. Szinte bármely számítógéptípus
Ethernet-hálózatba köthető. Lásd még: sávszélesség.

F
fájlszerver (file server): Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli
felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.
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fájltovábbítás (file transfer): Adatállomány másolása egyik számítógépről a másikra egy számítógépprogram segítségével. Lásd még: FTP.
FAQ (Frequently Asked Questions, gyakran feltett kérdések): Egy
adott témában leggyakrabban feltett kérdések és azokra adott válaszok
listáját tartalmazó dokumentum.
finger: Parancs az Internetet használók helyének meghatározására.
Leggyakrabban annak eldöntésére használják, hogy egy adott személy
rendelkezik-e azonosítóval az adott – Internetre kapcsolt – számítógépen.
Sok gépen azonban – biztonsági okokból – letiltják a kívülről érkező
finger parancs használatát.

M
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FTP (File Transfer Protocol): Hálózati protokoll, amelynek segítségével
adatállományokat lehet két hálózati számítógép között átvinni. Az egyik
számítógép fájlszerverként működik, a másik gépen a felhasználó valamilyen kliensszoftvert használ.

18
G
gerinc (backbone): Nagy sebességű vonalak vagy kapcsolatok sorozata,
amely egy hálózaton belül a fő útvonalat alkotja.
GIF (Graphic Interchange Format): A Web-en használt képformátum
szabvány, amely a képfájl jó tömörítése miatt népszerű.
Gopher: Adatállományok keresésére és lehívására használt módszer az
Interneten. Szöveges menük segítségével, alfanumerikus terminálon
keresztül teszi lehetővé a keresést.

H
Háló (Net): A Hálózat (Internet) szó rövidítése.
hálózat (network): Több számítógép összekapcsolása. Lásd még: Internet, internet.
Hálózati Információs Központ (NIC, Network Information Center):
Általánosságban bármely, hálózati információt kezelő iroda. Az Interneten a legismertebb az InterNIC, ahol a domainneveket regisztrálják.
helyszín (site): Egy szerver címe az Interneten.
hírcsoportok (newsgroups): Nyilvános helyek az Interneten, ahol tematikusan rendszerezett üzenetek helyezhetők el és olvashatók.
honlap: Lásd: címoldal.
host: Olyan számítógép egy hálózatban, amely a hálózat többi számítógépe számára is hozzáférhető szolgáltatásokat nyújt. Elég gyakori, hogy
egy gépet több szolgáltatás nyújtására használnak, mint a Webhez vagy
a Usenethez való hozzáférés.
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HTML (Hypertext Markup Language): Hypertext leírónyelv. World Wide
Web oldalak készítésére használt programozási nyelv.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Hypertext dokumentumoknak a
host (gazda) számítógépről egyéni felhasználók számára történő továbbítására használt protokoll.
hyperlink: Hivatkozás, egy dokumentumot egy másikkal összekötő
kapcsolat.
hypermedia: Rajzot, képet, hangot, videót tartalmazó hypertext.
hypertext: Egy másik dokumentumra utalást (hyperlinket) tartalmazó
dokumentum.

I
információs szupersztráda (information superhighway): Az amerikai
politikai szóhasználatból átvett kifejezés. Eredetileg a kommunikációs
szolgáltatások (Internet, kábeltévé, telefon) liberalizálására vonatkozó
javaslat. Tágabb értelemben a szabad információáramláson alapuló
társadalom technikai háttere, néha pedig az Internetet értik alatta.
internet (kis kezdőbetűvel): Két vagy több hálózat egymáshoz kapcsolása.
Internet (nagy kezdőbetűvel): Közel 30 ezer, a világ különböző pontjait
összekötő külön hálózat összekapcsolása egyetlen világhálózatba.
Internet Közösség (ISOC, Internet Society): Az Internet technikai
fejlődését támogató nonprofit szervezet. Évente rendezett világméretű
konferenciája az INET.
Internet-szolgáltató (ISP, Internet Service Provider): Internet-hozzáférést árusító cég.
intranet: Vállalati belső „internet”. Az Interneten megszokott eszközök
vállalaton, intézményen belüli használata, belső kommunikációs rendszer több hálózat egymáshoz kapcsolásával.
IP (Internet Protocol): Hálózati protokoll.
IP-szám (IP number): Négy, pontokkal elválasztott részből álló szám az
Internetre kapcsolt számítógépek egyedi azonosítására. Például:
165.113.245.2.
ISDN (Integrated Services Digital Network): Az összes telekommunikációs szolgáltatást (telefon, fax, adatátvitel, videotext) egyetlen digitális
vonalon szolgáltató hálózat. Az ISDN egyre elterjedtebb Magyarországon
is. A 64K-s adattovábbításért ISDN-vonalakon a MATÁV jelenleg a
normál telefonbeszélgetés áránál 40%-kal többet számít fel.
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J
jelszó (password): Védett rendszerhez való hozzáférést biztosító kód.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): Képek tömörítésére használt módszer. A legtöbb Web-böngésző ezt az adatállomány-szabványt
megtekinthető formátumként fogadja el.

K
kapcsolt vonal (dial-up-line): A normál telefonvonalak használata adatátvitelre modem segítségével. Általában 14 000 bps sebességű. Lásd
még: bérelt vonal.
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kereső (search engine): Az Interneten való keresésre szolgáló alkalmazás. Ilyen például a Yahoo és a Lycos.
kibertér (cyberspace): A virtuális számítógépvilágra, a számítógép-hálózatok összességére utaló kifejezés. Ilyen például a World Wide Web.
kilobyte: 1 kilobyte = 1024 byte. Lásd még: bit.
kliens (client): Számítógép, amelyen keresztül egy szerverről kérhetünk
információt (adatokat).
könyvjelző (bookmark): Internet-oldalak helyének megjelölésére használt eszköz.

L
LAN (Local Area Network): Helyi, lokális hálózat, amely általában egy
épületre, illetve épületszintre korlátozódik.
letöltés (download): Adatok, például programok továbbítása egyik számítógépről a másikra, általában egy szerverről egy személyi számítógépre. A fájltovábbítás egy módja.
List-Serv: E-mail listák továbbításának és karbantartásának automatizálására használt ingyenes szoftverprogram. Különféle témájú levelezési listák léteznek. Vannak köztük nyilvánosak, ahol bárki hozzászólhat
az adott témához, és vannak zártak, ahol csak bizonyos jogosultsággal
rendelkezők tehetnek közzé anyagokat.

login: Egy számítógéprendszerbe történő belépés, illetve a belépéshez
használt felhasználói név. Lásd még: jelszó.

M
megabyte: 1 megabyte = 1024 millió byte. Lásd még: bit, kilobyte.

Iskolavezetés 1997. május

Szervezés

modem: Hardver, amely lehetővé teszi a számítógép számára, hogy más
gépekkel információt cseréljen a telefonvonalon keresztül.
Mosaic: Az egyik korábban népszerű Web-böngésző. Macintosh, Windows és UNIX alatt is működik.
MPEG (Moving Pictures Expert Group): A video-adatállományok szabványa.
munkaállomás (workstation): Nagy teljesítményű számítógép, általában UNIX vagy hasonló operációs rendszerrel. Több feladat egy időben
történő végrehajtására alkalmas. Lásd még: személyi számítógép.
mutató (pointer, link): Adatba ágyazott URL-cím, amely egy másik
rekordban vagy adatállományban lévő adat helyét adja meg. Lásd még:
hyperlink.
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N
NCSA (National Center for Supercomputing Applications): A Mosaic
nev ű Web-böngész ő t létrehozó oktatási intézmény. URL-címe:
http://www.ncsa.uiuc.edu/
Netscape Navigator: A legnépszerűbb Web-böngésző. A Netscape URLcíme: http://www.netscape.com.

O
on-line: Hálózatba kapcsolva.
operációs rendszer (operating system): A számítógépen futó alapszoftver, amely a többi szoftver működését teszi lehetővé.
ottlap: Lásd: címoldal.

P
Pkzip: Ingyenes tömörítő segédprogram PC-re.
PPP (Point to Point Protocol): Általánosan olyan protokollként ismert,
amely lehetővé teszi, hogy egy számítógép normál telefonvonalon egy
modem segítségével TCP/IP kapcsolatot hozzon létre. Fokozatosan a
SLIP helyébe lép ezen a téren.
protokoll (protocol): Az adatátvitel módját leíró szabályok összessége.

R
RFC (Request for Comments): Amerikai kifejezés, magyar jelentése:
Megjegyzéseket szívesen fogadunk.
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robot: Olyan programot jelöl, amely áttekinti a Hálót különféle információkat keresve, például egy kereső tartalomjegyzékébe történő felvételhez
vagy egy Web-oldal hibáinak megkereséséhez.
router: Egy különleges célú számítógép vagy szoftvercsomag, amely két
vagy több hálózat közti kapcsolatot kezel.

S
sávszélesség (bandwidth): Az adatátvitel sebessége. Általában bps-ben
mérik.
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shareware: A szokásos üzleti csatornáktól független, illetve azoktól
eltérő programterjesztési módszer, valamint ilyen program. A program
készítője kipróbálásra közzéteszi a programot, a felhasználó a használat
elkezdésekor (utólag, már a program birtokában) fizet „regisztrálási”
díjat. Az Internetről nagyon sok ilyen programot lehet letölteni.
SLIP (Serial Line Internet Protocol): Soros vonali Internet-protokoll.
Szabvány egy számítógépnek az Internetre való csatlakoztatására a
hagyományos telefonvonalon keresztül. Fokozatosan a PPP lép a helyébe.

Sz
szélessáv (wideband): Közepes kapacitású kommunikációs útvonal.
Általában 64 Kbps és 2 Mbps közti adatátviteli sebességet jelöl. Lásd
még: sávszélesség.
személyi számítógép (PC, personal computer): Általános célú, egyfelhasználós mikroszámítógép, amelyet úgy terveztek, hogy azon egyszerre
csak egy személy dolgozhat. Otthoni és irodai használatra, szövegszerkesztésre, játékok futtatására, családi költségvetés készítésére alkalmas.
szerver (server): A hálózat egyik számítógépe, amely a többi számítógép
számára nyújt információt.
szörfözés (surfing): Az Interneten való közlekedés.

T
tag: A HTML-nyelv építőköve, a Web-dokumentumok HTML leírásának
alapegysége.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Az Interneten használt szabványos hálózati protokoll. Az Internet „nyelve”.
telnet: Parancs és program egy Internet-helyszínről egy másikra történő
bejelentkezéshez. Egy másik rendszerbe való bejelentkezéssel olyan
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szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, amelyek a mi számítógépünkön nem
elérhetők. Lásd még: login.
terminál (terminal): Eszköz, amely lehetővé teszi parancsok küldését
egy másik helyen lévő számítógépnek. Legalább egy billentyűzetet és egy
képernyőt foglal magában.
tömörítés (compression) / kibontás (decompression): Az információsűrítés módja a tárolási hely vagy az átviteli idő csökkentésére.
tömörítő segédprogram (compression utility): Adatok tömörítésére
szolgáló program. Ilyen a Pack, a Zip és a Pkzip. Lásd még: Zip, Pkzip,
Unzip.

U
UNIX: Az Interneten leggyakrabban használt többfelhasználós (multiuser) és többfeladatos (multi-tasking) operációs rendszer, az operációs
rendszerek egy családja beépített TCP/IP-vel.
Unzip: Egy Zip segédprogrammal tömörített adatállomány kibontása.
URL (Uniform Resource Locator): Web-cím. Pontosan megadja, hogy
egy adott információ hol található (például: http://www.sgi.com). Különböző URL-címeket használnak a hypermédiák megadására (http://),
FTP-forrásokra (ftp://), Gopher-helyszínekre (Gopher://) és hírcsoportokra (news://).
USENET: (USEr NETwork = felhasználói hálózat kifejezésből rövidítve.)
Hírcsoportok összessége.

V
vírus: Más programok, adatok tönkretételére készített számítógépes
program.
VRML (Virtual Reality Modeling Language): Web-oldalak készítésére
alkalmas „tag”-alapú szabványos nyelv, amellyel háromdimenziós grafikák megjelenítése és az Interneten interaktív navigáció lehetséges.

W
WAIS (Wide Area Information Service): Az Interneten rendkívül gyors
keresést lehetővé tevő rendszer.
WAN (Wide Area Network): Bármely hálózat, amely egy épületnél vagy
cégnél nagyobb területet fed le.
WAV: Hangadatállományok egy típusánál használt adatállománynév-kiterjesztés.
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Web-készítő program (Web Authoring Program): Web-oldalak létrehozására szolgáló számítógépprogram.
Web-site (Web-sarok, Web-oldalak, Hálósarok): Egy cég, intézmény,
magánszemély összekapcsolt Web-oldalainak összessége, amelyeket a
címoldalról (home page) indulva érthetünk el.
webmaster/webmistress: Web-szervert felügyelő rendszergazda.
WINZIP: Tömörítő segédprogram Windows 3.1, 95 és NT felhasználók
számára.
WWW (World Wide Web): Több tízmillió lapnyi szöveget, grafikát, hangot
és videót tartalmazó hyperlinkes multimédia adatbázis az Interneten.
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Z
Zip: Tömörítéssel létrehozott adatállomány. Nevének kiterjesztése is zip.
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Tippek és trükkök
Iskolai számítógépes hálózat – másképpen

Hutai László

Ha vannak számítógépek az átlagos középiskolában – és a Sulinetprogram jóvoltából egyre több helyen vannak –, azok leginkább egy
számítástechnika-teremben kerülnek elhelyezésre, ahol elsősorban
a számítástechnika tantárgy oktatása lesz a fő feladatuk.
A Karinthy Frigyes Gimnázium viszont 1993 szeptemberében egy
olyan számítógéprendszert kezdett el kiépíteni, amelyiknek az a deklarált célja, hogy a tanulókhoz és a tanárokhoz közel hozza a számítógépeket, lehetővé téve azoknak napi használatát. Egy ilyen – általunk szórt rendszernek elnevezett – számítógépes hálózat elvben és
gyakorlatban is erősen eltér a hagyományos telepítettségűtől. Ezirányú tapasztalatainkat szeretnénk ezennel megosztani azokkal, akik
esetleg követendőnek tartják a példánkat.
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1. A szórt számítógéprendszer előnyei
1.1 Jobb hozzáférhetőség
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A szórt rendszer esetében a számítógépterminálok nem együtt,
hanem az épület különböző helyiségeiben helyezkednek el.
Azáltal, hogy a gépek állandóan elérhetőek, állandóan használatban is vannak, szemben egy számítástechnikai laborban történő
elhelyezéssel. Ha a PC-t nemcsak mint a számítástechnika oktatási eszközét szeretnénk az iskolában alkalmazni, akkor a kiépítendő rendszert nem szabad bezárni egy számítástechnikai laborba. Ez ugyanis együtt jár ennek a teremnek a speciális légkörével, ahová humán érdeklődésű emberek tapasztalatunk szerint csak egészen kivételes esetben kérnek, illetve nyernek bebocsátást. Elképzelésünk értelmében az iskolán belül mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, aki dolgozni vagy tanulni
szeretne a számítógépeken.

1.2 A könyvtár
Erre a célra a legjobban megfelelő iskolai helyiség a könyvtár. Itt
a nyitvatartási idő alatt tanári felügyelettel és megfelelően kulturált viszonyok között használhatóak a számítógépek. A könyvtár
légköre kizárja a hangoskodást, a nem odavaló programok használatát.
Önszabályozóvá tehetjük a rendszert
• a gépek megfelelő elhelyezésével és
• az etikai normák deklarálásával.
Például hasznos, ha a könyvtáros, illetve a többi tanuló rálát a
képernyőkre, hiszen így senki sem meri megkockáztatni, hogy
játékprogramot hívjon be, vagy esetleg nem iskolába illő web-oldalakat nézegessen.

1.3 Egyéb szolgáltatások
A könyvtár további szempontok miatt is ideális helyszín a „csendes
munkának dedikált gépek” elhelyezésére. A manapság egyre inkább
elterjedő elektronikus katalógusprogramok lehetővé teszik a keresett könyvek helyszíni kiválasztását (szerző, cím, címszavak vagy
ETO-szám alapján), és akár előjegyzését is, amennyiben az adott
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kötet éppen más olvasónál van. Természetesen az iskolai szerveren1 központilag tárolt adatbázisok is elérhetők innen kutatás,
információszerzés céljára. Ezek között megemlítendő a CD-jogtár,
illetve a CD-telefonkönyv.

1.4 A tanárok és a számítógép
A másik rendkívül fontos helyszín a munkaállomások telepítésére
a tanári szoba, illetve ahol erre az iskolában lehetőség van,
a munkaközösségek kistanári szobái.
Ezeken a terminálokon a tanárok saját időbeosztásuk szerint
dolgozhatnak a szünetekben, vagy akár délutáni szabadidejüket felhasználva. A saját dolgozószobájukban próbálhatják
ki az új programokat, barangolhatnak az Interneten.
A kisebb munkaközösségek egymás között jobban be tudják
osztani a gépidőt. Ha már minden tanárnak nem is lehet otthon
számítógépe vagy Internet-hozzáférése, így naponta lehetősége
nyílik hosszabb-rövidebb időre gépközelbe kerülni.

1.5 A példa ereje
A számítógépektől a tanulóknál sokkal jobban húzódozó kollégákkal csak úgy lehet alapvető szemléletváltozást elérni, ha naponta látják a saját szemükkel a már számítógépen dolgozó
kollégáik könnyebbségeit.
Tapasztalhatják
• a dolgozatok összeállításánál,
• írásos anyagok elkészítésénél,
• demonstrációs programok használatánál, hogy
amíg ők órákig kínlódnak az írógéppel, válogatják a diákat, addig
ugyanezt a munkát pár perc alatt sokkal jobb minőségben végzi
el a gépek és programok kezelésében járatos kollégájuk. Ezt
a közvetlen népszerűsítő hatást sem lehet elérni, ha a gépek egy
számítástechnika-laborba vannak bezárva.

1

Szerver: a hálózat központi gépe.
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1.6 Spontán tanulás
Mind a könyvtárban, mind a tanári szobában a gépeket használók
között terjednek az új módszerek, ötletek, alkalmazások. Ha
valaki „felfedez” valamilyen szolgáltatást, ami addig még nem volt
közismert, vagy megtanul egy addig is elérhető, de nem túl
gyakran használt programot, az – tapasztalataink szerint – futótűzként terjed el iskolaszerte, egyfajta spontán tanulási folyamat
eredményeként. Ez sokszor kiváltja a rendszerre frissen telepített
új szolgáltatásokat bemutató belső továbbképző tanfolyamokat is.
1.7 A „dühöngő”

M
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Hasznos, ha a gyerekek játékigényének kielégítésére tudunk egy
olyan termet biztosítani, ahol legálisan használhatják a különböző sivító, pittyegő játékprogramokat úgy, hogy közben nem zavarják a komoly munkát végzőket. Ezt a termet némi öniróniával mi
„dühöngőnek” neveztük el. Leselejtezés helyett itt helyeztük el
a mára elavult, a modern programok használatához már túlságosan lassú gépeinket, amelyek azért egyszerűbb játékprogramok
futtatására még alkalmasak.
Természetesen itt sem lehet minden megszorítás nélkül és bárkinek
géphez jutni. Alapkövetelmény, hogy az illetőnek legyen saját felhasználói neve, amin bejelentkezik. Erről a következőkben lesz szó.
A teremben nincs felügyelő tanár, a gyerekek maguk felelősek az okozott károkért. Amennyiben valami tönkremegy, és ezt feltehetően gondatlanság vagy szándékosság
okozta, a termet a rendszergazda lezárja addig, amíg a
tettes önként nem jelentkezik.
Mivel a gyerekek szinte soha nincsenek egyedül a teremben, a károkozásnak tanúi is vannak. A három év során, amióta a terem
ebben a rendszerben működik, három esetben volt gondatlan károkozás, amiből egy esetben azonnal, két esetben egy napon belül
„önként” jelentkezett a tettes. A tanulókat ugyanis érzékenyen érinti
tíz terminál elvesztése, főleg úgy, hogy játszani csak ebben a teremben lehet a gépeken. Így az önkéntes jelentkezés némi késztetéssel
ugyan, de működőképes módszernek mondható.
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1.8 A gépek a napi munkában
Természetesen nem szabad elfelejtkezni az adminisztráció, illetve az irodai munka számítógépesítéséről sem.
Az iskola titkársága sok helyen belefolyhat a számítógép napi
használatába,
• kezdve az egyéni nyomtatási keret befizetésének könyvelésétől
• a késések, hiányzások nyilvántartásán át
• az elektronikus levelek, faxok szétosztásáig.
Ezzel nagyon sok terhet levehet a titkárnő a rendszergazda válláról.
Némi idő- és energiaráfordítással olyan nyilvántartó programot is lehet telepíteni a rendszerre, amelyik az erre
feljogosított személyeknek minden iskolai tanuló, dolgozó
adatait naprakészen nyilvántartja.
Ennek a jelentőségét csak az nem tudja felbecsülni, aki még nem
került olyan helyzetbe, hogy például egy csonttöréssel kórházba
szállított tanuló szüleit értesíteni akarván a naplóból csak a kitöltetlen üres sorok néztek vissza rá…

2. Személyre szóló felhasználói név
Iskolánkban a felhasználói névért folyamodókat arra kérjük, hogy
először olvassák el az iskolai számítógépes hálózat használati
szabályait, és ha azzal egyetértenek, akkor ezt aláírásukkal igazolják. Ekkor választhatnak maguknak felhasználói nevet, ami
egyben e-mail címük is lesz, és egy minimum 3 karakterből álló
jelszóval már be is jelentkezhetnek bármelyik szabad terminálon.

2.1 Önálló e-mail cím
A kezdők számára a bejelentkezés első nagy élménye az önálló
postafiók birtokbavétele. Főleg annak a tudatában, hogy ez a drótpostacím nem csupán az iskolai hálózaton belül érvényes, hanem
az egész világról elérhető és ugyanúgy bárhová küldhető elektronikus küldemény. Kimutatásaink szerint az iskolai mailszerver
napi többszáz levelet kézbesít, ami a mintegy 450 aktív felhasználót
tekintve nem csekély mennyiség.
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2.2 Nagyobb felelősségtudat
Az önálló bejelentkezési névvel és az aláírt szabályzattal elértük,
hogy a tanulók, tanárok felelősséggel használják a rendszert.
A legritkább esetben fordult elő visszaélés, és akkor is mindig
kideríthető volt, hogy ki követte el. Ennek természetesen híre
ment, így felhasználóink amellett, hogy maguk nem követnek el
a netikettbe ütköző dolgokat, arra is vigyáznak, hogy használat
után kijelentkezzenek a rendszerből.

M
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Természetesen ennek az automatikussá válása nem ment egyik
napról a másikra. Több tájékoztató kampányt indítottunk 1993
óta. Fokozatosan jutottunk el arra a szintre, hogy mára évente
1–2 esetben kell fellépni lánclevelezővel, mások jogait magának
illetéktelenül átadóval vagy jelszófeltörési kísérlettel próbálkozóval szemben.

6
2.3 Utánajárhatóság (vírus, rongálás, fegyelemsértés)
Az egyéni bejelentkezési név és a Novell1 naplózási funkciója
segítségével utólag is megállapítható, hogy
• az adott időpontban kik voltak egyszerre jelen a teremben, vagy
• ki, mikor és hol próbálkozott tisztességtelen módszerekkel
jogtalan előnyökhöz jutni.
Ugyancsak könnyebben nyomon követhető a vírusok terjedése is.

2.4 Személyre szabott munkakörnyezet (desktop)
Rendkívül fontos az, hogy a rendszer az egyéni bejelentkezési név
az egyéni postafiók mellett más, személyre szabott szolgáltatásokat is magába foglaljon. Ilyen például a munkakörnyezet. Kezdve
az egyénileg beállítható login script-től2 a Windows munkaasztalig. Így a felhasználó az alapértelmezésül kapott – és később
bármikor visszaállítható – felületén akkor és abban változtat,
amiben csak akar.
Ennek az elérésére mindössze néhány, gondosan kiválogatott fájlra van
szükség a 3.11-es Windows for Workgroups-ban. A többi – nem személyre szabott – fájlt a Windows indításakor a számítógép a közös területről
1
2

A Karinthy Gimnáziumban használt – PC-s hálózatokban az egyik legelterjedtebb – hálózati operációs rendszer.
Login script: a bejelentkezés teendőit az operációs rendszerrel automatikusan elvégeztető kis programocska.
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veszi. Terjedelemben így jóval kevesebb helyre van szükség az egyes
felhasználók neve alatt, mint amit a program magától használna erre
– az egyébként a szoftverbe építve kínált – funkcióra. Az egy emberre jutó
helyigény kevesebb mint 450K.

2.5 Nagyobb komfortérzet
A saját munkafelület ténye nagyobb komfortérzetet biztosít a tanulóknak és tanároknak egyaránt. Nincs olyan érzése senkinek, hogy
az otthoni munkakörnyezet azért mégiscsak kényelmesebb, mert
ott olyan színt és ikonkiosztást állíthat be magának, ami neki
a legjobban megfelel. Hiszen ezt az iskolában is megteheti, és az
egyszer beállított felület természetesen megőrződik a további
bejelentkezéseire is. Ez a hagyományos telepítésű iskolai rendszereknél, ahol a tanulók T1, T2 és hasonló neveken jelentkeznek
be, állandó probléma.
Példaként megemlítve ismerős lehet a jelenség, mikor az egyik gyerek
beállítja a jelszavas képernyővédőt, és ez csak a következő órán derül
ki, amikor valaki másnak ez a program már nem indul el.

2.6 Engedélyezett jogok egymás közt (némi megszorítással)
Hogy a felhasználók felelősségére még jobban építsünk, a Novell
által lehetővé tett jogok egymás között való megosztásával is
érdemes élnünk.
Így válhatnak közkinccsé
• érettségitétel-kidolgozások,
• saját készítésű játékok,
• viccgyűjtemények.
Természetesen vigyázni kell a szerzői jogilag védett programok közzétételére. A felhasználók ugyan a jelentkezéskor
aláírják, hogy saját területükre csak jogtiszta programot másolnak fel, de ha ezt nem tartják be, és még a tetejében
általánosan elérhetővé is teszik az illegális programot (elsősorban játékokról, segédprogramokról van szó), az már a rendszergazda felelőssége!
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Tehát érdemes egy olyan felhasználói nevet tartani a supervisornak1
is, amivel „mezei user”-ként2 nézegethet bele a hálózaton általánosan elérhető anyagokba. „Mindentlátóként” ugyanis nem tűnnek föl
neki olyan dolgok, amik így nézve nyilvánvalóvá válnak.

2.7 A jelszó elárulása
Mint említettem, a visszaélések legfőbb forrása az otthagyott
bejelentkezett munkaállomás. Ennek gyakorisága iskolánkban
az utóbbi időben rendkívüli módon lecsökkent. Itt érdemes megemlíteni egy trükköt, amellyel a felhasználókat a „logout”3 parancs megfelelő használatára lehet szoktatni.

M
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Amennyiben az egyidőben azonos néven bejelentkezett
felhasználók számát egy munkaállomásra redukálják, a gépet felelőtlenül otthagyó diák (tanár) egyszerre csak azt
veszi észre, hogy máshonnan nem tud majd bejelentkezni,
amíg az első helyről „ki nem logolt”.

8

Még akkor is ezzel a problémával találja magát szemközt, ha
kijelentkezés nélkül egyszerűen kikapcsolja a gépet, mivel ilyenkor a szerver nem értesül azonnal az illető távozásáról, és legalább
negyed órába tellik, míg az illetőt kijelentkezteti. Ez idő alatt
máshonnan nem fog tudni a felhasználónk bejelentkezni.
További előnye ennek a módszernek, hogy az illetéktelen bejelentkezések is azonnal kiderülnek, mivel a jogos tulajdonos belépési
kísérletére olyan hibaüzenetet kap, hogy egy másik helyen már
használja a felhasználói nevét valaki. Ha ilyenkor azonnal értesíti a rendszergazdát, a bitorlót rögvest el is lehet csípni.
Ebben segíthet a speciálisan erre a célra tervezett segédprogram, amelyik az éppen bejelentkezett felhasználók login neve és valódi neve mellett
a hálózati kártyaszám alapján azonosított munkaállomás nevét is kiírja.
Példa:
01

1
2
3

LALA

Supervisor: rendszergazda.
User: felhasználó.
Logout: kijelentkezés.
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3. Speciális szolgáltatások
Egy iskolai számítógéprendszer akkor működik megfelelően, ha
azokat a speciális feladatokat is el tudja látni, amik az adott
intézményben merülnek fel igényként. Sok fejtörés előzte meg
ezeknek a szolgáltatásoknak a bevezetését, hiszen nem egy esetben anyagi vagy valamilyen egyéb ellenszolgáltatáshoz kötötten vehetők igénybe. A rendszergazda akkor jár el helyesen, ha
a technikai megvalósítás előtt, alatt folyamatosan egyeztet az
iskolavezetéssel, és kikéri az iskolai diákbizottság véleményét is.
Ez utóbbinak külön előnye, hogy a tanulók sokszor csak ilyen
alkalmakkor döbbennnek rá, hogy az iskolai számítógépes
rendszernek nemcsak a kiépítése, de az üzemeltetése is sok
pénzbe kerül. Sokszor tőlük származnak a legeredetibb ötletek
a megoldásra. Vegyünk sorra néhányat, amelyeket bevezettünk
a Karinthy Gimnáziumban.

3.1 Print kredit rendszer
Az viszonylag hamar kiderült a rendszer telepítése után, hogy
a könyvtárban mindenki számára ingyen használható tintasugaras nyomtató üzemeltetése nem járható út. Amellett, hogy állandó
karbantartást igényelt, rendkívül lassú és még annál is drágább
volt. Heti egy darab, akkori áron 3–4 ezer forintos tintapatron
takarékos üzemnek számított…
Ekkor áttértünk a lézernyomtatásra. Gyorsabb, csendesebb, takarékosabb. Már a festékkel. Itt a papír volt megfizethetetlen.
Mivel a lézernyomtató rendkívül kényes a papírra, nem alkalmazhattuk a „hozott anyagra nyomtatunk” módszerét. Tehát mi adtuk
a papírt, vettük a havi egy tonert1, és szívtuk a fogunkat. A lézerprinter fajlagos takarékossága miatt nem örülhettünk, mert
nagyobb nyomtatási sebessége miatt gyorsabban termelte a selejtet is…
Nagyon hamar arra a következtetésre jutottunk, hogy fizetőssé
kell tenni a nyomtatást.

1

Toner: a lézernyomtatókban alkalmazott speciális festék.
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Megszületett a testreszabott szoftver, és némi átmenetet
biztosítva a paradicsomi állapot és a kiűzetés között minden felhasználó kapott egy 30 oldalból álló keretet, amelynek elfogyasztása után csak a titkárságon való készpénzfizetés ellenében kap jogot újra a printelésre.
Bejelentkezéskor minden felhasználónak kiírja a gép, hogy
• eddig hány oldalt nyomtatott,
• még hány oldala van, és
• mi a teendője, ha ennél többet szeretne printelni.
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Természetesen akár évekre visszamenőleg visszakereshetők a nyomtatási események a vitás kérdések elkerülése érdekében. De szerencsére ilyen vitára az 1994. májusi bevezetés óta alig-alig akadt példa.
Azt talán mondanom sem kell, hogy a havi tonercserével szemben
azóta összesen 4 (négy!) alkalommal kellett a nyomtatóhoz festéket
venni…

3.2 Felhasználói csoportok
Ugyancsak komoly gond volt, amikor a Soros Alapítvány jóvoltából az első középiskolák között megkaptuk az online Internethozzáférést 64 kbit/sec sebességű bérelt vonalon, hogy milyen
feltételekkel engedjük azt használni a tanulóinknak. Szem előtt
tartva, hogy az iskolában 750 potenciális felhasználó és mintegy
70 számítógép van, félő volt, hogy mindenkinek korlátlan hozzáférést adva a használhatósági szint alá csökken az egy gépre
jutó információáramlás sebessége. A másik félelmünk az volt,
hogy korlátlan hozzáférés esetén nagyon nehéz lesz kordában
tartani az iskolába nem való információk iránt érdeklődő felhasználók aktivitását. Így született meg – az iskolavezetéssel és az
IDB-vel is egyeztetve – az a javaslat, hogy a WWW használatának
jogát feltételhez kötjük az iskolai rendszeren belül.
Három egymástól független útja van annak, hogy valaki kitekinthessen a firewall-on1 túlra. Mindhárom esetén egy ajánlási lapot
kell kitölteni, és azt az aláírásra jogosultakkal aláíratni.

1

Firewall (tűzfal): a helyi számítógéphálózatot kívülről jövő, illetéktelen behatolás
ellen védő rendszer.
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• Ez lehet az osztályfőnök, aki igazolja, hogy az illető legutolsó
bizonyítványának átlaga elérte vagy meghaladta a 4,8-as átlagot.
• Lehet az iskolai diákbizottság (IDB) elnöke, aki igazolja – természetesen az IDB beleegyezésével –, hogy a jelölt kimagasló
közösségi munkát végzett.
• És lehet a homepage1-zsűri, amely 2 tanárból és 4 diákból álló
testület, és azt van hivatva elbírálni, hogy a jelölt által benyújtott
honlap megüti-e azt a szintet, hogy az iskolai web-oldalak
megfelelő rovatába bekerülve a külvilág számára is látható
legyen. Amennyiben igen, úgy a honlap elfogadásával egyidejűleg a jelölt megkapja a jogot a WWW használatára.
Természetesen az iskolai honlap minden felhasználó számára
elérhető, csak a tűzfalon kívülre nem jutnak el az arra nem
jogosultak.
Ugyanakkor az e-mail szolgáltatás alanyi jog, tehát azt
senki nem köti külön feltételekhez.
Ami a technikai megvalósítást illeti, itt is egy ügyes kis házi
készítésű szoftver áll a háttérben, amely
• nemcsak a jogosultságokat ellenőrzi, hanem
• arra is képes, hogy a felhasználók által látogatott helyeket
naplózza és
• kérésre kilistázza.
Amennyiben a felhasználók által megtekintett WWW-oldalak között az iskola etikai normáinak nem megfelelő helyre bukkan
a rendszergazda, úgy az azt letöltő felhasználó könnyen elveszítheti WWW-hozzáférését. Így a WWW-jogot szerzett tanulónak
van vesztenivalója. Nem fogja tehát nehezen szerzett tagságát
kockára tenni. Ez a rendszer idáig annyira hatásosan működött,
hogy beindítása óta (1997. február) egyetlen esetben sem volt
szükség jogok visszavonására.

3.3 CDWin- és ScanWin-szolgáltatás
A multimédiás, illetve a különböző speciális eszközöket (bővítőkártyák, külön meghajtóprogramok) igénylő alkalmazások nehezítik az iskolai rendszergazda dolgát az eltérő összeállítású gépek
karbantartása miatt. Egy olyan hálózatban, ahol arra törekednek,

1

Homepage: honlap.
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hogy a felhasználó bármelyik terminálról bejelentkezve mindig ugyanazt lássa, az említett probléma még több nehézségbe ütközik.
Mégis van megoldás. A személyre szabott „alap-Windows” csak
azokat a meghajtóprogramokat tartalmazza, amelyek minden
géphez szükségesek. Így az egyszerűbb kiépítettségű munkaállomásokon sem fogja a hangkártyát vagy a CD-meghajtót keresni,
a felhasználót zavarba ejtő hibaüzeneteket produkálva.
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Azonban lehetőség van ezeknek az eszközöknek a használatára
is. A „cdwin” parancs egy olyan programocskát indít el, amelyik
egy megfelelő meghajtóprogramokkal ellátott Windows-t másol
a szerverről a munkaállomás merevlemezére. Ez a folyamat kevesebb mint 10 másodpercet igényel, és eredménye egy olyan felület,
ami rendelkezik a CD-meghajtó és a hangkártya kezeléséhez
szükséges szoftverrel. Sőt mi több, szabadon installálható rá
a legtöbb CD-n terjesztett és az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető program.
Kikapcsolásnál ez a teljes Windows a telepített programokkal
együtt törlődik, így a következő felhasználó már ismét egy steril
„cdwin”-t kap a monitorjára. Ezzel a módszerrel könnyen kivédhetők az abból eredő problémák, hogy a különböző szoftvercégek
termékei sokszor „beleszemetelnek” a munkafelületbe, olyan ikonokat, gombokat, választási lehetőségeket hagyva maguk után,
amelyek kizárólag az adott program eredeti CD-lemezével a meghajtóban működnek előírásszerűen…
A CDWin használata a szerzői jogi problémákra is megoldást jelent, hiszen a szoftverek általában CD-lemezenként
egy felhasználót engedélyeznek.
Így ez megvalósul, hiszen a lemez kivételével és a terminál kikapcsolásával törlődik az installáció. A következő felhasználó ismét
„tiszta lappal” indul.
A közelmúltban közkívánatra a homepage-készítők érdekében
telepített scanner1 is hasonló elven működik. A „scanwin” parancsfájl elindításával juthatunk ahhoz a windows-os felülethez,
amely tartalmazza a scanner megfelelő meghajtóprogramjait.

1

Scanner (lapolvasó): képek és szövegek számítógépbe vitelére szolgáló eszköz.
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3.4 Könyvtári katalógus
Az előzőekben már említett könyvtári program egy volt tanítványunknak kifejezetten az iskolai szempontokat figyelembe vevő
szoftvere. Lényege egy olyan vonalkódos rendszer, amelyik a könyveket és az olvasókat is így tartja nyilván, megkönnyítve ezzel a
kölcsönzés, a leltározás feladatait.
Beépített keresőrendszere lehetőséget teremt arra is, hogy
az iskola bármely munkaállomásáról ellenőrizhessük: egy
bizonyos kötet megvan-e a könyvtár állományában, és ha
igen, az adott pillanatban kölcsönözhető-e. Ha nem az,
akkor előjegyeztethetjük magunknak.
Természetesen a könyvtári program arra is képes, hogy évzárás
előtt az osztályfőnököknek tételes listát adjon az időben le nem
adott könyvtári anyagokról.

3.5 Választható operációs rendszerek
A Sulinet-programban kapott számítógépek merevlemezének mérete lehetőséget adott arra, hogy az iskolai hálózat szolgáltatásait
továbbiakkal bővítsük. A winchester felosztása során a DOS 6.22
operációs rendszer mellett hagytunk helyet a Windows NT 4.0
Workstation, valamint az IBM jóvoltából kapott OS/2 Warp telepítésének is. Sőt a terveink között szerepel a maradék partícióra1
Linux installálása is. Így a felhasználó bejelentkezéskor a bootmanager-program segítségével kiválaszthatja, hogy melyik operációs rendszerben kíván dolgozni a továbbiakban.

4. Védelem
Mindenképpen külön fejezetet érdemel a rendszer védelmének kérdése. Védeni kell a rendszert a szándékos és véletlen károkozóktól:
• a vírusoktól és a különböző vírusként viselkedő programoktól
• a felhasználókat tekintve pedig a nagyon tudatlanoktól és
a nagyon „nagy tudósoktól” egyaránt

1

Partíció: a merevlemez felosztásának (particionálásának) eredményeképpen
létrejövő kisebb, önállóan kezelhető lemezterület. (Mintha egy nagyobb
helyett több kisebb merevlemezünk lenne.)
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Védelemre szorul a szerver és a munkaállomás winchestere,
illetve az egyes felhasználók területei, és a felhasználókat is meg
kell védeni a kalózkodásoktól.

4.1 Vírusvédelem
Nem hiszem, hogy bárki is áltatná magát azzal, hogy a hálózaton
teljesen ki lehet zárni a vírusok károkozásának lehetőségét. Amit
tehetünk az, hogy megpróbálunk minél több oldalú védelmet
biztosítani.

M
3.5
14

A rendszergazdának akkor is állandóan résen kell lennie, ha éppen
semmi jele vírusfertőzésnek. Ha a rendszeren fellépő gyanús jelenségekről hall hírt, akkor azonnal akcióba kell lépnie, mielőtt még a dolog
továbbterjedhetne. Ugyanakkor a túlzott paranoia megint nem megfelelő
stratégia, mert amellett, hogy minden felhasználót őrületbe kerget, az
állandó aggódással még nagyon le is lehet lassítani a programok futását.

A védelem egyes számú bástyájaként mindenképpen javasolható
valami olyan globális víruskereső program használata a rendszeren, mint a McAfee Netshield.
Ezt érdemes úgy beállítani, hogy amellett, hogy az éppen aktív fájlok
forgalmát állandóan figyeli, az éjszakai órákban legalább hetente kétszer
nézze át a szerver összes merevlemezét.

4.2 Bejelentkezések naplózása (hely, idő, aktivitás)
A hálózati rendszerek lehetőséget adnak mindenféle hálózati
aktivitás naplózására. Ezt érdemes bekapcsolva tartani, a keletkezett naplófájlokat pedig időnként tömörítve elmenteni. Ha minden jól megy, akkor ezekre nincs szükség, de ha valami rendellenességet utólag kell kideríteni (esetleg hónapok múlva), akkor
nagyon jól jöhetnek még ezek az információk.
Azt javasoljuk, hogy a rendszergazda készítsen egyfajta éves ütemtervet
arra, mikor melyik naplófájlt vizsgálja végig valami szokatlan után
kutatva, illetve azért, hogy megérett-e már az archiválásra.
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5. Melléklet
A Karinthy Frigyes Gimnázium számítógéphálózatának
használati szabályai
(a Házirend melléklete)

Az iskola két, egymással összekapcsolt számítógéphálózattal rendelkezik. Az alábbi szabályok az általános célú KARINTHY_1 hálózatra
vonatkoznak. A KARINTHY_2 hálózat kizárólag a számítástechnika
tantárgy oktatására szolgál, ennek használatát a számítástechnikát
tanító tanárok szabályozzák.
Általános tudnivalók

• A számítógéphálózat, annak hardver- és nyilvánossá tett szoftverrészei az iskola tulajdonát képezik.
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• Az iskola tanulói, tanárai, valamint dolgozói használhatják a rendszert, amennyiben aláírásukkal igazolják, hogy elolvasták, megértették és elfogadják a használati szabályzatot.

• A számítógépeket, azok kiegészítőit (például egér, billentyűzet, nyomtató, képernyővédő) helyükről elvinni, egymással kicserélni, a rendszerhez és a számítógépekhez idegen hardverelemeket csatlakoztatni
csak a rendszergazda előzetes engedélyével lehet.

• A felhasználók számára elérhető közös területen található szoftverek
– amennyiben erről a szoftver dokumentációja másként nem rendelkezik – NEM másolhatók szabadon.

• A hálózat használói (továbbiakban: felhasználók) a hálózat hardverés szoftverrészeiért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak.
• A hálózatot csak személyre szóló bejelentkezési névvel és jelszóval
lehet igénybe venni.

• Tilos a többi felhasználót a hálózat nem rendeltetésszerű használatával, például öncélú üzenetekkel zavarni.
Bejelentkezési név csak személyesen, a rendszergazdáknál kérhető.
A bejelentkezési névvel rendelkező felhasználó az alábbi lehetőségeket
kapja:

•
•
•
•

M
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2 MB saját lemezterület a hálózat szerverén (fájlok tárolására)
1 MB lemezterület a levelezésre
a rendszeren nyilvánossá tett programok használata
elektronikus levelek fogadása és küldése a hálózat többi használójának és bármely, az Interneten elektronikus levelezési címmel rendelkező külső személynek
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• a nagy könyvtárban elhelyezett nyomtató térítés ellenében történő
használata

• a 35-ös terem és a nagy könyvtár nyilvános termináljainak, valamint
az angol könyvtár multimédia számítógépeinek használata

• az iskola tanárai használhatják a tanári szobákban elhelyezett terminálokat és nyomtatókat is
Bejelentkezés a hálózatra
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Bejelentkezni a nyilvános felhasználói név és a titkos jelszó megadásával
lehet. A jelszó titokban tartásáért a felhasználó felel, azt senkivel nem
közölheti. Ha kétség merül fel a jelszó titkosságát illetően, a felhasználó
köteles azt haladéktalanul megváltoztatni. Tilos a hálózatot más felhasználó nevén használni, bejelentkezni vagy azzal kísérletezni. Nem szabad
a bejelentkezés után a munkaállomást felügyelet nélkül hagyni. Tilos
ezen felül a mások gondatlanságából vagy tudatlanságából eredő helyzettel visszaélni. Amennyiben az előzőekben említett és más, a rendszer
biztonságára veszélyes tevékenységről bármely felhasználó tudomást
szerez, köteles erről a rendszergazdákat haladéktalanul értesíteni.
Információk
A bejelentkezéskor automatikusan megjelenő hirdetőtáblán közérdekű
és aktuális információk olvashatók. Ezeket mindenki saját érdekében
olvassa el, mert a figyelmen kívül hagyott információk következményeiért a felelősség a felhasználót terheli.
Kijelentkezés
A hálózatról annak használata után ki kell jelentkezni. Amennyiben
a terminált más felhasználó nem kívánja igénybe venni, a gépet (a 35-ös
teremben a monitort is) ki kell kapcsolni.
A saját lemezterület használata
A felhasználók saját lemezterületükön tárolhatják olyan adat-, illetve
programfájljaikat, amelyek másolása nem ütközik törvénybe (például
jogvédelem), és megfelelnek az iskola általános erkölcsi normáinak.
A lemezterületük hozzáférésének egyes jogait (például olvasás, írás)
megoszthatják más felhasználókkal.
A rendszeren használt lemezek és a másolt anyagok vírusmentességét
a felhasználók kötelesek ellenőrizni. Ismert vírussal fertőzött és a biztonsági rendszer által felfedezett fájlokat a rendszer automatikusan törli.
Amennyiben a felhasználó gondatlanságból vagy figyelmetlenségből vírusfertőzést okoz, a következményekért a felelősséget vállalnia kell.
A felhasználói könyvtárakban lévő fájlok, dokumentumok, programok
a hálózattól független biztonsági másolatáról a felhasználóknak kell
gondoskodni. Az iskola nem vállal felelősséget a felhasználóknak a rendszeren levő adataiért.
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Elektronikus levelezés
A levelezés célja a hivatalos és magánjellegű kapcsolattartás, tanulás,
információszerzés. A levelezési rendszer nem használható kör- és lánclevelek küldésére, valamint reklámra. Amennyiben valaki lánclevelezésre felszólító levelet kap, azt még egy példányban sem küldheti tovább
sem iskolán belülre, sem külső címzettnek. A felhasználók a rendszert
nem használhatják 300 kB-nál nagyobb méretű fáljok küldésére vagy
fogadására. Az ennél nagyobb méretű fájlokat a postaprogram automatikusan visszaküldi a feladónak.
A levelezési program beállításait igényeiknek megfelelően szabadon megváltoztathatják, kivéve a feladó nevét tartalmazó sort. A levelek tartalmának igazodnia kell az iskola általános erkölcsi normáihoz. A levelezésre szolgáló lemezterületet másra használni nem szabad!
A World Wide Web használata
A számítógépes világhálózat World Wide Web felülete csak azok számára
elérhető, akik az iskola Novell hálózatán érvényes bejelentkezési névvel
rendelkeznek, és tagjai a WWWUSER felhasználói csoportnak. Ebbe
a csoportba bekerülni nem alanyi jog, ezt a rendszergazdák az iskolavezetéssel és az IDB-vel egyeztetve a következőképpen szabályozták:
A csoport tagja lehet az a tanuló, aki megfelelően kitöltött és aláírt
ajánlási lappal rendelkezik. Az ajánlási lapot kitöltheti:

• Az osztályfőnök,
— ha a tanuló tanulmányi átlaga a legutolsó bizonyítvány vagy félévi
értesítő alapján 4,8 vagy ennél magasabb,

— ha a tanuló az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vagy
nagyobb országos tanulmányi verseny második fordulójába jutott
valamelyik tárgyból.
• Az IDB, ha a tanuló kimagasló közösségi munkát végez, az iskolai vagy
a kerületi diákbizottság munkáját nagy mértékben segíti.

• Az iskolai WWW nyitóoldalt szerkesztő bizottság, ha a tanuló önálló
munkával olyan saját nyitóoldalt (homepage) készít, ami tartalmában
és küllemében megfelel a kívánalmaknak, és így felkerülhet az iskolai
World Wide Web szerverre. Ezzel párhuzamosan megkapja ajánlását
a szerkesztőbizottságtól. A nyílt (kívülről is látszó) területre felkerült
oldalakat később saját szerzőjük a bizottság jóváhagyása nélkül is
módosíthatja, de minden módosításért teljes felelősséggel tartozik.
A WWWUSER kategória indokolt esetben határozott vagy határozatlan
időre visszavonható. Indokolt esetnek számít, ha

• az érintett tanuló ajánlását tanulmányi eredménye alapján szerezte
és tanulmányi átlaga 4,6 alá csökken,

• a számítógépes rendszer használata során súlyosan vét a szabályok
ellen,
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• osztályfőnöki rovót vagy ennél súlyosabb fegyelmi büntetést kap,
• a tanuló által beterjesztett és a szerkesztőbizottság által elfogadott
homepage módosítása az iskolai normáknak nem megfelelő elemeket
vagy internetes kapcsolatokat (link) tartalmaz,

• a tanuló az Internet-hozzáférést nem az iskola etikai normáinak
megfelően használja.
A szabálysértések súlyosságának elbírálása, felhasználói jogok felfüggesztése, visszavonása a rendszergazdák feladata.
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A rendszergazdáknak napi kimutatások állnak rendelkezésére a felhasználók által megtekintett Internet-területekről, ami felhasználói nevek
szerint rendezve kerül feldolgozásra. Ezeket a kimutatásokat rendszeresen ellenőrzik.
A rendszer használója felelős a bejelentkezési neve alatt történt mindennemű számítógépes tevékenységért.
Az World Wide Web a diákoknak kizárólag a magyar és az angol könyvtár
termináljairól vehető igénybe.
Nyomtatás
A tanulók a könyvtárban, annak nyitvatartási idejében az ott található
nyomtatót használhatják az iskola vezetése által megállapított oldalankénti díj előzetes befizetése ellenében. A könyvtár zárva tartása alatt
a nyomtatás a diákok számára szünetel. A nyomtatóban csak az ahhoz
rendszeresített, az iskola által biztosított papír használható. A printer
nem használható reklámcélú vagy anyagi ellenszolgáltatásért végzett
munkák sokszorosítására, valamint törvénybe, illetve etikai normákba
ütköző anyagok nyomtatására.
A különböző helyiségekben elhelyezett munkaállomások használata
A 35-ös terem

• A 35-ös terem kulcsát a portáról csak megfelelő állapotban lévő (név
olvasható, fénykép látszik) saját diákigazolvány egyidejű leadásával
lehet felvenni.

• A kulcsot felvevő személy felelősséget vállal a terem használatának
szabályszerűségéért, az esetlegesen okozott károkért. Így jogosult
a szabályoknak nem megfelelően viselkedők ellen fellépni, azokat – ha
a figyelmeztetés nem jár eredménnyel – a teremből kiutasítani.
• Amennyiben a kulcsot felvevő diák befejezte a munkát, és a kulcsot
vissza szeretné vinni a portára, a többieknek a teremben maradás
csak abban az esetben lehetséges, ha valamelyikük személyesen
kíséri el a portára a kulcsot leadó tanulót, és a saját diákigazolványának leadásával a kulcsot átveszi. Amennyiben ilyen tanuló nem
jelentkezik, a termet mindenkinek el kell hagyni, és le kell zárni, majd
a kulcsot a portán leadni.
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• A terembe ételt, italt, illetve kabátot bevinni szigorúan tilos! Az
eszközök sérülését vagy hiányát a rendszergazdáknak azonnal jelenteni kell. Egy gépnél legfeljebb két személy ülhet.

• A 35-ös teremben az ide vonatkozó rendszabályok, a terem, illetve
a terminálok használatára vonatkozó információk a noticeboardon
(rendszer-hirdetőtáblán) olvashatók. Ezeket minden felhasználó köteles bertartani. A szöveg esetleges megváltozására a bejelentkezéskor
a hirdetőtábla figyelmeztet.
Nagy könyvtár
A könyvtárban elhelyezett számítógépek kizárólag munkára, tanulásra
és levelezésre vehetők igénybe. Egy terminálnál legfeljebb ketten ülhetnek. Beszélgetni, a mások munkáját, a könyvtár rendjét bármilyen
módon zavarni tilos.
Angol könyvtár
A könyvtárra vonatkozó általános szabályok erre a helyiségre is érvényesek.
Az itt található multimédiás számítógépek használatakor a következőket
kell betartani:

• A polcról kiválasztott CD-lemezeket a könyvtárostól a kézikönyvtár
szabályainak megfelelően lehet kikölcsönözni.
• A CD-lemezek nagy értékük és sérülékenységük miatt megkülönböztetett figyelmet igényelnek.

• A CD-meghajtók ajtaját csak a lemezcsere idejére szabad nyitva
tartani.

• Használat után a lemezeket a könyvtárosnak vissza kell adni. Ennek
elmulasztása esetén az esetleges kárért a lemezt utoljára kikölcsönző
személy felel.
Tanári szobák
A tanári szobákban elhelyezett munkaállomásokat csak az iskola tanárai
használhatják.
Irodai és könyvtárosi munkaállomások
Ezeket a munkaállomásokat csak az ott dolgozók használhatják.
A rendszeren tárolt adatok feletti rendelkezési jog
A számítógépes rendszeren, a felhasználók saját alkönyvtáraiban levő
adatok – a rendszer biztonsága által nyújtott mértékben – titkosak. Ez
azt jelenti, hogy a felhasználó által tárolt fájlokhoz, programokhoz,
levelekhez csak az alkönyvtár tulajdonosa, az általa meghatározott más
személyek, valamint a rendszergazdák férhetnek hozzá. A rendszer
biztonságát a felhasználók jelszava garantálja.
A számítógépes levelezés két részből áll: iskolán belüli és iskolán kívüli
(internetes) levelezésből. A felhasználók levelesládájára ugyanazok a sza-
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bályok érvényesek, mint az egyéb fájljaikra, azaz ezekhez is csak az
alkönyvtár tulajdonosa (a felhasználó), az általa meghatározott más
személyek, valamint a rendszergazdák férhetnek hozzá. Az iskolát elhagyó elektronikus postában azonban a levelek előre meg nem határozható
utakon jutnak el a címzetthez, és eközben akár avatatlan kezekbe is
kerülhetnek.
A rendszer ellenőrzése
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A szabályok be nem tartásából eredő mindennemű felelősség a szabálysértőt terheli. A rendszergazdák jogosultak a rendszer normális működése és az etikai szabályok betartatása érdekében a teljes hálózaton
ellenőrzéseket végezni. Ez magában foglalja a nyomtatás, a különböző
programok másolásának nyomon követését, és a fájlok vírusvédelmi
szempontból történő átvizsgálását, valamint az elektronikus levelezés
napi mennyiségének rendszeres, fejléceinek, valamint tartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzését. A rendszergazdák a szabályok megsértői ellen
jogosultak fellépni. Ez a szabálysértés súlyától függően az egyszerű
figyelmeztetéstől a rendszer használatából való kizárásig terjedhet, súlyosabb esetekben iskolai fegyelmi felelősségre vonás mellett.
A rendszergazdák az ellenőrzés során megismert információkat – amenynyiben azok az említett szabályokkal nincsenek ellentétben – szolgálati
titokként kötelesek kezelni.
Diagnosztikai, karbantartási vagy biztonsági okokból a rendszergazdák
előzetes bejelentés nélkül bármikor leállíthatják a rendszert, annak
bármelyik futó programját, szolgáltatását.
Hatálybalépés
A rendszer használatára 1996. május 1-jétől csak az jogosult, aki a fenti
szabályokat elolvasta, és azokat megértve elfogadja, és ezt aláírásával
igazolja.
Későbbi szabálymódosítások
A szabályzattal kapcsolatos mindennemű változást, kiegészítést a hirdetőtáblán tesszük közzé. Amennyiben egy felhasználó a hirdetőtáblán
közölt új szabályokat nem fogadja el, bármikor kérheti a rendszergazdáktól bejelentkezési nevének és rendszerhasználati jogának felfüggesztését vagy megszüntetését. Ha a hirdetőtáblán közölt változás után
a felhasználó a rendszert továbbra is igénybe veszi, ezzel a változást,
mint ennek a dokumentumnak a kiegészítését, személyére nézve kötelezőnek fogadja el.
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Hogy láthassuk a fától az erdõt…
A vezetõi munkát segítõ statisztikák készítése

Petróczi Gábor

Ebben az írásban arról olvashatnak, hogy az iskola mûködésének legkülönbözõbb területeirõl hogyan gyûjthetünk a mûködést
jellemzõ adatokat, azokat hogyan tehetjük értékelésre alkalmassá, szemléletessé, mások számára is átláthatóvá. Az anyaghoz
tartozó táblázatok, grafikonok, valamint a szövegbe jól be nem
iktatható nagyobb táblázatok letölthetõek az internetrõl,
a www.raabe.hu címrõl.
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1. Az adatok szisztematikus gyûjtésének és feldolgozásának szerepe az intézmény irányításában
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Az iskolában a kialakult társadalmi és helyi követelményrendszer, valamint az iskolai munkaterv szerint végezzük mindennapi vezetõi, pedagógiai irányítói munkánkat. Arra törekszünk,
hogy javítsuk az iskola mûködését: a nevelõmunka hatékonysága növekedjen, a diákok minél többet kapjanak az iskolától,
a szülõk pedig elégedettek legyenek az intézmény teljes tevékenységével. Ez a széleskörû munka csak úgy végezhetõ eredményesen, ha a vezetõ teljes mértékben átlátja az iskola sokoldalú
tevékenységét, és a minél eredményesebb és célszerûbb mûködés érdekében tudatosan fejleszti a szervezetet.
A szervezetfejlesztés elkülönült, egzakt tudományág. Minden
rendszerfejlesztésnek alapvetõ kritériuma azonban, hogy a vezetõi döntések megalapozása olyan objektív adatokon, mérési eredményeken nyugodjék, amelyek valószínûsítik a döntés helyességét. A körültekintõ vezetõ tehát adatokat gyûjt az intézmény
mûködésérõl, és az azokból levont következtetéseket felhasználja a szervezet további fejlesztéséhez.

2. A szisztematikus adatgyûjtés és az ellenõrzés
összefüggése
A szervezet irányítása, az iskolai oktatási és nevelési tevékenység
szervezése és lebonyolítása során az intézmény vezetõje gyakorlatban alkalmazza a vezetéselméletben megismert különbözõ vezetési funkciókat, amelyeket Szabó László nyomán úgy ismerünk, mint
· az elõkészítés (tájékozódás, tervezés, irányítás),
· végrehajtás (döntés, motiválás, összehangolás),
· ellenõrzés (áttekintés, értékelés, minõsítés)
néven ismert munkaformákat, illetve az egyes vezetési funkciók
zárójelben felsorolt összetevõit.
Bárhogyan is kalandozunk azonban a vezetéselmélet szakirodalmában, az ellenõrzési funkció minden felosztásban nélkülözhetetlenül fontos szerepet tölt be. Az ellenõrzés a szervezet valamennyi
tevékenységének minõségjegyeit, hatékonyságát, eredményességét és célszerûségét vizsgáló folyamat.
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Az ellenõrzési funkció feladata tehát végsõ soron az intézmény tevékenységének áttekintése, a pedagógiai és szervezeti folyamatok értékelése, mindezek végsõ célja pedig
az intézmény minõsítése, azaz a további szervezetfejlesztési feladatok meghatározása.
Az ellenõrzési folyamat lényeges sajátosságai a következõk:
· célja a tevékenység hatékonyság-vizsgálata
· két alaptípusa: a tevékenység végeredményének és folyamatának ellenõrzése
· az ellenõrzési funkció a vezetés többi funkcióitól elválaszthatatlan
· viszonyításként valamely normatívát használ
· az ellenõrzés alapjai: az intézmény alapdokumentumai és elvárásrendszere
· végsõ célja a szervezet optimális fejlesztési irányainak meghatározása a visszacsatolási funkció révén
Lényeges követelmények az ellenõrzési folyamattal szemben:
·
·
·
·

tervszerûség: fedje le az intézmény mûködését
folyamatosság: ne állandó, de rendszeres legyen
célszerûség és racionalitás: a feladatoknak megfelelõ
objektivitás, tények tisztelete (amelybõl egyenesen következik
a mérések fontossága)
· elõremutató legyen
· kövesse a tapasztalatok levonása
· átlátó szemléletmód vezérelje
Mint említettük, az ellenõrzés természetes folyamat (és természetes vezetõi kötelesség), mert nélküle nem valósulhat meg a szervezet mûködési rendjének optimalizálási folyamata. Nem nélkülözheti azonban az objektivitást, ezért nélkülözhetetlen a rendszer
mûködési adatainak szisztematikus gyûjtése és feldolgozása.
A vezetõ a pedagógusokkal és diákokkal együtt munkanapjának
döntõ részét az iskola falai között tölti. Mint közismert: az iskola
meglehetõsen zárt, önmaga – viszonylagosan önálló törvények által szabályozott – életét élõ szervezet. Ennek kétségtelenül kedvezõ elemei mellett veszélyei is vannak!
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Figyelem!
Miért kedvezõtlen az iskola relatív zártsága?

M
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ß Mert a társadalmi folyamatok késve és megszûrten érvényesülnek.
ß Mert a belsõ követelményrendszer erõteljesebben érvényesül, mint a külsõ.
ß Mert a pedagógusok közössége (a külvilág felé) viszonylagosan zárt.
ß Mert a mûködésrõl levont következtetések közvetlen ellenõrzésére nincs lehetõség.
ß Mert a megszokott mûködési rend, követelményrendszer
megváltoztatása belsõ ellenállásba ütközik.

4
A fentiekbõl fontos dolog szûrhetõ le az alábbiak szerint. Ha az
intézmény vezetõje a szükségleteket, igényeket, lehetõségeket,
körülményeket lelkiismeretesen, megfelelõ szakmaisággal mérlegeli, eközben kikéri vezetõtársai és a tantestület véleményét és
tanácsát, és ezek nyomán dönt a szervezet fejlesztésérõl, akkor –
legjobb akarata ellenére – könnyen elõfordulhat, hogy tévutat
jelöl ki. A pedagógiai vezetési tevékenységben többnyire az iskola relatív zártsága miatt elõforduló effektust a köznyelv a „nem
látja a fától az erdõt” néven ismeri.

Önkontroll!
A jelenséggel szemben való védekezés lehetõségét, a lehetõ legobjektívabb döntés kiformálását a következõ módszerek együttes alkalmazásával érhetjük el:
o vegyük tudatosan számba iskolánk funkcióit
o tekintsük át intézményünk szerepének középtávú átalakulását
o vegyük számba az iskola bemeneti és kimeneti mutatóit
o elemezzük az intézmény mûködésének mutatóiról gyûjtött
adatsorokat
o vonjunk le megfelelõ szakmaisággal, redukált érzelmi töltéssel
hozott következtetéseket
o vizsgálatunk során legyünk kellõen körültekintõek és alaposak
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Önkontroll! (folytatás)
o a tervezett döntés elõtt széles körben, szakmai igénnyel
konzultáljunk az érintettekkel
o a döntés elõtt biztosítsunk elegendõ érési idõt döntésünk
számára

Az ilyen döntések meghozása, az intézmény megfelelõ döntési
helyzetet eredményezõ ellenõrzési folyamata azonban csak kellõen objektív, megfelelõen széleskörû adatgyûjtésen nyugvó adatbázis ismeretében lehetséges.

3. Javaslat a közölt adatfeldolgozási fájlok használatához és kezeléséhez
3.1. Az adatgyûjtés és feldolgozás jellemzõi
A következõ fejezetekben olyan adatfeldolgozási, adattárolási
szisztémákat, rendszereket ismertetünk, amelyek lehetõvé teszik az iskola mûködésével kapcsolatos legfontosabb adatok
szisztematikus gyûjtését. A közölt táblázatok, grafikonok nem fedik le teljes körûen az intézmény mûködését. Ez nem is lehet célunk, hiszen a különbözõ intézmények számára, illetve az adott
szituációkban más és más adathalmazok jutnak kiemelkedõen
fontos szerephez.
Célunk az, hogy példákat mutassunk arra, hogyan rögzíthetõek
az intézmény mûködését reprezentáló adatok úgy, hogy az adódó
következtetéseket viszonylag egyszerûen meg lehessen állapítani. Elõre kell azonban bocsátanom, hogy ezek az anyagok nem
egy profi szakember piacképes termékei, hanem egy gimnáziumi
igazgató által kiformált, a mindennapi munkája során jól használhatónak bizonyult fájlok.
További követelmény adataink gyûjtésével és kezelésével szemben az, hogy rendszerünk folyamatosan bõvíthetõ legyen, kielégítve ezzel az aktualizálás lehetõsége iránti természetes igényt.
További fontos kritérium, hogy – a lehetõségek szerint – az összegyûjtött adatok valamilyen – esetleg többféle – formában áttekinthetõek legyenek.
Az áttekinthetõséget biztosíthatjuk a következõ formák elkülönülõ vagy együttes alkalmazásával:
· táblázatban való, megfelelõen áttekinthetõ megjelenítés
· a táblázat adatainak automatikus összegzése
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· az adatsorok grafikonon való megjelenítése
· a legcélszerûbb grafikus formátum alkalmazása
· a grafikonokon szerepeltethetõek a konkrét mérési adatok is

3.2 A letölthetõ anyagok használata

M
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Az elõbbiekben említett adatrögzítési módok – mint a bevezetõben már említettük – semmiképpen nem tekinthetõk professzionális programozói alkotásnak. Nem is ez a céljuk. Elsõsorban
azért közöljük azokat, hogy segítsük a közoktatásban dolgozó intézményvezetõket abban, hogy döntéseikhez minél sokrétûbb,
objektívebb, jól felhasználható adatsorok álljanak rendelkezésükre, amelyek jó áttekinthetõségükkel mintegy tükrét adják
az iskolában zajló folyamatoknak.
A következõ fejezetekben olyan témák szerepelnek, amelyek egy
közoktatási intézmény életében gyakoriak. A felsorakoztatott témák, területek mindegyikéhez készítettünk egy-egy táblázatot
vagy grafikont, amely jól átláthatóvá teszi az adathalmazban rejlõ összefüggéseket. A mellékelt lemezen minden témakör esetén
szerepeltetjük a cikkben közölt konkrét táblázat- vagy grafikonfájlt, amelyeket saját adataival feltölthet a felhasználó.
A fájlok javasolt alkalmazási lehetõségei a következõk:
· a kézikönyvben közölt táblázatok kinyomtathatók
· a letöltött anyagok monitoron vagy kinyomtatva színes formátumban tanulmányozhatók
· a grafikonokat, táblázatokat beolvasva módosításukkal, testre
szabásukkal próbálkozhatunk
· ezek alapján saját magunk készíthetünk adatbázist
· a közöltek alapján számítástechnika-tanárainkkal, tehetséges
diákjainkkal készíttethetünk az iskola számára hasonló fájlokat
Javasoljuk, hogy a letöltött anyagokat még eredeti formájukban egy floppyra is mentsük le. Az esetleges módosításokat, átszerkesztéseket merevlemezen levõ változaton
végezzük el, a hajlékonylemezt pedig tegyük el, hogy az
esetleges próbálkozások során az eredeti fájlokhoz bármikor visszatérhessünk!
A grafikonokat tartalmazó fájlokhoz tartozó adatmezõket úgy lehet megjeleníteni, hogy az egérrel a grafikonra kétszer egymás
után rákattintunk. Célszerû a megjelenõ adatállományt tartalmazó táblázatot megfelelõ méretûre nagyítani úgy, hogy a táblázat
szélét megfogva a kívánt méretûre húzzuk szét.
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3.3 A cikkben ismertetett anyagok
A következõkben ismertetendõ területeken az adatok nyilvántartásának és feldolgozásának megkönnyítésére használatos fájlokat a következõ táblázat tartalmazza, amelyben a feldolgozott
téma megnevezése, a futtatáshoz szükséges szoftver és a beolvasandó file neve található.
Téma
1. Az iskola tantárgyfelosztása
2. A törvényes óraszámok
3. Az idegen nyelvek tanítására
fordított óraszámok
4. Az iskolában oktatott tantárgycsoportokra fordított óraszámok aránya
5. A továbbtanulási mutatók
követése
6. Az egyes osztályok, tanulók
átlageredményeinek kiszámítása
7. A tõzsdén lévõ alapítványi
portfolió értékének követése
8. Az intézmény energiafelhasználásának technikai mutatói
9. A felvetõdõ problémák kezelése

Szükséges szoftver
Microsoft Excel
Microsoft Excel
Microsoft Word

Filenév
Tanfel~1.xls
Oraszam.xls
Nyelvek.doc

Microsoft Word

Tantargy.doc

Microsoft Word

Tovtan.doc

Microsoft Excel

Tanulm.xls

Microsoft Word
Microsoft Word

Arfolyam.doc
Reszveny.doc
Energia.doc

Microsoft Word

Menza.doc



Felhívjuk a figyelmet, hogy a grafikonon való feldolgozás, megjelenítés céljából beolvasott Word-dokumentumok az e cikkben szereplõ adatsorral vannak feltöltve. Saját adatokkal való feltöltése
úgy lehetséges, hogy kétszer kattintunk a grafikonra az egérrel,
majd a megjelenõ adattáblázatba beírjuk a saját adatainkat.

4. Táblázatok és grafikonok
4.1 Az iskola tantárgyfelosztása
Az intézmény által felhasználható óraszámok2
Az iskola óraterve
Az iskola által felhasználható tanítási és a tanórán kívüli foglalkozásokra jutó idõt a Közoktatási Törvény egyértelmûen megha-

1

2

A tantárgyfelosztás egyoldalas változatának neve Tanfel~1.xls, a kétoldalas
formátumé Tanfel~2.xls. Az egyoldalas változat legföljebb 23 pedagógus
tantárgyfelosztásának rögzítésére alkalmazható.
Ez az alfejezet Szathmáry Király Ádám fõtanácsos úrtól vettem át, aki Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatalában avatott szakértõje az oktatási
intézmények óraszámaival kapcsolatos tevékenységeknek. Köszönetemet
fejezem ki alkotó munkájának közreadásáért!
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tározza. Kiszámításuk hagyományos módszerrel viszont elég nehézkes és idõigényes. Ezért készítettük el azt a programot, mely
a számításokat az alapadatok beírásával már el is végezte.
Az Excelben készült program kiszámítja a kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozások heti idõkeretét
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·
·
·
·
·
·

az elsõ–harmadik évfolyamokon,
a negyedik–hatodik évfolyamokon,
a hetedik–nyolcadik évfolyamokon,
a kilencedik–tizedik évfolyamokon,
a tizenegyedik–tizenharmadik évfolyamokon, és
mindösszesen.

Az „A” és a „B” sorok alkalmazásával figyelembe veszi a mûvelõdési és közoktatási miniszter által kiadott (jóváhagyott) nevelési-oktatási tervek, valamint a helyi tantervek szerinti különbözõ
számítási módszereket, tehát az „A” jelnél a még alkalmazható
1978-as tanterv szerint tanított osztályokat, a „B” jelnél a NAT és
a helyi tanterv szerint tanított osztályokat kell szerepeltetni.
A következõ közölt táblázatot példaként kitöltöttük egy olyan általános iskola adataival, ahol a tekintett 1998/99-es tanévben az 1. és 7.
évfolyamokon a helyi tanterv szerint, a többi évfolyamokon a miniszter által engedélyezett régi tantervek szerint folyik az oktatás.
A táblázat adatainak értelmezésénél természetesen figyelembe
kell vennünk, hogy a heti idõkeret az egyes évfolyamok, osztályok között, valamint tanítási év közben a tanítási hetek
között átcsoportosítható. Az iskola a nem kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló idõkeretet a tanórán kívüli foglalkozások megtartásához és az osztálybontáshoz
is igénybe veheti.
A program kiszámítja továbbá a tehetség kibontakoztatása, illetve
a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása céljára egyéni foglalkozásra rendelkezésre álló heti idõkeretet. Az itt meghatározottakon túl az iskola dönti el, hogy a kötelezõ és a nem kötelezõ tanórai
foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló idõkeret hány
százalékát használja fel egyéni foglalkozás megszervezéséhez.
Kiszámítja a napközis, illetve a tanulószobai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló heti idõkeretet
·
·
·
·

az elsõ–negyedik évfolyamokon,
az ötödik–nyolcadik évfolyamokon,
a kilencedik–tizedik évfolyamokon, és
mindösszesen.
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A heti idõkeretet a kialakított napközis, illetve tanulószobai csoportok száma határozza meg. A heti idõkeret az egyes évfolyamok, csoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.
Kiszámítja a gyógytestnevelés megszervezéséhez rendelkezésre
álló heti órakeretet, valamint a közoktatási törvény 1. számú
melléklet 3. rész II. fejezet 7. pontjában felsorolt feladatok ellátásának terhére felhasználható heti órakeretet.
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Kiszámítja az iskola által mindösszesen felhasználható heti órakeretet, amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi információk is:
· A Közoktatási törvényben megengedett esetekben, a fenntartó
egyetértésével az oktatási intézmény vezetõje által megállapított többlet heti idõkeret.
· Az intézményben felhasznált órakedvezmények, melyek az igazgató, az igazgatóhelyettes, a közoktatási tanács elnöke és tagjai,
illetve a szakszervezeti tisztségviselõk törvényben meghatározott órakedvezményeibõl állnak.
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Az oktatási intézmény által mindösszesen felhasználható heti
órakeretbõl a program meghatározza az elméleti maximális pedagóguslétszámot, a tantárgyfelosztás alapján meghatározott túlórák ismeretében pedig a lehetséges pedagóguslétszámot.
A program segítségével nemcsak az aktuális év mindösszesen rendelkezésre álló heti órakeretét és a pedagóguslétszámot lehet meghatározni, hanem a távlati gyermeklétszám
változásai szerinti csoportszámok modellezésével akár hat
évre szóló elõrejelzést is készíthetünk. A tendenciák jó elõre
való felismerésével több lehetõség kínálkozik a kihívásokkal
való megbirkózásra.
Az iskolai óraterv kiszámításának használati útmutatója
Az óratervtáblázatban szereplõ adatokat mindig a vastagon bekeretezett cellákba kell írni. Ha nincs adat, akkor üresen kell hagyni.
Az óratervtáblázat d–p oszlopába a megfelelõ évfolyamokhoz beírjuk az osztályszámokat, mégpedig a 7. sorba („A”-val jelölt sor)
azokat, ahol az oktatás a mûvelõdési és közoktatási miniszter által kiadott (jóváhagyott) nevelési-oktatási terv szerint, a 8. sorba
(„B”-vel jelölt sor) pedig azokat, ahol az oktatás már a helyi tanterv (a NAT) szerint folyik.
Az óratervtáblázat 22. sorában a g, k, l oszlopok celláiba beírjuk a
megfelelõ évfolyamokon szervezett napközis, illetve tanulószobai
csoportok számát.
Az óratervtáblázat 26. sorának p oszlopának cellájába beírjuk
a gyógytestnevelésre kiszûrt tanulók számát. A 28. sorban lévõ
cellába pedig azt a heti óraszámot, amit nem az iskolában használnak fel gyógytestnevelésre.
Az óratervtáblázat 33. sorának p oszlopának cellájába beírjuk
a Közoktatási törvényben megengedett esetekben, a fenntartó
egyetértésével az oktatási intézmény vezetõje által megállapított
többlet heti idõkeretet.
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Az óratervtáblázat 35. sor p oszlopának cellájába beírjuk az intézményben felhasznált órakedvezmények heti összegét, melyek az
igazgató, az igazgatóhelyettes, a közoktatási tanács elnöke és
tagjai, illetve a szakszervezeti tisztségviselõk törvényben meghatározott órakedvezményeibõl állnak.
Az óratervtáblázat 43. sor p oszlopának cellájába beírjuk a tantárgyfelosztás alapján meghatározott heti túlórák számát.
Helyes kitöltés esetén az óratervi táblázat minden információt
megad a megfelelõ oszlopok és sorok celláiban a jogszabályokban
használatos elnevezéseknek megfelelõen.
Az iskola tantárgyfelosztásának elkészítése
Minden tanév elejének visszatérõ feladata az iskola tantárgyfelosztásának elkészítése és rögzítése. Ezt a tevékenységet már
a megelõzõ tanév áprilisában-májusában érdemes elkezdeni,
mert az ezzel kapcsolatos gondok megoldása idõigényes, esetleg
státusok létesítését, megszüntetését vonhatja maga után.
A tantárgyfelosztást általában a fenntartó is bekéri, ezzel ellenõrizheti
·
·
·
·
·
·

a pedagógiai program megvalósításának folyamatát,
a kötelezõ órákkal, túlórákkal való gazdálkodást,
a túlórák eloszlását,
a szükséges pedagógus státusok számát,
adatokat kaphat az intézmény mûködési mutatóiról, és
támpontokat kaphat az iskolai költségvetés meghatározásához.

A tantárgyfelosztás rögzítésére a múltban egységes nyomtatvány
szolgált, amelynek alkalmazása ma már nem kötelezõ. Célszerû
azonban rögzíteni minden intézmény tantárgyfelosztásában a következõket:
·
·
·
·
·

a pedagógusok végzettsége, képzettsége
az egyes pedagógusok óráinak eloszlása
az egyes osztályok összes óraszáma
a pedagógusok kötelezõ órái és túlórái
az osztályfõnöki, munkaközösség-vezetõi és egyéb hasonló feladatok
· az egyéb tanórán kívüli feladatok (mint például könyvtár,
énekkar)
· a gyógytestnevelési órák
· a sportköri foglalkozások
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· a pedagógusok órakedvezményei (például szaktanácsadói)
· az összesítõ rovatok
A mai lehetõségekbõl egyenesen következik, hogy a tantárgyfelosztást érdemes számítógépre vinni, majd azon tárolni, esetleg a fenntartónak a nyomtatott formátum mellett
lemezen is rendelkezésére bocsátani.
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A számítógépen való elkészítés elõnyei a következõk:
· a táblázat esztétikus és követhetõ
· az Excel számolótábla automatikusan elvégzi az összes szükséges összegzést
· az esetleges módosítások sokkal könnyebben elvégezhetõk
· a következõ évben az adatok számottevõ része újra használható
Táblázatunk elkészítéséhez el kell indítani a Windows alatt
mûködõ Microsoft Excelt. Saját táblázatunkat a Microsoft Excel for Office 97 verziójával készítettük, de más Excel verziókkal
is használható.1
Tanácsok a tantárgyfelosztási táblázat használatához:
· az adatok beírásához használjuk a nagyítás funkciót a szükséges mértékben
· a fejléc folyamatos láthatósága érdekében használjuk a jobb
felsõ sarokban a vonalzó mellett található képernyõosztót
· ha a pedagógusok száma nagyobb, mint a kinyomtatott formátumban szereplõ 24 fõ, akkor a tantárgyfelosztás kétoldalas
változatát használjuk, ugyanis az egy- és a kétoldalas táblázat
is letölthetõ (Tanfel~1.xls, illetve Tanfel~2.xls néven)
· a kinyomtatott változatot a könnyebb használat érdekében
másolóval nagyítsuk A/3 méretûre

4.2 Az iskolai oktatás szerkezetének vizsgálata
Minden iskolában kiemelt szerepet kapott a nyelvoktatás kérdése. Különösképpen igaz ez a középiskolák esetében, ahol az iskolahasználói rétegnek már konkrét eredményességi elvárásai is
vannak a nyelvoktatással szemben:
· folytathassa a tanuló az általános iskolában már tanult nyelvet
· lehetõleg a tanulók tudása szerint differenciált csoportban tanulhasson
· tanulja meg a nyelv alapvetõ használatát
· ha szükséges, tegyen sikeres idegen nyelvi érettségi vizsgát
· tehessen sikeres állami nyelvvizsgát
· nyelvtudása érje el a felsõfokú tanulmányai által megkövetelt
mértéket
1

A kapott anyagot Excel 5.0 formátumban tettük fel a netre, hogy azok is beolvashassák, akiknél még Windows 3.1 fut. Természetesen ezt a formátumot a
számolótábla késõbbi verziói (Excel 95 és Excel 97) is ismerik. (A szerk.)
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Ezen okok miatt széleskörû társadalmi elvárás jelentkezik az iskolai nyelvoktatással szemben. Másrészt az országban még sok
helyen gondot okoz (fõként a kisebb településeken) a megfelelõ
végzettségû nyelvtanárok hiánya.
A fentiek miatt az iskolai nyelvoktatás az érdeklõdés középpontjában van, ezért perspektivikus tervezése, a folyamatok követése, a változó igények nyomon követése szisztematikus vezetõi-tervezõi tevékenységet igényel.
Célszerû ezért, ha figyelemmel kísérjük (fõként a nagyobb, több
nyelvet oktató iskolákban)
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· az idegen nyelveket tanuló diákok számának alakulását,
· az egyes idegen nyelvek tanítására fordított összes órák számát.
A nyelvoktatás számszerû összegzését és mutatóit minden
év szeptemberében-októberében meg kell küldenünk a Statisztikai Hivatalnak. Ha már ki kell számolnunk a nyelvet tanulók számát, a csoportok számát, óraszámait, hát használjuk fel
adatainkat a folyamatok megjelenítésére, az ebbõl adódó következtetések, prognózisok levonására. E célból mutatjuk be a következõ táblázat és diagram alkalmazását, amellyel szemléletessé válnak az iskolai nyelvoktatás folyamatai.
Az idegen nyelvek tanítására fordított óraszámok
Az idegen nyelvek tanítására fordított összes óraszámokat, illetve
ezek arányát szemlélteti a következõ diagram:
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A fenti grafikon ugyanilyen formátumban használható az idegen
nyelveket tanuló diákok számának nyilvántartására, a változások
folyamatainak követésére. Természetesen ilyen, vagy ehhez igen
hasonló módon az iskola bármely tantárgycsoportjának összefüggései is vizsgálhatók, feltárhatók. Ehhez mindössze a táblázatokban szereplõ címsorok átírása szükséges.
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Az Excel ismerõi számára ezek az átalakítások nem jelentenek
problémát. A kezdõ felhasználó számára azt javaslom, az elsõ
módosító lépések sikeres megtétele érdekében forduljon inkább
számítástechnikában jártasabb, bár nem feltétlenül számítástechnika szakos kollégához. Meg fogja látni, hogy a feladatok
testre szabását követõen maga is hasznát fogja látni a nyilvántartásnak, mert adatai hozzáférhetõ, szemléletes adatbázist képeznek.
Az iskolában oktatott tantárgycsoportokra fordított óraszámok
aránya
Az idegen nyelvek tanítására fordított óraszámok arányát a többi
tantárgycsoportra (humán tárgyak, reál tárgyak, egyéb tantárgyak)
fordított óraszámokhoz képest ábrázolja a következõ diagram:
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Tanácsok a grafikon használatához:
· a grafikonok a lemezen színesek
· a kurzorvezérlõ billentyûkkel vagy az egérrel az adatokra rákattintva saját adatainkat írjuk be, s azok azonnal megjelennek az ábrán
· a grafikonok megfelelõ léptékû beosztása automatikus
· lehetséges a színek megváltoztatása
· több nyelv, illetve tanév adatainak megjelentéséhez kattintsunk az adott helyre, és írjuk be az adatokat
· kevesebb nyelv, illetve tanév adatainak megjelenítéséhez jelöljük ki a táblázat fölösleges részeit, és töröljük az adatokat
· a grafikon saját adatokkal való feltöltéséhez kattintsunk kétszer a grafikonra, s a megjelenõ adattáblázatot töltsük föl az
aktuális adatokkal
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4.3 A továbbtanulási mutatók alakulása
Az elmúlt évtizedekben egy középiskola egyik leglényegesebb
eredményességi mutatója a felsõfokú oktatásba fölvett érettségizõ diákjainak a száma volt. Ez a mutató mindig erõsen függött az
adott középiskola objektív helyzetétõl.
Attól, hogy
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·
·
·
·
·

milyen környezetben mûködik,
milyenek a vonzáskörzetében lévõ általános iskolák,
mennyire keresett az adott típusú középiskola,
szakközépiskolák esetén mennyire keresett az adott szakma,
milyen a középiskolában folyó nevelõ és oktató tevékenység
színvonala,
· milyen felsõfokú intézményeket jelölnek meg az adott iskola
tanulói.
A középiskola minõségének igazi mutatója természetesen nem az
egyetemre-fõiskolára fölvett tanulók száma, hanem az iskola teljes tevékenysége során a tanulók teljes populációjának átadott
mûveltséggel, röviden a hozzáadott értékkel jellemezhetõ. A hozzáadott érték azonban nehezen mérhetõ, értékelése komplex tevékenységet igényel.
Az elmúlt években némileg csökkent a felsõoktatásba fölvett tanulók számának jelentõsége, de a középiskolákban – joggal –
még mindig kiemelt figyelemmel kísérik ezt a paramétert. S –
mondjuk meg õszintén – jelentõsége még mindig óriási. Éppen
ezért iskolámban sok évre visszamenõleg nyilvántartjuk a sikeresen felvételizõk számát, s vizsgáljuk a középiskolák körében tapasztalható átstrukturálódási folyamatokat.
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Önkontroll!
Amire feltétlenül figyelemmel kell lennünk az adatok elemzése
során:
o a felvett diákok számarányát az érettségizettek számához
célszerû viszonyítani, mert másutt is így tesznek
o az utóbbi 4-5 évben országos szinten nõtt a korosztályból
a felsõ- fokú képzésbe bejutók számaránya, így az esetlegesen növekvõ tendenciát e növekedéssel összevetve célszerû értékelni
o a felvett diákok számaránya erõsen tükrözi az iskolában
folyó pályairányítási tevékenység szintjét

Az általános iskolák, egyéb közoktatási intézmények ilyen formában nem találkoznak a problémával. Ugyanakkor mindennapi
mûködésük során ezekben az intézményekben is elõkerülnek
olyan mûködési mutatók, amelyek a fentebb bemutatotthoz hasonló módon kezelhetõk és nyilvántarthatók.

4.4 Az egyes osztályok, tanulók átlageredményeinek kiszámítása
Az iskola nevelõ és oktató munkáját bizonyos idõszakonként át
kell tekintenünk. Ennek érdekében a jogszabályok kötelezõen
elõírják, hogy az iskola nevelõtestülete az elsõ félév, illetve
a tanév lezárását követõen köteles értékelni az iskolában folyó pedagógiai tevékenységet. Ennek feltétlenül részének kell
lennie a diákok tanulmányi eredményének és a tanulás számszerû eredményeinek alakulásában tapasztalható folyamatok vizsgálata. Ma már több iskolában szokás a tanulók eredményeinek
számítógépen való nyilvántartása.
Ennek több módszere ismeretes a gyakorlatban, például a következõk:
· az egyes osztályok eredményeit az iskola számítástechnikában
járatos tanárai viszik föl az iskola számítógépére
· a tanulmányi eredmények nyilvántartására használatos szoftver a tanári szoba számítógépén található, annak felhasználása minden kolléga számára lehetséges, vagy éppen kötelezõ
· az adatok számítógépre vitele az iskolatitkár vagy az adminisztrátor feladata
· az adatok gépen való feldolgozása nem mindenki számára kötelezõ
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A feladat elvégzése céljából rengeteg különbözõ formájú szoftver
használható. Az általunk közölt Excel táblázat1 csak számszerû
adatok feldolgozására alkalmas, grafikus szolgáltatásai nincsenek.
A grafikus feldolgozás inkább az egymást követõ félévi eredmények
sorában tapasztalható összefüggések követésére alkalmas.
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Név/
Irod Nyt. Tört Ang Né Mat
tárgy
1. tanuló
5
5
4
5
5
4
2. tanuló
5
4
5
5
5
3
3. tanuló
5
4
4
5
4
3
4. tanuló
5
4
4
3
5
3
5. tanuló
4
5
4
5
5
4
6. tanuló
3
4
3
3
3
2
…
…
35. tanuló 5
5
5
5
4
5
36. tanuló 5
4
4
4
5
4
Átlagosan: 4,48 4,29 4,37 4,25 4,22 3,59

Fiz

Ké

4
4
4
3
5
3

5
4
5
5
4
3

Biol Föld Test
5
5
3
5
5
3

5
5
4
5
5
4

4
3
3
5
5
3

Én

Átl.

4
4
4
5
4

4,5
4,35
4,00
4,27
4,66
3,18

4
5
4
5
5
5
4,81
3
5
5
5
5
5
4,50
4,15 4,62 4,18 4,81 4,03 4,34 4,28

A táblázat használatához be kell töltenünk az Excelt, majd betöltjük a Tanulm.xls dokumentumot. A betöltött táblázat rovatait –
néhány tantárgy nevének kivételével – üresen találjuk.
Tanácsok táblázatunk használatához:
· töltsük föl a tanulók nevét tartalmazó sorokat
· töltsük föl a tantárgyak nevét tartalmazó sorokat, az eredeti
formában nem megfelelõ tantárgyak nevét javítsuk ki
· írjuk be az egyes tanulók félévi vagy év végi osztályzatait
· az Excel táblázat automatikusan kiszámolja az egyes tanulók
átlageredményét
· az Excel automatikusan kiszámítja az egyes tantárgyak átlageredményét
· közli az osztályátlagot az összes tantárgyakra vonatkozóan
Ha az adatbevitel során (vagy azt követõen) hibás adatot találunk:
· a kurzormozgató billentyûkkel (nyilak a billentyûzet jobb oldali alján) lépjünk rá a hibás adatra
· írjuk be az új adatot

1

Az itt látható táblázat csupán a tájékoztatást szolgálja, ezért nem pontosan
azonos a „Tanulm.xls” néven beolvasható Excel-dokumentummal. Az a fent
bemutatottnál sokkal jobban kitölthetõ és esztétikusabb is. Abban is különbözik, hogy az Excel-formátumban megadott táblázatban több tantárgy,
több tanuló adatai is könnyedén szerepeltethetõk.
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· ha a kurzorbillentyûk valamelyikével ad adott rubrikából kilépünk, az új adat bejegyzésre került
· a módosított adat bevitelével az összegzett adatok is megváltoznak

Önkontroll!
Miért érdemes rendszeres nyilvántartásokat vezetnünk a tanulmányi eredményekrõl? Mert nyilvántartási rendszerünk szisztematikus használatával
o követhetõbbé válik az egyes tanulók és tantárgyak átlageredményének alakulása,
o következtetések vonhatók le az iskolai munka folyamatairól,
o könnyebben felszínre kerülnek a tanulmányi rendellenességek.

4.5 A tõzsdén lévõ alapítványi portfolió értékének követése
A közoktatási intézmény költségvetési gazdálkodást folytat, így
szabad pénzeszközeit nem fektetheti be a tõzsdén értékpapírokba.
Nincs ilyen kötöttsége az iskola alapítványának, amely
· alapító okiratának rendelkezései,
· kuratóriumának döntése és
· az alapítvány gazdasági helyzete
függvényében dönthet úgy is, hogy vagyonának egy részét (vagy
egészét) értékpapírokban tartja.
Ebben az esetben komoly felelõsséget vállal azonban a kuratórium, mert az értékpapírpiac alakulását napról napra figyelemmel
kell kísérnie, és a tõzsdei viszonyok változása esetén gyors
kuratóriumi döntést kell hoznia a portfolió megváltoztatásáról. Javasoljuk ezért, hogy ilyen esetben az alapítvány kuratóriuma tartsa nyilván értékpapírcsomagjának napi értékét, és az
alábbiak szerint áttekinthetõ formában tárja a kuratórium elé
a portfolió helyzetében beállott változásokat.
Ebben az esetben legalább két nyilvántartás vezetése célszerûnek látszik. Ezek közül az elsõ a tulajdonunkban lévõ vagy vásárolni-eladni kívánt értékpapírok piaci árának alakulása az elmúlt idõszakban.
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A másik nyilvántartandó adat az alapítvány összes vagyonának megoszlása az egyes értékpapírok arányában. Ebben
a nyilvántartásban érdemes – valamilyen elkülönülõ jelzéssel –
a gazdálkodás közben beszerzett részvények értékét is feltüntetni, például az alábbiak szerint.
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Ezzel a módszerrel követve a piaci fejleményeket a szervezet gazdálkodása eredményesebbé válhat, a döntések megalapozottabbak lehetnek. Nem utolsó sorban a fenti nyilvántartási rendszerhez hasonló módon magánemberként saját ügyleteinket is jól
nyilvántarthatjuk és követhetjük.

4.6 Az intézmény energiafelhasználásának technikai mutatói
A professzionális iskolavezetés, a takarékos gazdálkodás iránti
fokozott igények elõtérbe helyezték az intézmények mûködési
költségeivel való takarékoskodás problémáját. Fontos a racionális gazdálkodás az igazgató és az egész iskola számára azért is,
mert a technikai mûködést biztosító költségekkel való takarékosság révén felszabaduló források beforgathatók a nevelési-oktatási folyamat finanszírozásába.
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Ezért célszerû a következõ legfontosabb gazdasági mutatók havi
és éves adatainak gyûjtése:
·
·
·
·

az iskola elektromosenergia-felhasználása
a fûtési mutatók gyûjtése
a telefonálásra fordított idõ regisztrálása
a vízfogyasztás mennyiségének rögzítése
A mûködési költségek nyilvántartása és elemzése során vigyázzunk arra, hogy az összehasonlítás lehetõségének biztosítása érdekében a mûködési mutatókat nem az erre fordított pénzösszegben, hanem a szolgáltatás elszámolási menynyiségének mértékegységében érdemes nyilvántartani!

Ennek megfelelõen az adatok rögzítése esetén
·
·
·
·

21

az elektromos energia kWh-ban,
a fûtési mutatók GJ-ban vagy m3-ben,
a telefonálási mutatók impulzusokban,
a vízfogyasztási mutatók m3-ben

legyenek megadva.
Példaként álljon itt az intézmény fûtési költségeinek alakulását bemutató
grafikon. Adatsorunkat négy évre visszamenõleg közöljük, mert a több
évre vonatkozó adatsor bemutatása az áttekinthetõséget zavarná!
Ha pedig az olvasóban fölvetõdik, hogy van-e a mûködési költségek nyilvántartásának, vizsgálgatásának értelme, hát azt tanácsolhatom: bízhat benne. Természetesen a befektetett munka eredménye csak akkor
térül meg, ha a szükséges következtetéseket levonjuk, az ennek megfelelõ intézkedést megtesszük, a következményeket nyomon követjük. Ha
ez így van: már nem volt hiába való!
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A többi mûködési mutató vizsgálata a bemutatotthoz teljesen hasonló, így ezek ismertetésétõl eltekinthetünk. Ha a közölt grafikon nem nyerte el tetszésünket, akkor próbálkozhatunk a grafikon formátumának megváltoztatásával!
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5. A felvetõdõ problémák kezelése
Az iskola mindennapjaiban keresetlenül is felvetõdnek olyan
problémák, amelyek vezetõi döntést igényelnek. Sokszor elkövetjük azonban a hibát, hogy – idõ és energia híján – nem fordítunk
elegendõ figyelmet, nem vizsgáljuk meg a legcélszerûbb eszközökkel a problémát, és így nem születhet meg a legpraktikusabb döntés.
Bemutatunk egy – látszólag talán lényegtelen – ügyet, amelynek
megoldása mégis nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az iskola
polgárai jól érezzék magukat saját intézményükben.
Az 540 diákkal mûködõ gimnáziumunkban körülbelül 330 diák és
30 pedagógus étkezik. Rajtuk kívül azonban sok a vendég is az iskola igényesen kialakított ebédlõjében, mert az intézmény konyhája kiváló minõségben, választható menüvel áll az érdeklõdõk rendelkezésére. Vagyis az összes fõzött adag száma gyakran meghaladja az 500-at. Ilyen létszám étkeztetése egy ekkora intézményben körültekintõ szervezést igényel. Ennek érdekében az órarend
körültekintõ szervezésével megoldottuk, hogy az iskola tanulói
a 6. és a 7. óra után nagyjából fele-fele arányban étkeznek.
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Panasz érkezett azonban a diákoktól, hogy a rendelkezésre álló
idõintervallumban nem tudnak megebédelni, és ez rendszeresen
problémát okoz, mert a délutáni programokon, sportrendezvényeken való részvételt gátolja. A napi tapasztalatok, az egy-két
alkalommal végzett rutinellenõrzés azonban ilyen problémát
nem jeleztek. Ennek érdekében elrendeltem, hogy egy teljes hétig
a menzai diákügyeletesek vezessenek számszerû nyilvántartást
az ebédelõ diákok számának alakulásáról. A statisztikához a következõ egyszerû táblázatot adtam diákjaim kezébe, amelyet kitöltve ilyesmi formában kaptam vissza:
Az ebédelõ diákok száma 1998. március 16-án
Ügyeletesek: Kiss János, Nagy Endre
5. óra után: 12.00–12.05 12.05–12.15 12.15–12.25 12.25–12.35 12.35–12.50 12.50–13.00
kicsengetés:
37 fõ
23 fõ
30 fõ
7 fõ
20 fõ
12 fõ
12.05
6. óra után: 13.00–13.10 13.10–13.20 13.20–13.30 13.30–13.40 13.40–13.50 13.50–13.55
kicsengetés:
37 fõ
22 fõ
18 fõ
5 fõ
7 fõ
27 fõ
13.00
7. óra után: 13.55–14.05 14.05–14.15 14.15–14.25 14.25–14.35 14.35 után
kicsengetés:
24 fõ
23 fõ
12 fõ
2 fõ
Össz.: 306 fõ
13.55

Az eredményeket a hét minden napján a következõhöz hasonló
grafikonon jelenítettük meg.
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A vizsgált napok mindegyikén hasonló jellegzetességeket mutatott az ebédelõk számának eloszlása. Kivételt ez alól egyedül
a pénteki nap jelentett. A grafikonok összesített adatainak vizsgálatakor levontuk az alábbi következtetéseket:
· A 12.00–14.30-ig tartó ebédelési idõszak elegendõ a felnõtt- és
diákétkeztetés lebonyolításához.
· A diákok átlagosan körülbelül 15 percet állnak sorba.
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· Igen kevés az a diák, aki 20 percnyi idõnél többet áll sorba
· Sokan úgy takarékoskodnak idejükkel, hogy a kicsöngetést követõen sorbanállás helyett más ügyeiket intézik, majd 20-25 perc
elteltével – immár lényeges sorbaállás nélkül – ebédelnek
· Feltûnt azonban egy másik jelenség: minden kicsöngetést megelõzõ 5 percben számottevõ az ebédelõ diákok száma! Nézzük
meg a következõ grafikont, és vessük össze az elõzõvel!

M
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A fenti vizsgálat tipikus módszert mutat be egy probléma kezelésére és megnyugtató megoldására. Érdekesnek tartom, hogy
a tapasztalatok egészen más problémára (az óráról korábban elengedett diákok magas számára) hívta föl az iskola vezetõinek figyelmét! A fenti gondolatmenetet számos probléma megoldására
használhatjuk, mert nagymértékben segíti a lehetséges megoldási alternatívák közötti döntés megtalálását.

24
6. A professzionális intézményvezetésért és a minõségi iskoláért
A minõségbiztosítási rendszerek mindegyike azon az alapelven nyugszik, hogy a szervezet mûködésének minden
eleme mérhetõ, csak meg kell találni a célravezetõ mérési
módszert! A lehetséges alternatívák megkeresésekor, valamint a döntést megelõzõen alapvetõ szerepe van a mérési
eredmények helyes értékelésének!
Ha az oktatásban mérésre gondolunk, akkor általában tantárgyi
tesztek jelennek meg elõttünk, amelyeket egyértelmûen kiértékelve
tanulóink tantárgyi tudását lemérhetjük. A pedagógiai folyamatban azonban a tevékenység minden eleme mérhetõ, ha – természetszerûleg – nem is mindet mérjük. Így például mérhetõ a tanulók
mentálhigiénés állapota, neveltsége vagy a pedagógusok egymás
iránti megbecsülése, toleranciája, a pedagógusok iskolai tevékenységre fordított munkaóráinak száma vagy pedagógusi munkájuk
hatékonysága. Általában mérhetõ tehát a szervezet mûködését jellemzõ minden mutató, bár a mérési módszerek és a mértékegységek köre rendkívüli változatosságot mutat.
A szervezet fejlesztésekor tehát a vevõkör elvárásaira és igényeire kell alapozni, szem elõtt tartva vezérelvként: inkább egy
lépéssel a már megfogalmazódott igények elõtt, mintsem egy lépéssel a problémák mögött! Ez egyben azt is jelenti, hogy az iskolának nem kiszámíthatatlan, de állandó változásban kell lennie.
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Ebben a cikkben arról szerettük volna meggyõzni az informatikában komolyabban, félig-meddig jártas vagy épp járatlan olvasót,
hogy a mai iskolában rendelkezésre állnak azok a technikai eszközök és azok a szakemberek, akiknek munkáját összehangolva,
hozzáigazítva saját vezetõi munkamódszereinkhez és elképzeléseinkhez minõségileg jelentõsen fejleszthetjük az iskolai döntésmechanizmus rendszerét.
Kívánjuk, hogy az ebben az írásban közölt adatfeldolgozási és nyilvántartási módok, grafikonok, táblázatok keltsék föl vezetõ és nem
vezetõ kollégákban az érdeklõdést, motiválja ez õket újabb feladatok kitûzésére és végrehajtására! Ha ezzel a kollégákat a közöltekhez hasonló vagy éppen ezektõl jelentõsen különbözõ (remélem, az
általunk használtaknál praktikusabb és szebb) adattárolási módszerek használatára sikerült ösztönöznünk, akkor hasznára voltunk az iskolának!
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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Magad uram…
(Aki a Sulinetrõl lemaradt…)

Hutai László

Most, hogy az Oktatási Minisztérium új gazdái anyagi nehézségekre hivatkozva leállították az általános iskolák bekötését az
Internetbe, úgy tûnik, ezeknek az intézményeknek más megoldások után kell nézniük, ha lépést szeretnének tartani a világ e téren mutatkozó fejlõdésével. A számítógépes világháló jelenléte
ugyanis lassan ugyanolyan kikerülhetetlen lesz az oktatásban,
mint az írásvetítõ vagy a videomagnó.
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1. Nem kell mindig kaviár!
1.1 Kezdetnek itt a @!
A mind komolyabb számítástechnikai igényekkel fellépõ tanulóifjúság mellett az egyetemeken, fõiskolákon frissen végzett pedagógusok is hozzák magukkal az igényt az alap- és a középfokú
oktatásba egyaránt, hogy írásbeli munkáikat számítógépen szerkeszthessék meg, és a szükséges anyagokat az Internetrõl tölthessék le. Nem beszélve az elektronikus levelezés gyorsaságáról
és kényelmérõl, amirõl – érthetõen – szintén nem akarnak lemondani.
Ez utóbbi, az elektronikus levelezés, vagy eredeti nevén
e-mail az, amelynek minél szélesebb körû elterjesztése komoly elõrelépést jelenthetne azoknak az általános iskoláknak is, amelyek a Sulinet program keretén belül már nem
juthattak hozzá a teljeskörû Internet hozzáféréshez.
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Ez a szolgáltatás persze erõfeszítéseket igényel az érintett intézmény részérõl. Anyagi befektetést és szellemi munkát egyaránt.
Ám meggyõzõdéssel állítom, hogy bõségesen megtérülõ innovációról van szó, amely napi munkánkat, kapcsolattartásunkat
személyes ismerõseinkkel, üzleti partnereinkkel jelentõsen megkönnyíti, tanulóink elõtt pedig ablakot nyit a világra.
Ha nyitott szemmel járunk, nem kerülheti el figyelmünket az
a jelenség, hogy egyre több televízió és rádiómûsorban, furgonok
és teherautók oldalán, áruházi katalógusokon tûnik fel a számítógépes világhálót jelentõ www betûk mellett a @ jel, a „kukac”,
ahogy a magyar számítógépes szlengbõl átkerült a köznyelvbe.
Ennek a kis karakternek az elterjedése annak a folyamatnak
a nyoma, amely során a számítógépes kommunikáció egyre inkább átveszi a stafétabotot az emberek közötti kapcsolattartásban a bélyeges, borítékos „csigapostától”.1
Ahogy a középiskolák bejáratják maguknak azokat az új módszereket, amelyeket az internetes kapcsolat és ezen belül fõként az
elektronikus levelezés kínál, óhatatlan, hogy a fejlesztésbõl kimaradó általános iskolákban is megfogalmazódjon ezekre az
igény. Gondolok itt az „õskorszaki” önkormányzati körlevelek
e-mailesítésére, a tanulók, kollégák nyelvvizsgaeredményének
azonnali leolvashatóságára a Rigó utcai adatbázisból, az oktatással kapcsolatos számos levelelezõlistához való kapcsolódás lehe1

Snail-mail – mondja az angol, utalva lassúságára az elektronikus levelekhez képest.
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tõségére, tankönyvkatalógusokra és még megszámlálhatatlan
egyéb lehetõségre. Ezek mind olyan internetes szolgáltatások,
amelyek az iskolavezetés dolgát is nagymértékben megkönnyítik,
csökkentik az adminisztrációt, a postaköltséget és kézbesítõk bérét, munkaórák tucatjait takaríthatják meg minden
hónapban az iskolai költségvetésnek.
Az igazgató – mindezeket hallva – persze mondhatja azt is, ha az
állam nem volt képes áldozni az általános iskolák internetes bekötésére, akkor legyen képes áldozni a régi, költségesebb adminisztrációs gépezet fenntartására. De ettõl az iskolának még nem
lesz jobb a helyzete. Nem lesz több pénze a következõ évi költségvetésben, amit kézbesítõre, borítékra költhet. Nem beszélve arról, hogy az információáramlás elektronikus útja sokkal könynyebben járható, gyorsabb és hatékonyabb, mint a hagyományos. A büszke elutasítás helyett a másik lehetõség, hogy az iskola megpróbál önerõbõl kiépíteni egy olyan alaprendszert, amelyik alkalmas arra, hogy legalább elindulhasson a teljeskörû
Internet-hozzáféréshez vezetõ úton azzal, hogy megteremti magának az elektronikus levelezés lehetõségét, nyitva hagyva a kaput a további fejlesztéseknek. Ehhez próbál segítséget és ötleteket adni ez az írás.

1.2 Minimumterv
Az iskolák anyagi háttere ritkán teszi lehetõvé a Sulinethez mérhetõ minõségû Internet-kapcsolat önerõbõl történõ kiépítését és
fõleg fenntartását. Sok helyen még a 286-os processzorral rendelkezõ számítógépek is luxusnak számítanak. Van azonban egy
olyan – aránylag kis ráfordítást és alapszintû technikai felszereltséget igénylõ – megoldás is, amely lehetõvé teszi a tanulók és
a tanárok számára a külvilággal való elektronikus kapcsolattartást. Ez a „dial-in”, azaz magyarul „betárcsázásos” módszer sok
helyen mûködik az országban.
Lényege, hogy egy szolgáltatónál bérelt postafiókba érkeznek és gyûlnek össze az iskolánk e-mail címére küldött
drótpostalevelek, amelyeket a modemmel felszerelt iskolai
számítógép letölt a saját winchesterére, majd a címzettek
neve alapján szortírozva a küldeményeket – mindenkinek
a neki szólót – „beteszi” a saját postafiókjába.
Ez a postafiók lehet azon az egy gépen, amelyet mindenki használ a leveleinek olvasására, vagy – és ez a drágább, a minimum
tervünkön túlmutató, de jóval biztonságosabb megoldás – az iskolai számítógépes hálózat szerverén tárolódnak a levelek, ame-
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lyeket a munkaállomásokról bejelentkezve lehet lekérni, elolvasni és megválaszolni.
Az iskolában írt leveleket hasonló módon „ömlesztve” küldi el a szolgáltató szerverének, amelyik azokat a címzettek
szerint küldi szét a nagyvilágba.
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Akinek ez bonyolultnak tûnik, gondoljon a nyári táborok diákpostására. Az összes kifelé menõ levelet összegyûjti és kiviszi a postahivatalba,
ahonnan kezdve az már az igazi postások dolga, hogy a levelek eljussanak a címzetthez. A postások viszont nem törõdnek a címzettek nevével,
az összes a táborba szóló levelet beteszik egy zsákba, amit a tábori postás fog kiosztani visszaérkezése után, hiszen õ ismeri név szerint a gyerekeket.

A módszernek hatalmas elõnye, hogy a szolgáltatás megrendelésén túl egyetlen, modemmel felszerelt számítógépre van szükség,
ugyanakkor az Internet egyik legnépszerûbb és legszélesebb körben használt szolgáltatását, az e-mailt elérhetõvé teszi az iskola
polgárai számára. Ez a rendszer alapkiépítettségben nem igényel
túl nagy összegû beruházást, és ami a fenntartási költségeket illeti, azok sem megfizethetetlenek. További elõnye, hogy – akár több
lépésben is – bõvíthetõ a teljeskörû, napi 24 órás Internet-hozzáférés irányában.
Sajnos ez a valóban olcsón megvalósítható „minimumterv” csak
arra nyújt lehetõséget, hogy az összes érintett ezen az egyetlen –
telefonvonalra között – számítógépen írja és olvassa a leveleit.
Ez azzal a nehézséggel jár, hogy
· a gép optimális elhelyezése is bonyolult, és
· az egyre növekvõ számú felhasználó géphasználati idejét is koordinálni, limitálni kell.
Saját felhasználói nevek kiosztása
Elõbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy a levelezési rendszer zökkenõmentes mûködtetése érdekében az iskolában mûködjön egy számítógépes hálózat, amelyen mindenkinek, aki erre igényt tart, legyen saját bejelentkezési neve, jelszava. Így biztosítható, hogy
a leveleket csak a címzett fogja elolvasni, és az esetleges visszaélésekre is hamarabb derül fény, ha azt mindenki csak a saját neve
alatt követheti el. Ennek a rendszernek a bevezetése igényel némi
anyagi áldozatot az iskola, és adminisztrációs munkát a rendszergazda részérõl, akinek minden jelentkezõ adatait egyenként
kell a gépre vinnie.
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Ennek a személyre szóló bejelentkezési névnek akkor is van értelme, ha az iskolai számítógépes rendszer csak egy-két számítógépbõl áll, és ezek vannak fenntartva a levelezésre.
Ezeket a terminálokat a felhasználók által könnyen elérhetõ helyen kell telepíteni, és figyelni arra, hogy ha valaki befejezte a munkát, ne felejtsen el kijelentkezni.
Ennek elmulasztása azzal járhat, hogy az utána érkezõ az õ nevében tud leveleket írni, olvasni, üzeneteket küldeni.

1.3 Hardverháttér
Milyen beruházásra van szüksége az iskolának ahhoz, hogy az
elõször említett alapszintû szolgáltatást beindíthassa?
Mindenekelõtt szükség van egy olyan számítógépre, amelyik
a külsõ kapcsolatot tudja tartani egy modemen keresztül.
Erre a célra akár egy 486-os, néhány száz Mb-os merevlemezzel
ellátott terminál is megfelelõ, ami valószínûleg a legtöbb iskolában már megtalálható. De kis utánjárással monitorral együtt
meg tudjuk szerezni 60 ezer forint alatti használtpiaci áron.
A szolgáltatók sajnos ma már nem használnak olyan programokat, amelyek az elõbb említettnél egyszerûbb gépeken is tudnának futni. Olyan számítógépet kell tehát használnunk, amelyik
képes legalább egy Windows 95-öt vagy esetleg Windows NT-t
futtatni, hogy csak a hazánkban legelterjedtebb programokat
említsük. (Természetesen van számos más megoldás is.)
A gépre kötendõ modem 10-15 ezer forintért beszerezhetõ. Itt
nem érdemes spórolni, mert a legújabb modellek nem annyival
drágábbak, hogy – gondolva a késõbbi fejlesztésekre – ne lenne
érdemes a jobbat megvenni. Természetesen múlhatatlan szükségünk van egy telefonvonalra, amelyen a napi egy-két hívást lebonyolíthatjuk. Ez alaphelyzetben az iskola (valamelyik) telefonvonala. Ha ügyesen menedzseljük az e-mail rendszerünket,
a telefonszámlánk sem fog az egekbe szökni. Forgalomtól függõen
munkanaponként napi 1-2-szer 5-15 perces helyi tarifával elszámolt, általunk kezdeményezett hívást lehet kalkulálni. A Matáv
1998 decemberében azt ígérte, hogy az 1999. január elsejével bevezetett új, idõalapú számlázás mellett hamarosan olyan szolgáltatásokat is kínál, amelyek néhány hívószámra kedvezményes
tarifát számolnak el. Ha ezt a kedvezményt nem csak magánelõfizetõk vehetik igénybe (amire komoly esély van), akkor mindenképpen érdemes az Internet-szolgáltatónk telefonszámát is
felvetetni a kedvezményes listára.
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Ahhoz azonban, hogy tanulóink, tanáraink nyugodt körülmények között el is tudják olvasni a leveleiket és válaszolhassanak
is rájuk, szükség van nyilvánosan elérhetõ számítógépes terminálokra is az iskolában. Itt már komoly pénzekkel kell számolni,
hiszen az igényektõl és az iskola anyagi forrásaitól függõen minél
több számítógép terminált érdemes a tanároknak és a tanulóknak is elérhetõvé tenni. Novell szerver esetén már két 286-os számítógéppel – az egyik a tanári szobában és egy másik a gyerekek
számára is nyilvánosan elérhetõ helyen (például a könyvtárban)
– elkezdhetjük a rendszer kiépítését. Tapasztalataim szerint akkor nincs túl nagy tolongás a gépek körül, ha minden 15-20 tanulóra jut egy számítógépes munkaállomás, amelyet a nap során
bármikor tud használni.
Fontos tehát, hogy itt nem a számítógépteremben, a számítástechnika tantárgy oktatására szolgáló gépekrõl van
szó, hanem azoktól függetlenül használható, nyilvános helyen lévõ terminálokról.1

6

Mint már említettük, ha már több számítógépen szeretnénk a levelezõprogramot üzemeltetni, akkor szükségünk van egy hálózat
kiépítésére. A hálózathoz nem elég a gépeket és a hálózati szoftvert
beszerezni. Ki kell építeni a kábelhálózatot, és a gépekbe megfelelõ
hálózati kártyát is kell tenni. Szerencsére ezek az eszközök – hacsak nem szeretnénk nagyobb (több száz méteres) távolságokat
áthidalni – megfizethetõk. A hálózati kártya ára gépenként néhány ezer forint, a kábelnek pedig métere 50 forint körül kapható. A sok pénzbe nem is a hardver, hanem inkább a hálózati
szoftver kerül.
Manapság két hálózati operációs rendszer a legelterjedtebb Magyarországon: a jóval kevéssé eszközigényes (akár egy 386-os
szervergépen is elfutó), ámde egy kicsit bonyolultabban menedzselhetõ Novell Netware, és a csillogóbb-villogóbb, de sokkal komolyabb gépparkot igénylõ Microsoft alapú hálózati szoftver,
a Windows NT Server.

1

Ha semmiképpen nem találunk más megoldást, akkor természetesen ezeket a gépeket is felhasználhatjuk levelezésre.
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1.4 Legyünk jogtiszták!
Nagyon fontos, hogy legalább az iskola mutasson jó példát a gyerekeknek abban, hogy nem használ feketén lemásolt szoftvereket. Ez persze nem olcsó mulatság, hiszen a hálózati, sok számítógépen használt programok ára meglehetõsen borsos.
Szerencsére a legtöbb cég figyelembe veszi, ha közoktatási intézmény vásárolja tõle a terméket, és nem ritkán 50-80%-os,
sõt néha 90%-os kedvezményt is ki lehet csikarni tõlük.
Vannak azonban olyan szoftverek, amelyeknek elõállítói – reklámból vagy akár emberbaráti indíttatásból – egyáltalán nem kérnek
pénzt a termékeikért (freeware programok).1 Ez nem tévesztendõ
össze a szabadon terjeszthetõ, ám az ingyenes kipróbálási idõszak
(evaluation) utáni rendszeres használat esetén kifizetendõ programokkal (shareware programok). Ezek ugyan általában olcsóbbak,
mint a boltban vásárolt hasonló célú szoftverek, de az esetlegesen
felmerülõ problémák orvoslása is körülményesebb.
Mielõtt tehát kiválasztjuk a számunkra legmegfelelõbb
programokat, érdemes körülnézni a piacon, megkeresni az
olcsó ajánlatokat, és mérlegelni, hogy az alkalmazandó
rendszergazdánk milyen tapasztalatokkal és elõképzettséggel rendelkezik, hiszen neki kell majd a telepített programokat karbantartani.
Ha a rendszergazdánk nem ért az esetleg olcsóbban megvásárolható programhoz, egy külsõ szoftvertanácsadóra esetleg a program árának többszörösét elkölthetjük, mire minden úgy mûködik, ahogy azt elõtte elképzeltük!
Ha üzemel már a hálózatunk, akkor egy levelezõprogramot is telepítenünk kell, ami a postás dolgát látja el a rendszerünkön. Itt elég
bõséges a választék, ám ha ingyenes és mégis jól használható programot szeretnénk, akkor melegen tudom ajánlani a Pegazus Mail
nevû programot, amelynek hálózati szolgáltatásai (igaz, kizárólag
a Novell hálózattal tud együttmûködni) messzemenõkig megfelelnek egy iskolai terhelésnek.
A programot akár az Internetrõl is ingyenesen le lehet tölteni.

1

Még a hálózati operációs rendszerek között is akad ilyen: a Linux. Ennek
használata teljesen ingyenes, jónéhány iskolában – többek között a szerzõében – használják is, telepítése és karbantartása azonban különleges ismereteket kíván, amelyeket egy átlagos rendszergazdától megkövetelni nem
lehet. (A szerk.)
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Az a program viszont, amivel a leveleket a szolgáltatótól a szerverünk letölti és tõlünk feltölti általában nem freeware, tehát pénzbe
kerül. Viszont ennek használata legtöbbször benne foglaltatik
az árban, amit a szolgáltató kér. Sõt itt nemcsak magát a programot fizetjük meg a havi/éves elõfizetési díjjal, hanem a hibaelhárítást is. A szerzõdésben illik szerepelnie egy olyan kitételnek,
hogy a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általunk
megrendelt szolgáltatási idõ bizonyos százalékában zökkenõmentes szolgáltatást biztosít. Figyeljünk arra, hogy ez a szám ne legyen minimum 90% alatt.
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Tehát a szerzõdés megkötése és némi elõleg felmarkolása után
a szolgáltató cég legtöbbször ad néhány floppy lemezt, amelyen
a kommunikációs szoftver található, és egy – jó esetben két – telefonszámot, ahol el lehet érni a szolgáltató szerverét, illetve ahol
segítséget lehet kérni, ha az installáció nem sikerül.
Az csak a hõskorban fordult elõ, hogy a cégtõl egy technikus kijött az iskolába, beüzemelte a modemet, telepítette a kommunikációs programot
és beállította a rendszert, hogy az mûködõképes legyen. Ha ilyen szolgáltatást még nyújt valamelyik cég, azt nagyon meg kell becsülni, fõleg
ha nincs jól felkészült, hozzáértõ rendszergazda a házunk táján.

Mindenesetre kérjük, hogy amennyiben lehetséges, olyan
kommunikációs szoftvert adjanak, amely idõben is programozható, vagyis beállítható legyen, hogy éjszaka, a legolcsóbb
telefonköltségekkel tudjuk az automatikus hívást elindítani.
Szintén a szolgáltató cég hatásköre az, hogy kiszûrje a felénk tartó túl nagy fájlokat. Kérhetjük, hogy a szervere egy bizonyos fájlméret fölött automatikusan küldje vissza hibaüzenettel a küldeményt. Ezzel kivédhetõ az, hogy egy rossz szándékú, tréfás
kedvû, vagy csak tudatlan levélküldõ esetleg órákra lekösse a telefonvonalunkat!
Ne felejtsük el elkérni a szolgáltató helpdeskjének, azaz hibabejelentõ vonalának telefonszámát. Figyeljünk arra, hogy
a szerzõdésben szerepel-e, hány órán belül vállalják az esetlegesen fellépõ hiba esetén annak elhárítását.

2. Ki legyen a szolgáltató?
Jelenleg nem túl sok cég foglalkozik a piacon internetes szolgáltatással, illetve elmondható, hogy a nagyhalak már többnyire
megették a kishalakat.
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A „négy nagy”:
·
·
·
·

a Matáv
az Elender
a Datanet
az Euroweb

Emellett azért vannak feltörekvõben lévõ kisebb cégek, akik próbálnak egy egy szeletet kihasítani a tortából. Áraik hasonlóak, bár
a Matáv természetesen kihasználja monopolhelyzetét az általa
üzemeltetett telefonvonalakkal kapcsolatban úgy, hogy kék számos hívást kínál a betárcsázásra.1 A kék szám azt jelenti, hogy
a 06-40-es elõhívószám után tárcsázott szolgáltató – bárhol legyen
is az országban a telephelye – csak egy helyi hívás árába kerül
a hívó félnek, sõt vonatkozik rá az éjszakai és hétvégi egy telefonhívásért számlázott maximálisan 150 forintos kedvezmény is.
A többi szolgáltató vidéki telephelyek nyitásával próbálja a drága
belföldi távolsági hívások problémáját áthidalni. A kék szám fõleg a vidéki iskoláknak komoly megtakarítási lehetõség, hiszen ahol nincs helyi kirendeltsége a szolgáltatónak, ott bizony
a betárcsázásért ki kell fizetni az egyre borsosabb helyközi tarifát, sokszor még csak nem is az I. díjkörzetben.
A fõvárosi, illetve városi iskolák, ahol az említett cégeknek van
kirendeltsége, amely helyi hívással elérhetõ, könnyebb helyzetben vannak, hiszen azt a szolgáltatót választhatják, amelyik
a legszimpatikusabb, illetve a legkedvezõbb árajánlatot adja, és
ez késõbb a telefonálásoknál nem kerül nekik plusz pénzükbe.
Szerencsére a kisebb szolgáltatók is egyre több helyen létesítenek olyan telefonszámokat, ahonnan a helyi elõfizetõk olcsó helyi
telefontarifával juthatnak a szolgáltatáshoz.
Fontos tudni azt is, hogy a választott cég központjában
· hány darab modem áll készenlétben az ügyfelek hívásainak fogadására, és hogy
· ezek milyen minõségûek.
Erre azért érdemes figyelni, mert ha egy olyan idõpontban szeretnénk elküldeni a leveleinket, amikor mások is nagyon sokan
akarják használni a rendelkezésre álló berendezéseket (ilyen volt
1

Amennyiben a kék számot más szolgáltatók is használni akarják, a különbözetet a Matáv velük fizetteti ki. Egyébként a telefonszolgáltató minden fórumon azt mondja, hogy nem használja ki monopolhelyzetét, mert ezt
a bizonyos különbözetet – állítása szerint – a saját Internet-részlegének is
kiszámlázza. (A szerk.)

Iskolavezetés, 1999. február

M
3.7
9

Szervezés

a 22.00 órától érvényes kedvezmény bevezetését követõ idõszak),
hosszú idõt tölthetünk el a hívásainkra érkezõ foglalt jelzést hallgatva, mire sikerül a belépés. A fogadóoldali modemek sebessége
pedig azért fontos, mert hiába vásároltuk mi meg a legmodernebb, leggyorsabb típust, ha a másik oldalon gyengébb készülék
áll rendelkezésre, a kapcsolat mindig a lassabb készülék képességei alapján épül fel. Ez pedig komoly különbségeket okozhat
a letöltés idejében, így az általunk fizetendõ telefonszámla végösszegében is. Szerencsére a nagyobb szolgáltatók a konkurrenciaharc szorításában általában meglehetõsen túlbiztosították
magukat a dömpingszerû hívások ellen, és a használt készülékeiket is folyamatosan cserélik le a legújabb típusokra.
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Hiába van azonban mindkét oldalon a leggyorsabb és legmegbízhatóbb modem, ha a telefonközpont, amelyen a hívás eljut a szolgáltatóhoz, elavult. 1999-ben az elérhetõ legnagyobb sebesség
hagyományos telefonvonalon keresztül az 56 kbps,1 de csak
digitális telefonközpontra csatlakozva, és csak letöltéskor.2 Feltöltés esetén az elérhetõ maximum 33 600 kbps. Crossbar rendszerû
telefonközponthoz csatlakozva pedig mindkét irányba maximum
33.600 kbps sebességgel forgalmazhatunk. Ezek a sebességértékek levelezéshez tökéletesen megfelelnek: 3-5 perc alatt akár több
száz átlagos nagyságú – 1-2 oldalas – levelet fogadhatunk-küldhetünk a modemen keresztül!
Egyszóval mielõtt döntünk egy szolgáltató mellett, érdemes körülnézni a piacon. Segítségként álljon itt néhány olyan cég neve
és 1999 elején érvényes tarifája, amelyek foglalkoznak csoportos
dial-in e-mail szolgáltatással. A lista természetesen messze nem
teljes, nem beszélve arról, hogy oktatási intézményként érdemes
némi díjcsökkentésért is folyamodni a marketingesekhez, hiszen
ezeket az árakat a versenyszférára kalkulálták ki.
· DATANET (GTS): Csoportos e-mail szolgáltatás. Queued SMTP-t
tudunk használni, azaz a Datanet figyeli, hogy fel vagyunk-e jelentkezve, és ha igen elküldi a leveleinket.
· ELENDER: A hagyományos elõfizetésen kívül fix IP-címet3, mail
queue használatot és DNS szolgáltatást kell kérni. ETRN-t tudunk használni.

1
2
3

Ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt hozzávetõlegesen 56 ezer bitnyi információ képes átszáguldani a vezetéken.
A gyakorlatban inkább 40-48 kbps-sel érdemes számolni.
A felsorolásban szereplõ számítástechnikai kifejezések magyarázatát mellõzzük, mivel megértésük komolyabb elõképzettséget igényel. Ezt a részt elsõsorban az iskolai rendszergazdának szánjuk.
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· MATÁV: Csoportos e-mail szolgáltatás. (ETRN és Queued SMTP
is mûködik.) Havidíj: 4 000 Ft, ebben benne foglaltatik 4 Mb ingyenes tárolóhely a szerveren.
· EuroWeb (PanTel): Cégposta szolgáltatás. Egyszeri belépési
díj 10 000 Ft, havi alapdíj 3 500 Ft, havi elsõ 5 Mb ingyenes.
(Csak a fogadott forgalom után kell fizetni, a küldött forgalom
ingyenes.)
· Alarmix: Csoportos e-mail szolgáltatás, 8 Mb ingyenes tárterület, 24 200 forint éves díj. (Ez egész számra kerekítve havi
2 017 Ft-nak felel meg.)
· iSYS: SMTP relay host üzemeltetés (kapcsolt vonali e-mail
szerverhez). Tartalma: max. 4 Mb terület teljes domain levelezési forgalmának átmeneti tárolásához, 1 letöltésindító e-mail
cím. Árak: 4 000 Ft/hónap/domain (max. 4 Mb).
· Balatel Rt. (Siófok): Csoportos e-mail szolgáltatás. Árai megegyeznek a Matáv-árakkal. (Hivatalos viszonteladó.)
· DrávaNet (Pécs): Csoportos e-mail szolgáltatás 6 Mb ingyenes
tárterülettel. 6 000 Ft/hó.
· Terra Kft. (Szekszárd): Csoportos e-mail szolgáltatás 10 Mb
ingyenes tárterülettel. 6 000 Ft/hó.

3. Ami (és aki) még szükséges hozzá
3.1 A levelek letöltése és szétválogatása
Az iskolánként eltérõ feltételek miatt nehéz tanácsot adni abban,
hogy milyen szoftvert érdemes használni. Itt csak néhány ötlet
felvetésére vállalkozhatunk. A szolgáltató legtöbbször ajánl valamilyen programot, amivel az õ szerverérõl az iskolai számítógépre le és vissza lehet tölteni a leveleket. Ez azonban csak a kisebbik és egyszerûbb része a problémának.
A nagyobb gondot az okozza, hogy rá kell vennünk a számítógépünket a beérkezett leveleknek a gépünkön/szerverünkön
található felhasználói nevek szerinti szortírozására. Ellenkezõ esetben egy nagy közös „elektronikus levelesládából” kell mindenkinek kiválogatni a neki szóló irományokat a levéltitok megõrizhetõségének legcsekélyebb illúziója nélkül. Idõlegesen – amíg
nem találunk jobb megoldást és nincs túl sok használója a rendszerünknek – ez a módszer is megteszi, de hosszú távon nem javasolható.
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Ha már van az iskolánkban hálózat, úgy mindenképpen érdemes az ott meglévõ személyes felhasználói neveket kihasználni, és akkor a saját jelszó védelmében tudja mindenki
folytatni a levelezést.
Legegyszerûbb eleve úgy kiválasztani a szolgáltatót, hogy az tudjon mondani megoldást a levelezési rendszer testreszabására.
Meglévõ hálózati operációs rendszerünkhöz csatolva, vagy az
Interneten barangolva számos olyan ingyenes vagy aránylag olcsó szabadon letölthetõ programot találhatunk, amelyik alkalmas lehet a feladatra.
Csak néhányat említve:
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· a Novell alatt mûködõ Mercury modul
· a Windows környezetet igénylõ VPOP3 vagy az FTGATE Mail

12

A Mercuryt a Pegazus Mail-hez csatolva lehet letölteni ingyenesen a www.pegazus.usa.com honlapról. Ugyanitt olvasható egy
meglehetõsen részletes leírás is a programról és mindenféle tanács a telepítésével kapcsolatban. A programért a szoftverfejlesztõ nem kér pénzt, ugyanakkor a beépített segítõ oldalakon kívül
semmilyen felhasználótámogatást nem várhatunk tõle. Ha azonban mégis nyomtatott kézikönyvre van szükségünk, bizonyos
összegért – természetesen angolul – a rendelkezésünkre bocsájtja. A Mercury és a Pegazus Mail együtt azonban kizárólag
akkor mûködik, ha iskolánkban van egy Novell szerver. Ezen
végzi el a felhasználók azonosítását, a postafiókok karbantartását. (A kliensprogram, amivel magát a levelezést használjuk, már
mindenféle operációs rendszeren mûködik.)
A VPOP3 próbaverziója szintén az Internetrõl tölthetõ le ingyenesen, az ftp://ftp.pscs.merula.co.uk/pub-vpop3 címrõl.1 Ez egy
30 napig használható, 5 felhasználóra korlátozott verzió. Ha
megnyeri tetszésünket, a help fájlban található módon és összegért vásárolhatjuk meg a programot. Ez a szoftver már magában is képes mûködni, nem szükséges hozzá szerver. Egyetlen Win95-ös munkaállomás elég ahhoz, hogy a leveleinket
a szolgáltató szerverérõl a program letöltse, és azokat a megfelelõ postafiókokba másolja.
Erre, ha csak ez az egy gépünk van, létre kell hozni rajta egy felhasználói
adatbázist, amely tartalmazza az összes levelezési joggal rendelkezõ nevét, bejelentkezési nevét és jelszavát. Ha megfelelõ szoftvert (például

1

Megtalálható ezenkívül a Chip Magazin 1999. januári számához járó XL.
CD-n, több levelezõklienssel – például a Pegazus Maillel – együtt. (A szerk.)
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Netscape Communicatort) használunk levelezõ programnak, az képes
arra, hogy bejelentkezésnél megkérdezze az azonosításhoz szükséges
adatokat, és az ennek megfelelõ levelesládát nyissa meg számunkra.

Ez a rendszer késõbb egy szerver és számítógép-hálózat telepítésével aránylag egyszerûen kiterjeszthetõ több munkaállomásra.
A FTGATE Mail nevû programot Magyarországon a Modem Kft.
(www.modem.hu) forgalmazza. A programot letölve ingyenes,
30 napos 100 felhasználót kiszolgáló próbaverziót kapunk, amit
megvásárolhatunk, ha bevált. A pénzünkért cserében egy számot
kapunk, amit beírva a programba, az teljes értékû, idõkorlát nélkül mûködõ verzióvá válik úgy, hogy az értékelési idõszak alatt
megtett összes beállításunk megmarad.
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Figyelem!
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Tehát a programnak, amelynek a használata mellett végül letesszük a voksunkat,
ß a szolgáltatónk által támogatott levélküldési mód mellett
ß együtt kell tudnia mûködni a mi hálózati operációs rendszerünkkel is és
ß alkalmasnak illik lennie több – esetenként sok – felhasználó postafiókjának jelszóval védett kezelésére.

3.2 A számítógép(ek) elhelyezése az iskolán belül
A minimumterven már messze túlmutat, de az elsõ fejlesztési
lépés az lehet, hogy a felhasználók által elérhetõ munkaállomások számát szaporítjuk.
Attól függõen, hogy
· milyen hálózati rendszerünk van, illetve hogy
· milyen feladatokra akarjuk használni ezeket a terminálokat,
különbözõ szintû és árú gépek beszerzésére lehet szükség.
Ha csak DOS alapú, Novell hálózati környezetben mûködõ gépeket szeretnénk az iskolában telepíteni, akkor arra a pár ezer forintért megvehetõ 286-os munkaállomások is tökéletesen megfelelnek. Ha a hálózati kártyára megfelelõ chipet teszünk, még
winchesterre sem lesz szükség bennük. Igaz ugyan, hogy akkor
ezekkel a gépekkel tényleg csak az alapszintû levelezési funkciókat tudjuk biztosítani.
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Ha az iskola rendelkezik olyan pénzügyi háttérrel, amibõl számítógépek vásárlására tud költeni, természetesen a késõbbiekben
bõvítheti a rendszerét akár Pentium processzorral szerelt gépekkel is. Ezek a gépek más, sokkal komolyabb programok futtatására is alkalmasak, de az elektronikus levelezés a régi és az új
terminálokon egyaránt lehetséges marad.
Az egész „Internet az iskolában” program akkor ér igazán sokat,
ha a gyerekek (és természetesen a tanárok) minél többen és minél
kevesebb korlátozással férhetnek hozzá a gépekhez.
Tehát olyan helyre kell a gépeket telepíteni, ahol a nap folyamán bármikor leülhetnek a gép elé a diákok.
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Persze itt figyelembe kell venni azt, hogy nagy értékû eszközökrõl
van szó, amelyeket akár lopás, akár rongálás esetén pótolni, megjavítani is nagyon sokba kerülhet. Így érdemes gondoskodni a felügyeletrõl. Ideális helynek tûnik a számítógépek telepítésére az
iskolai könyvtár. Ez a helyiség általában nyitva van a tanítási idõ
alatt, és állandó a tanári felügyelet. A könyvtárban uralkodó atmoszféra elõsegíti a rend fenntartását, a nem oda való programok
(játékok) kiszûrését. A könyvtárostanárnak ez persze honorálandó
többletmunkát jelent, amivel számolnia illik az iskolavezetésnek.
Ahogy a tanárok is egyre jobban igénylik a számítógépeket napi
munkájukhoz, érdemes azt is megoldani, hogy a tanári szobába
is kerüljön egy-két munkaállomás. Ideális helyzetben van az az
iskola, ahol a különbözõ munkaközösségek kisebb tanári szobákkal rendelkeznek. Az ilyen helyeken sem hiányozhat a számítógép.

3.3 A rendszergazda
A számítógépes hálózat menedzselése még akkor is komoly feladat, ha csak a levelezõprogram fut rajta. Számolni kell azonban
azzal, hogy az igények rövidesen nõni fognak. Ez az önmagában
kedvezõ változás jócskán megnöveli a számítógépes rendszer
karbantartására fordítandó idõt.
Az iskolavezetés számolhat azzal, hogy egy 20-30 gépbõl
álló hálózat már egy félállású rendszergazdát kíván.
Ez lehet
· egy iskolában tanító tanár, aki órakedvezményt kap,
· egyetemista (például az iskola volt tanulója), aki hetente kétszer-háromszor bejár és elvégzi a szükséges feladatokat, vagy
· külsõ megbízott személy.
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Mindhárom esetben számolni kell azonban azzal, hogy a rendszergazda személye bizalmi kérdés. Ahogy a világ halad az
elektronikus adattárolás felé, úgy kerül egyre több és egyre bizalmasabb iromány a számítógépekre, amikhez a rendszergazdának
szinte mindenki felett álló hozzáférési joga van. Ez vonatkozik személyes és hivatalos információkra egyaránt a bérszámfejtési adatoktól a személyes levelezésekig.
Emellett az ideális rendszergazda olyan személyiség, aki képes
türelmesen végighallgatni a hozzá nem értõk kérdéseit, el tudja
az õ szintjükön magyarázni a megoldást.

4. Lehetséges problémák
Már a levelezés beindításával felmerülnek olyan potenciális veszélyforrások, amelyekkel jó elõre számolnia a rendszert üzemeltetõnek. Tanulóink és néha tanáraink sem mindig használják
megfelelõ módon a technikát, és ez anyagi és néha erkölcsi következményekkel járhat a rendszert üzemeltetõ intézményre nézve.

4.1 A levelek tartalma
Minden elektronikus levél fejlécében a feladó neve mellett van
egy sor, ami a levelet küldõ intézményt azonosítja. Megtehetjük
ugyan, hogy a rendszer alapbeállításainak elkészítésekor kihagyjuk az erre vonatkozó információt, ám egy esetleges visszaélés
esetén a levél küldõje az IP- (Internet Protocol) cím alapján is
visszakereshetõ akár a világ másik végérõl is.
Amennyiben a rendszerünket használók olyan leveleket küldenek, amelyek tartalmukban írott vagy íratlan etikai, erkölcsi szabályokat sértenek, számolnunk kell azzal, hogy ennek
következményei – az Internet fejlett önvédelmi mechanizmusai jóvoltából – visszaszállnak az iskolára, rosszabb esetben a szolgáltatóra és az általa kiszolgált minden elõfizetõre.
A Sulinet beindítása óta nem egy esetben fordult elõ például,
hogy bizonyos iskolákat, sõt az egész Sulinetet ilyen problémák
miatt rövidebb-hosszabb idõre kizárták a levelezési rendszer bizonyos részeibõl, azaz az onnan érkezett leveleket bizonyos szerverek eleve nem továbbították tekintet nélkül arra, hogy az érintett iskolában a szabályok ellen vétõk ellen már eljártak, és
a levelezés ismét a normális keretek között folyhatott (volna)!
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Nagy vitákat kavar már évek óta, hogy a rendszergazdának
mennyire van joga kiszûrni az olyan leveleket, amelyek veszélyeztethetik az intézmény jó hírét, vagy akár az elõbb említett módon elszigetelhetik a külvilágtól. Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Mások levelét elolvasni valóban illetlen dolog. Mindenesetre
tény, hogy az internetes levelezésben levéltitokról alapesetben nem érdemes beszélni.
A nemzetközi etikai ajánlás, a Netiquette azt írja, hogy „semmit ne írj le
elektronikus levélben, amit nem írnál le nyílt postai levelezõlapon”.
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A rendszergazda óhatatlanul találkozik néha a levelek tartalmával is, például amikor a téves címzéssel érkezett levelet „továbbítási hibaüzenettel” megkapja. Ekkor a levél tartalmából (megszólítás, aláírás) lehet következtetni a címzett kilétére. Így a levél – és
a benne foglalt esetleges sürgõs üzenet – eljuthat ahhoz, akinek
szánták. Vannak olyan rendszergazdák, akik az ilyen leveleket
már eleve beletekintés nélkül letörlik, ami kétségkívül kényelmesebb és etikailag támadhatatlanabb megoldás, ám egy csomó
visszaélés és hiba kiszûrésétõl is megfosztja az illetõt. Sok lánclevél, megszüntetett felhasználói névre levelezési listáról érkezõ
üzenetek, vagy csak egyszerûen elírt, félreértett címre érkezõ „Ez
már a nyolcadik levelem, miért nem válaszolsz?” típusú problémát lehet így észrevenni és sokszor korrigálni.
Bizonyos iskolákban a felhasználókkal aláíratnak egy számítógépes használati szabályzatot1, melyben többek között
felhívják a figyelmüket arra is, hogy az elektronikus levelezés nem védett a harmadik személy általi elolvasástól.
Természetesen a felhasználóknak lehetõsége van arra, hogy az
Interneten szabadon hozzáférhetõ titkosítási lehetõségek közül
válasszanak. Ez a megoldás amellett, hogy a levelezõpartnereknek szinte teljes biztonságot jelent, a rendszergazdának is csökkentheti az aggodalmait arra nézve, hogy etikailag kifogásolható
iromány jelenik meg az iskola neve alatt, hiszen az a titkosítás
miatt kizárólag a címzett által olvasható el, és õ remélhetõleg
nem lepõdik meg azon, amit kapott.

4.2 Csatolt fájlok
A másik lehetséges gond a túl hosszú adatcsomagok levélben való
továbbítása. Az internetes levelezési rendszerek általában megen-

1

A mintát lásd az M 3.5 fejezet 15–20. oldalán.
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gedik, hogy a szöveges levelekhez fájlokat is csatoljunk. Ezek lehetnek képek, hangok, mozgóképek, de akár kisebb-nagyobb
programok is.
Amennyiben nem állítunk ennek valami gátat, elõfordulhat, hogy a levelekhez csatolva hatalmas adattömegek indulnak el iskolánkból, illetve érkeznek oda.
Ez elsõsorban azért jelenthet problémát, mert a telefonvonalat jóval
hosszabb ideig tartja föl egy csatolt fájl, mint egy levél. Ha valaki egy
órai munkával megír egy 3-4 képernyõoldalt kitevõ levelet, az a telefonvonalon néhány másodperc alatt átmegy. Egy méretes képet néhány egérkattintással csatolva a dokumentumhoz akár egy órára is
leköthetjük a telefonvonal kapacitását. Sõt, bizonyos szerverek az
ottani rendszergazda által megadott mérethatár fölötti fájlokat nem
is továbbítják, hanem visszaküldik a feladónak. Ebben az esetben
ugyanazért a képért akár kétszer egyórai (oda-vissza) telefondíjat is fizethetünk – teljesen fölöslegesen. Szerencsére a legtöbb levelezõprogramban a rendszergazda beállíthatja azt a maximális fájlméretet, amit még a rendszer elfogad továbbítandónak,
minden efölöttit a feladó hibajelzéssel visszakap.

4.3 Lánclevelek
Feltétlenül érdemes szólni még az úgynevezett lánclevelekrõl.
Ezek az Interneten sajnálatosan elszaporodott „játékok”, amelyek gombamódra terjedve veszik el a tároló- és információátviteli kapacitást az értelmes és fontos dolgok elõl. Elõbb-utóbb minden Internet-használó találkozik olyan levéllel, amely valamilyen
úgymond „nemes cél” érdekében felszólítja arra, hogy a most olvasott levelet küldje el annyi példányban, ahányban csak tudja,
minden ismerõsének.
Hivatkozhatnak babonára. (Ha nem küldöd tovább, nagy szerencsétlenség
fog érni, mint John Smiths-t, akinek meghalt a felesége. Ellenkezõ esetben
már készítheted a zsákot, amiben a lottón nyert pénzt hazaszállíthatod,
mint John Smiths, aki a temetés után mégis továbbküldte a levelet.)
Apellálhatnak emberbaráti érzésekre. (Halálos betegségben szenvedõ kislány utolsó kívánsága, hogy ez a levél minél több helyre jusson el a világban. Az ilyen leveleket általában valami jónevû, ám sosem létezett klinika
tekintélyes [Dr. Prof. PhD. Esq.] orvosprofesszora írja alá, és egy nemlétezõ
rákkutató központ levelenként 10 centtel segíti a beteg gyerekeket.)
Az is elõfordul, hogy egyszerûen fenyegetnek. (Rendkívül veszélyes számítógépes vírust fedeztek fel a napokban, amely az Interneten terjed XYZ.exe
néven. Ha valaki ezt küldi el neked, még véletlenül se nézd meg a levelet,
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hanem rögtön töröld le. De ne felejtsd el ezt a levelet minden ismerõsödnek továbbítani, hogy õk is tudjanak a szörnyû fenyegetõ veszélyrõl.)
Néha csak a játékos kedvünkre építenek. (Ez a levél olyan, mint egy hógolyó. Minnesotából indult 1998 májusában, azóta hetvenhétszer körbejárta a világot, így jutott el hozzád. Növeld te is azzal, hogy továbbküldöd annyi helyre, ahány e-mail címmel csak rendelkezel.)
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Azt hiszem, minden gyakorló rendszergazda elmondhatja,
ha csak egy ilyen levél bekerül az iskolai levelezõ hálózatba,
a még hosszú hetek múlva is éreztetheti a hatását. Újra és
újra felbukkanva (hiszen vannak, akik csak ritkán nézik meg
a postaládájukat) komoly erõforrásokat köt le. Amennyiben iskolán kívülre is küldik, amellett, hogy fölöslegesen terheli a telefonszámlát, még az ilyen levelekre meglehetõsen hisztérikusan reagáló fogadóoldali rendszergazdák ki is tilthatják a szerverünkrõl
érkezõ leveleket a saját felségterületükrõl.

4.4 Levelezési listák
Az internetes levelezés sok tekintetben sokkal rugalmasabb,
mint borítékos postai „õse”. Egyrészt szinte ingyen van (bár a telefonos kapcsolatért fizetni kell, egy-egy normál szöveges levél letöltése nem vesz igénybe pár másodpercnél többet), másrészt
nem jelent gondot a levelek akár korlátlan számú lemásolása és
továbbküldése. Erre láttunk negatív példát az elõzõekben a lánclevelek kapcsán, de azért elõnyüket is ismerjük el.
Ha egy csoport ember azonos témában érdekelt – legyen az
akár a bélyeggyûjtés, madarászat, asztrológia, vagy akár a Sulinet
rendszerben felmerülõ technikai problémák –, készíthetnek maguknak egy levelezési listát. Ebben az esetben egy automatikus
program a lista címére (például: listanev@szolgaltatonev.hu) érkezõ minden levelet minden listatagnak rögtön1 továbbít. Így a lista
tagjai nem kettesével, egymással leveleznek, hanem az egész listának küldik a leveleiket. Amennyiben olyan téma merül fel, amely
csak kettejükre tartozik, a következõ levelük címzettje már nem
a lista lesz, hanem a másik fél személyes e-mail címe.
A betárcsázásos e-mail kapcsolatnak nem tesz jót a levelezési listákra feliratkozott tanulók, tanárok számának növekedése.
· Egyrészt jelentõsen megnõ az illetõ személyes levélforgalma, hiszen nem néhány emberrel levelezik, hanem egy egész listával.
1

Esetleg – külön kérésre – naponta egyszer, összefûzve. (Ezt digest üzemmódnak hívják.)
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· Másrészt ha egy népszerûbb lista sok tagot számlál az iskolában, akkor minden egyes levél annyi példányban fog megérkezni, ahány tagja van az adott listának az intézményünkben.
Ez napi több száz levél többletet is jelenthet!
A rendkívül nagy érdeklõdésre számot tartó listák tartalmát esetleg úgy is eljuttathatjuk felhasználóinkhoz, hogy az iskola jelentkezik fel a listára, és az – így csak egy példányban – megérkezett leveleket egy minden érdeklõdõ számára látható közös
könyvtárban teszi elérhetõvé.
A teljes – aktualizált – magyarországi levelezõlista gyûjtemény megtalálható a következõ címen: http://www.lib.bke.hu/virtual/
hunlist.htm. Itt nem csak a listák neve, és rövid leírása szerepel,
de a feliratkozás módja és a lista alapítójának neve, e-mail címe is,
ami sok esetben referenciaként szolgálhat. Feliratkozás elõtt lehetõségünk van beletekinteni a levelezési archívumokba, amelyek
html formátumban, tehát internetes keresõprogramok által
„emészthetõ módon” általában szintén szerepelnek a címszó alatt.

4.5 A levelezésen túlmutató problémák
Jelen írás terjedelme nem alkalmas arra, hogy a levelezésen kívüli potenciális veszélyforrásokat is részletesen tárgyaljuk.
Annyit mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy a számítógépes rendszerre kerülõ (és onnan esetleg levélben továbbküldött) programokért a hálózat üzemeltetõje a felelõs.
Mivel nem lehetséges – és nem is lenne túl etikus – a rendszeren
elõforduló összes fájl folyamatos ellenõrzése, érdemes ezt a felelõsséget a felhasználókra hárítani azzal, hogy az általuk végzett
valamennyi mûveletért – ideértve adatok, programok tárolását,
másolását és továbbküldését – teljes felelõsséggel tartoznak.

4.6 Számítógépes használati szabályzat
Minden iskolában, ahol egyéni bejelentkezési nevek vannak rendszeresítve, ajánlható egy számítógépes használati szabályzatnak
a lefektetése. Azt az iskolavezetés és a rendszergazda döntse el,
hogy a felhasználó csak akkor kapjon-e jogot a gépek használatára,
ha aláírta, hogy ezt a szabályzatot elolvasta, megértette és azt magára nézve kötelezõnek ismeri el, vagy csak kifüggesztik ezt a szabályzatot, mint egy mindenki által betartandó normagyûjteményt.
Mindenesetre ebben a szabályzatban le lehet írni sok olyan potenciális problémát, ami a hardverek és a szoftverek használatá-
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val akarva-akaratlanul elõfordulhat. Így egyrészt dokumentáltan figyelmeztettük a felhasználóinkat ezekre a veszélyekre,
tehát nem hivatkozhatnak az informálatlanságukra. Másrészt
mi is tudjuk védeni magunkat, amennyiben a szabályzat ellenére valami nem megfelelõ anyag kerül a hálózatra, és ennek az
iskolán túlmutató következménye lesz.

5. Költségvetés
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Az itt következõ felsorolás azokat a beszerzéseket, valamint kiadásokat tartalmazza, amelyekkel egy iskolának számolnia kell,
ha a nulláról indulva szeretne e-mail hozzáférést szerezni magának, illetve számítógépes rendszere bõvítését tervezi. Amennyiben az egyes elemek már megvannak más forrásból, a költségek
értelemszerûen annyival csökkennek. A járulékos költségeket
(például fali csatlakozók kiépítése, betörés- és vagyonvédelmi fejlesztések, számítógépes asztalok) nem említem, de a tervezés során természetesen ezekkel is számolni kell.

5.1 Minimumterv
· Betárcsázást végzõ munkaállomás beszerzése
· Operációs rendszer megvásárlása (legtöbbször benne foglaltatik a fenti gép árában)
· Modem beszerzése
· Szolgáltató bekötési díj
· Havi szolgáltatási alapdíj
· Levelezést szortírozó szoftver (van freeware)
· Telefonszámla (az egyébként napközben használt telefonvonal
alapdíja nem tartozik a költségekbe)

5.2 Iskolai hálózat
·
·
·
·
·

Szerver beszerzése
Hálózati operációs rendszer megvásárlása, installálása
Kábelek, hálózati kártyák beszerzése, hálózat kiépítése
Minimum 2 db (alapszintû) munkaállomás + programok
Hálózati levelezõ rendszer beszerzése (van freeware)
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5.3 A hálózat bõvítése
· További munkaállomások (Pentium) + programok

5.4 Személyi kiadások
· Rendszergazda tiszteletdíja
· Rendszergazda továbbképzése (megfelelõ tanfolyamot választva fizethetõ a pedagógus-továbbképzésre adott alapból)

5.5 Ki segíthet a megvalósításban?
Az iskola nincs teljesen magára hagyatva ebben a fejlesztésben.
Egyre több fenntartó önkormányzat ismeri fel az ügyben a számára is meglévõ elõnyöket. Az adminisztráció gyorsítása és egyszerûbbé tétele nem csak az iskolának, de a fenntartónak is érdeke.
Ezen kívül alapítványok, cégek egyaránt írnak ki pályázatokat,
ajánlanak fel számítógépeket, hálózati eszközöket. A pályázatokat napi- és hetilapokban, és az erre specializálódott folyóiratokban (Sansz, Pályázati Figyelõ) teszik közzé a pályázatot kiíró szervezetek. Sokszor csak nagyon kevés idõ áll rendelkezésre a leadási
határidõig, úgyhogy érdemes állandóan résen lenni. Manapság egyre sûrûbben elõfordul, hogy bizonyos pályázati kiírások csak az
Interneten jelennek meg, így nem árt megkérni hozzáféréssel már
rendelkezõ ismerõseinket, hogy figyelmeztessenek bennünket is,
ha ilyennel találkoznak. Ezekre a lehetõségekre felfigyelni és megragadni az iskola minden tanárának, tanulójának az érdeke.
Például a Soros Alapítvány (www.soros.hu) C3 központja révén
(www.c3.hu) meglehetõsen sok iskola részére biztosított pályázatok alapján betárcsázásos e-mail hozzáférést, méghozzá kék számos telefonszámon.

6. További fejlesztési irányok
A levelezési rendszer kiépítésével az iskola megtette az elsõ nagy
lépést az Internet felé. Késõbbiekben az igényeknek megfelelõen
több bõvítési lehetõség is adódhat.
Egyrészt a házon belüli szünetekben, délután is hozzáférhetõ
munkaállomások rendszerbe állítása fontos lépés abban az
irányban, hogy a tanulók és tanárok valóban használható és
a mindennapi munkát megkönnyítõ segítõeszközt lássanak a számítógépben.
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A másik bõvítési irány a teljeskörû internet-hozzáférés biztosítása egyelõre kapcsolt telefonvonalon keresztül, tehát az elõzõekben említett dial-in módszerrel. Ez – a várhatóan borsos telefonszámlák miatt – hosszú távon meglehetõsen költséges módja
a továbblépésnek. Ha egy diákunk, kollégánk valami konkrét kutatásra, adatgyûjtésre szeretné igénybe venni, akkor természetesen ez a módszer is célravezetõ lehet.
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Az igazi nagy lépés a fejlesztésben a bérelt vonali hozzáférés kiépítése, ami egy állandó, nagy sebességû (minimum 64 kbps)
kapcsolatot jelent valamelyik szolgáltatón keresztül az Internet
felé. Itt már komoly kiépítési és éves fenntartási költségekkel kell
számolni. (A havi elõfizetési díj több tízezer forintra rúg, viszont
percdíjat nem kell fizetni!)
A következõ lehetõség az ISDN1, amellyel a Sulinet is mûködik:
mindkét vonalát kihasználva 128 kbps sebességet nyújt, de
a fenntartása drágább, mint a hagyományos vonalaké. (Elõfizetési díja magasabb, percdíjat is fizetni kell, sõt meghatározott adatmennyiség fölött a letöltésért is külön pénz számolnak fel.)
Szerencsés esetben kaphat az iskola némi sávszélességet egy közeli nagylelkû gimnáziumtól, kollégiumtól vagy felsõoktatási intézménytõl.
Amennyiben felkészítették rá, a helyi kábeltelevíziós hálózat is
lehetõséget nyújt arra, hogy rajta keresztül kapcsolódhassunk rá
a Világhálóra, méghozzá a leggyorsabban és a korlátlan hozzáférést tekintve fajlagosan a legolcsóbban. (Szolgáltatótól függõen
akár több száz kbps sebességet is elérhetünk, és mindezt vidéken általában 5 000, Budapesten 10 000 Ft + áfa/hónap körüli
díjért, telefondíj pedig egyáltalán nincs!)
Lehet szeretni vagy nem szeretni, szabadítónak vagy elsõ számú
közellenségnek tartani, de azt mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a számítógép, sõt rajta keresztül a Hálózat, vagyis a különálló gépek világméretû rendszere mára bevonult az életünkbe
otthon és munkahelyen egyaránt. Ha becsukjuk az ajtót és az ablakot, bejön a telefonvonalon, a televízió kábelén keresztül. Szeretjük, nem szeretjük, meg kell tanulnunk együtt élni vele.
Akkor nem lenne célszerû már általános iskolás korban megismerni? Megtanulni, kihasználni az elõnyeit és óvakodni a veszélyeitõl? Adjuk meg ezt a lehetõséget a gyerekeinknek!

1

Digitális telefonvonal. Legegyszerûbb változata is egyszerre két telefonvonalat nyújt.
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Micsoda nagyszerû dolog…
A számítógép alkalmazása az intézményvezetõi
munka hatékonyságának növelése érdekében

Petróczi Gábor

A következõ oldalakon azt tekintjük át, hogy a professzionális iskolavezetés során hogyan alkalmazható legcélszerûbben az iskola vezetési folyamatában a számítógép mint vezetõi munkaeszköz. Mindez távol áll az öncélú technokratikus modernkedéstõl,
ellenben elsõdleges célja és haszna a vezetõ idejének kímélése,
munkamódszerei hatékonyságának növelése: összességében tehát az iskolai vezetési tevékenység struktúrájának legcélszerûbb
kialakítása!
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Érezte-e már Ön, tisztelt Igazgató Kolléga, micsoda nagyszerû dolog, amikor
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· az iskola igazgatója rendben tudja az iskolával kapcsolatos legfontosabb napi ügyeket,
· ennek egyenes következményeként ráér az érdemi tervezõ munkával foglalkozni,
· az intézmény legfontosabb dokumentumai irattári keresgélés
nélkül pillanatok alatt a vezetõ rendelkezésére állnak,
· bármely korábbi szakmai anyagból részeket emelhet ki egy
újabb anyag számára,
· fotók, grafikonok, ábrák állnak rendelkezésére szakmai anyagainak elkészítéséhez,
· számítógépének monitorán az osztályok félévi tanulmányi átlageredményei azonnal összevethetõek az elõzõ tanév ugyanezen idõszakában elért eredményekkel,
· ezek az eredmények nagyobb idõráfordítás nélkül, egy pillanat
alatt kiszámíttathatók, és
még hosszasan sorolhatnánk tovább.

1. A számítógép az igazgatói irodában
Munkám alakulása úgy hozta, hogy közoktatási szakértõként és kollégaként sok iskola igazgatói irodájában van szerencsém megfordulni. Azt tapasztalom, hogy rohamosan nõ azoknak a vezetõi munkahelyeknek a száma az általános és középiskolákban, ahol az
íróasztalon ott van a számítógép. Maga ez a tény általában még
nem jelent különösebb támpontot az iskola igazgatójának a számítástechnika alkalmazásában való jártasságával kapcsolatban, de
egyet biztosan elárul: az igazgató kolléga viszonyulását a számítógép
vezetõi tevékenységrendszerben való alkalmazásához.
Az iskola munkáját tanulmányozva másik jel is fölfedezhetõ,
amely arról árulkodik, hogy az intézmény vezetõje besorolta-e
már a számítógépet a mindennapi munka hatékonyságát növelõ
nélkülözhetetlen eszközök sorába: ez az iskola által kiadott hivatalos dokumentumok szakmai tartalma és megjelenési formája.
Tisztáznunk kell még mondandónk legelején: a számítógép alkalmazása nem elsõsorban az iskola dokumentumainak formai
megjelenése szempontjából fontos! A számítástechnika lehetõségeinek alkalmazásával anyagaink a professzionalitás vonatkozásban erõsödnek meg, mert a technikai lehetõségek alkalmazása indukálja a szakmai, tartalmi tényezõk megerõsödését!
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Önkontroll!
Hogyan emelhetõ jelentõsen a számítógép alkalmazásával a dokumentumok professzionalitásának szintje?
o Az anyag szerkesztése során mondataink szerkezetén és tartalmán többször változtathatunk, így azok csiszoltabbak lesznek. Ennek következtében gondolataink pontosabbak, az olvasó számára logikusabbakká és meggyõzõbbekké válnak.
o A dokumentumok elkészítése során tetszõleges alkalommal
változtathatunk az anyag szerkezetén, súlypontozásán.
o Lényegi többletmunka nélkül, könnyedén lehetségessé válik
bizonyos részek beszúrása vagy törlése.
o Munkánk során korábbi anyagainkból részeket vehetünk
át, azokat más összefüggésben használhatjuk föl.
o Lehetõvé válik anyagaink kontrollálása, utólagosan jelentkezett hibáinak kijavítása.
o Dokumentumainkban lehetõség van táblázatok, grafikonok
szerves beillesztésére, így elkerülhetjük a korszerûtlenné
vált függelékrendszer alkalmazását.
o Módunk van az adataink közötti összefüggések automatikus
kiszámoltatására, megjelenítésére és nyilvántartására.

A számítógépünkön lévõ iratainkat, dokumentumainkat természetesen megfelelõ rendben, téma szerint csoportosítva célszerû
tárolnunk. Az ehhez megfelelõ könyvtárszerkezet könnyen elkészíthetõ. Javasoljuk, hogy ez a könyvtárfa ne tartalmazzon túlságosan sok elágazást, mert ez az áttekinthetõséget rontja.
A konkrét könyvtárszerkezetet természetesen mindenki maga
alakítja ki feladatai és a dokumentumkészlet függvényében. A dokumentumok sorának bõvülésével a könyvtár szerkezetét is érdemes változtatni. Feltétlenül ügyeljünk azonban arra, hogy a szükségtelenné vált iratokat idõben töröljük a könyvtárból. A „Delete”
billentyû szolgáltatása a nem végleges – tehát visszaállítható – törlést biztosító lomtárban való elhelyezést biztosítja a felhasználó
számára. A végleges(!) törlés legegyszerûbben az Intézõben lehetséges a „Shift” + „Delete” billentyûk együttes megnyomásával.1

1

Itt és a továbbiakban feltételezzük, hogy az olvasó Windows 95/98, vagy
Windows NT 4 operációs rendszert használ.
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Ábránkon bemutatunk egy célszerû könyvtárrendszert. Az Asztalon megnyitott „Irattár” mappában újabb mappák sorakoznak.
Ezek közül a „Dokumentumok” tartalmát jeleníti meg a jobb oldalon található lista.
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Ezen elõnyök kihasználásához a ma korszerûnek nevezhetõ Pentium számítógépek mellett széles körben alkalmazhatóak a következõ, könnyen hozzáférhetõ szoftverek1:
· Windows (Windows ’95 vagy ’98 verzió)
· Word for Windows szövegszerkesztõ (a Microsoft Office programcsomagban)
· Microsoft Excel számolótábla (ugyancsak a Microsoft Office
programcsomagban)
· Microsoft PowerPoint bemutatókészítõ (szintén ugyanabban
a programcsomagban)

1

Természetesen a fentebb felsoroltak helyett alkalmazható más operációs
rendszer, illetve szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ, grafikus fájlokat kezelõ
szoftvercsomag is. A cikkben kizárólag a magyar iskolákban leginkább elterjedt szoftvereket említettük meg.
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· valamilyen rajzprogram (csak ízelítõül: Paintbrush, Paint Shop
Pro, CorelDraw, Adobe Photoshop)
· Intézõ, Windows Commander vagy a DOS-os felület kedvelõinek a FAR (dokumentumaink tárolása és rendezése céljából)
A fentebb ismertetett érvek miatt azt javaslom, hogy minden igazgató, intézményvezetõ kollégám – aki eddig még nem tette meg –
szerezzen be mielõbb íróasztalára egy korszerû számítógépet!
Tipikus vezetõi hiba ezt mondani: „most nem érek rá ezzel foglalkozni, a számítástechnika eszköztárát alkalmazni”!
A számítógépet az asztalra kerüléstõl kezdve folyamatosan
kell alkalmazni az irányításban és a vezetésben, a mindennapi
problémák leghatékonyabb kezelése és elintézése érdekében!
Az iskolavezetõk számára a mai, gyorsan változó jogi szabályozás
közepette meglehetõsen nehéz lépést tartani a közoktatási jogszabályok változásával. Gyakori hiba, hogy egy intézkedésünk
azért nem elég pontos, mert az idõközben módosult jogszabályról
nincs hatályos formájú, egybeszerkesztett változatunk.
Ezt a problémát a vezetõi munkában CD-jogtár alkalmazásával
tudjuk a leghatékonyabban megoldani. Az iskolai vezetõi munka
során elegendõnek tartom a negyedéves frissítésû CD-jogtár
használatát, amelynek ára gyorsan megtérül.

Figyelem!
Mik a CD-jogtár elõnyei?
ß Friss, aktuális jogszabályokat tartalmaz.
ß Mentesíti a felhasználót az elavult jogszabályokból adódó
tévedés lehetõségétõl.
ß A változások idõpontja, a bevezetését elõíró jogszabály
követhetõ.
ß A jogszabálynak a felhasználót érdeklõ tetszõleges részei
kinyomtathatóak.
ß A felhasználó mentesül a több kötetnyi jogszabály közös
lapozgatásának terhétõl.
ß Az aktuális részt kiemelve anyagainkban felhasználható,
szerkeszthetõ.
ß Hely- és idõtakarékos.
ß Fajlagosan olcsó megoldás.
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2. Az információáramlás hatékonyabb formájának
kialakítása
A számítógép, általában a számítástechnika rendkívül széleskörû elõnyeinek kihasználása érdekében szükség van néhány technikai feltétel biztosítására, így
·
·
·
·
·
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a tanári szobában elhelyezett számítógépre és nyomtatóra,
a tanári szobában hozzáférhetõ internetkapcsolatra,
az igazgató irodájában elhelyezett számítógépre és nyomtatóra,
az igazgatói irodából elérhetõ internetkapcsolatra,
a tanulók által elérhetõ számítógépekre.

Jó, ha a számítógépek az iskolán belül hálózatba vannak rendezve, mert az adatoknak a számítógépek közötti – az iskolán belül
történõ – átvitele így az internet nélkül is megoldható.1
Most fordítsuk figyelmünket arra, hogyan javítható az iskola információs rendszere a számítástechnikai eszköztár használatával!

Önkontroll!
Az egyes dokumentumok színvonalának növekedésén túl az
anyagok kezelésének szintjében jelentkezõ lehetõségek az alábbiak:
o A vezetõ szakmai anyagai téma szerint rendezetten tárolhatóak.
o Az iskolai munkát meghatározó alapvetõ dokumentumok
bármikor hozzáférhetõek. 2
o Automatikusan megoldódik a szakmai anyagok keletkezési
dátumának, módosítási idõpontjának nyilvántartása.
o Az igazgató maga is készíthet olyan dokumentumokat, amelyeknek elkészítése során az alkotói tevékenység sokkal
fajsúlyosabb a szövegszerkesztõi munkánál.
o Lehetõségünk van bármelyik dokumentumunk lemezen,
interneten való megküldésére más szervezet, kolléga, iskola
számára.

1
2

Ennek módjáról lásd e kötet M 3.7 fejezetének „Magad uram…” (Aki
a Sulinetrõl lemaradt…) címû cikkét.
Ez utóbbi tény nem teszi mellõzhetõvé a fontosabb iratok számára a hagyományos irattár alkalmazását, mert azt jogszabály írja elõ.
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Önkontroll! (folytatás)
o Mód van arra, hogy egyes közérdeklõdésre szánt dokumentumokat minden számítógép-kezelésben kicsit is jártas kolléga elérhessen, saját munkájában felhasználhasson.
o Kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy a vezetõtársaktól, az
iskola pedagógusaitól szakmai jelentéseket, részanyagokat, tervezeteket, munkaterveket lemezen vagy interneten
kérjen a vezetõ, így megkönnyítve azoknak saját anyagaiba
való beépítését.
o Mindezeket a feladatokat a számítógép kezelésében nem
jártas kollégák esetében az iskolatitkár közremûködésével
lehet elvégezni.

A rendszer alkalmas a távol lévõ kollégák információval való
utólagos ellátására is, ha például egyéni postaládájukba megküldjük az értekezlet anyagát és jegyzõkönyvét. Ugyanilyen módon a kolléga egyéni érdeklõdésére számot tartó vagy a munkájához, feladataihoz szükséges anyagokat nem szükséges lemásolni,
hanem azt elektronikusan saját postaládájába juttathatjuk el,
ahonnan az anyagok közvetlenül munkára felhasználhatók.
Több olyan dokumentum is készül az egyes iskolák életében,
amely adott esetben minden (de legalábbis sok) kolléga érdeklõdésére tarthat számot.
Ilyenek lehetnek például
·
·
·
·
·
·

az iskola éves munkatervei,
az iskola életérõl, tevékenységérõl készített beszámolók,
az egyes értekezletek jegyzõkönyvei,
az iskolák, osztályok statisztikai adatai,
az egyes osztályok tanulóinak névsora,
az osztályok és tanulók tantárgyanként számított tanulmányi
eredménye,
· a tanulmányi eredmények automatikus kiszámításához szükséges táblázat,
· rendszeresen hiányzó és késõ tanulók listája,
· az iskoláról készült fotók, grafikák.
Mindezeket az anyagokat, dokumentumokat és azok részleteit
a kollégák saját munkájukban – adott esetben – jól fel tudják
használni.
Közérdeklõdésre számot tartó iratok azonban nem csak az iskolán
belül keletkezhetnek, hanem külsõ forrásból is származhatnak.
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Így például
·
·
·
·
·

meghirdetett országos és megyei pályázatok kiírása,
a pályázatok benyújtásához szükséges ûrlapok,
egyéb ûrlapok, iratminták,
a legfontosabb hatályos oktatási jogszabályok szövege,
az önálló tevékenységet végzõkre vonatkozó hatályos adójogszabályok,
· a személyi jövedelemadó elszámolásához szükséges nyomtatványok.
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Olyan praktikus tudnivalók közzététele is célszerû, amelyek elérése a kollégák számára gyakran szükséges:
·
·
·
·

a fontosabb címek, telefonszámok jegyzéke
a partner középiskolák címe, telefon- és fax-száma
a legfontosabb internetcímek
az oktatásban leggyakrabban használatos weboldalak címjegyzéke

A fent felsorolt, közérdeklõdésre számot tartó dokumentumok elérhetõségét úgy érdemes megteremteni, hogy ezekhez
a kollégák korlátozás nélkül hozzáférhessenek. Egyes információkat a diákok számára is érdemes olvashatóvá tenni.
Ennek két alapvetõ módszere:
· A tanári szobában elhelyezett számítógépen egy „Dokumentumok”1 elnevezésû könyvtárban elhelyezni e dokumentumokat.
Hátránya: csak errõl a géprõl érhetõ el, továbbá mindenki beleírhat, módosíthat rajta; ha pedig ezt letiltjuk, akkor nem szerkeszthetõek.
· Az iskolai hálózat szerverén a rendszergazda létrehoz egy olyan
„Dokumentumok” elnevezésû könyvtárat, amelyet a többi számítógéprõl minden, a könyvtár használatára jogosult felhasználó elérhet. Ebben az esetben azonban figyelmet kell fordítani
arra, hogy a szóban forgó könyvtárat csak az a célcsoport érhesse el, akik számára az adott könyvtárat nyilvánossá tesszük.
Ez utóbbi módszert tekinthetjük igazán hatékonynak az információk közzétételéhez. Ebben az esetben a rendszergazda felhasználói csoportokat definiál (például tanulók, tanárok, veze1

Természetesen a létrehozott közös használatú könyvtár neve akármi lehet,
lényeg az, hogy utaljon a közös használatra. Egyéb javaslatok: „Közös” vagy
„Iratok”.
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tõk, rendszergazda), amelyek számára bizonyos hozzáféréseket
engedélyez. Egy-egy személy akár több felhasználói csoportnak
is tagja lehet. E felhasználói csoportok számára a rendszerben
egyes könyvtárak láthatóak, mások nem. Így biztosítható az,
hogy a szükséges információ csak a célcsoport számára legyen elérhetõ.
A közös használatra szánt anyagokat tartalmazó könyvtár
anyagát rendszeresen kell frissíteni, karbantartani. Fontos, hogy az ott szerepeltetett dokumentumoknak olyan
nevet adjunk, amelynek alapján bármely felhasználó biztonsággal fölismeri azokat! Ügyeljünk arra, hogy a rendszergazda jól definiálja a különbözõ célcsoportok számára
biztosított felhasználói jogosultságokat!
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3. Külsõ kapcsolattartás és levelezés az interneten
Minden iskola széleskörû kapcsolatrendszert tart fenn mûködése során ügyeinek intézése, az iskolahasználók igényeinek kielégítése érdekében
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a fenntartójával,
a város, a település többi közép- és általános iskolájával,
a település egyéb intézményeivel,
a megyei pedagógiai ntézettel,
országos hatáskörû szolgáltató intézményekkel (például OKI,
OKSZI),
kiadókkal, szerkesztõségekkel,
a szolgáltatási szféra számos cégével,
más intézményben dolgozó kollégákkal,
egyéb magánszemélyekkel.

A kapcsolatok általánosan elfogadott, hagyományos lebonyolítási és ügyviteli módszerei,
·
·
·
·

a
a
a
a

személyes megbeszélés,
levelezés,
telefon- és rádiótelefon-beszélgetés és
telefax-üzenet

mellett az elmúlt rövid idõszakban általánosan elfogadottá vált
az interneten való kommunikáció.
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Az ügyintézésnek ez a módja a szolgáltatási és közszférában is
rohamosan terjed.1
Az általános elfogadottságot alátámasztó lényeges megállapításaim a következõk:
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· Hivatalos levelein egyre több intézmény, cég szerepelteti e-mail
címét2 is.
· Az interneten küldött levelekre általában jóval korábban érkezik meg a válasz, mint a postai úton elküldöttekre. (A rövid –
egy-két oldalas – e-mail néhány másodperc alatt, a mellékletet
is tartalmazó elektronikus levél egy-két óra alatt célhoz ér.
Ezért a válasz kézhezvételéig eltelt idõ inkább a megíráshoz,
semmint az elküldéshez szükséges idõt tükrözi.)
· Az elektronikus levelek õrzése, tárolása a számítógépen könynyen megoldható, kinyomtatásuk sem okoz problémát.
· Az elektronikus levél – célszerû használat mellett – fajlagosan
olcsó (nem kell papír, boríték, bélyeg, szükségtelen a kézbesítõ
legalább kétszeri alkalmazása).
· Tapasztalataim szerint a partnerek az e-mail útján érkezett leveleket az ügyintézés, tájékoztatás tekintetében a hagyományossal ekvivalensként kezelik.
· Az interneten érkezõ válasz sok esetben tartalmaz csatolt mellékleteket3, amelyek az ügy elintézéséhez jól használhatóak.
· Az e-mail egy adott weblap4 címének megadásával gyakran
hozzásegít olyan információkhoz, amelyek jól hasznosíthatóak
(például pályázati ûrlapokhoz, tájékoztató adatbázisokhoz).
Az elõbbiekben felsorolt érvek alapján látható, hogy interneten az információ jóval gyorsabban, hatékonyabban jut
el a címzetthez, illetve vissza a címzettõl a feladóhoz.
Nagy elõnye az interneten lebonyolított levelezésnek, hogy az elküldött levél nehezebben kallódik el, mert a címzett levelezõprogramjának elindításakor azonnal a képernyõre kerül, amíg az ügy
1

2
3
4

A téma fontosságának illusztrálására megjegyezzük, hogy ezt a cikket kizárólag e-mailben beszéltük meg és a szerzõ ugyanezen az úton küldte el.
Egyéb kapcsolattartási formát (telefon, fax, hagyományos levél) egyáltalán
nem használtunk. (A szerk.)
Az interneten küldött elektronikus levelek rövidítésére általánosan elterjedt
az e-mail elnevezés.
Ezek lehetnek programok, szövegek, képek, sõt kisebb méretû hang- vagy
videoanyagok is.
Weblapnak, angolul „home page”-nek, magyarul honlapnak nevezzük az
egyes intézményeknek, cégeknek, magánszemélyeknek a World Wide Weben
található tájékoztató anyagát.
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érdemi elintézése, és ezzel egyidejûleg a levél tároló mappába helyezése vagy törlése meg nem történik.1
A költségvetési törvényben megjelent kormányzati szándékot,
valamint a jelenlegi állapotokat extrapolálva könnyen megállapítható, hogy nincs messze az idõ, amikor egy intézmény számára általános lehetõséggé (a késõbbiekben kötelezettséggé) válik
jelentéseinek, adatainak, beszámolóinak interneten való eljuttatása a fenntartójához, a fõjegyzõhöz vagy bármely más információkérõhöz.

4. Az intranet alkalmazása a belsõ információáramlás gyorsítása érdekében

M
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Az iskolák és egyéb intézmények közötti informatikai rendszer
mûködése – mint láttuk – lehetõséget teremt a rendkívül széles
körû kapcsolattartásra, az ügyek intézése közbeni fokozott tájékozódásra és informálódásra.

11

A hatékony információáramlás azonban az iskolán belül is megköveteli olyan információs rendszer mûködtetését, amelynek céljai között szerepel, hogy
· a kollégák egyénileg is megszerezhessék az internetrõl a számukra hasznosítható információkat,
· a pedagógusok felkészülhessenek a világháló által nyújtott lehetõségek tanítási óráikon való minél hatékonyabb használatára,
· az iskola pedagógusai és egyéb dolgozói saját internetcímen fogadhassák és küldhessék leveleiket, tárolhassák a birtokukba
jutott hasznosítható információkat,
· minden pedagógus számára hozzáférhetõek legyenek az iskola
fontosabb dokumentumai, így például
— az iskola munkatervei,
— az értekezletek anyagai és jegyzõkönyvei,
— az iskoláról készült beszámolók anyagai,
— pályázati anyagok,
— az iskola weblapja,
— az iskoláról készült fényképek, grafikai anyagok,
— az iskola statisztikái,
1

Feltéve persze, hogy a címzett a levelet a beérkezõ levelek mappájában tartja, tehát nem fûzi le azonnal egy másik mappába. (A szerk.)
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— az osztályok tanulmányi eredménye,
· minden pedagógus közvetlenül el tudja juttatni a vezetõ által
kért beszámolókat, adatokat, jelentéseket a címzettnek.
Ez a rendszer nem internet, de azzal teljesen azonos módon
mûködik, azzal a lényeges különbséggel, hogy a hálózaton belül küldött információ nem hagyja el az intézmény rendszerét.
A legelterjedtebb Novell hálózatokban alkalmazható egyéni felléptetõ rendszer neve: Novell IntranetWare Client. Telepítésével és
használatával széles körû lehetõségek nyílnak az iskolán belüli
információs rendszer jelentõs kibõvítésére.1
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A fenti egyéni felléptetõ rendszer mellett szükség van minden
rendszerben a postai szolgáltatásokat végzõ szoftvercsomag alkalmazására. Ehhez ajánljuk a Mercury 1.4 és a hozzá csatlakozó Pegazus Mail szoftvereket.2
Az intranet mûködtetése során
· minden alkalmazott önálló felhasználói néven léphet föl a rendszerben,
· minden dolgozónak önálló felhasználói jelszava van, amely
meggátol abban másokat, hogy az általa kezelt rendszerbe belépjenek (vagy az õ nevében írjanak),
· mindenki önállóan küldhet és fogadhat elektronikus leveleket,
· elektronikus leveleit mappákban rendezheti és tárolhatja,
· kapcsolatot tarthat az intézmény más dolgozóival,
· saját felhasználói neve alatt használhatja az internetet.
Távolról sem jelenti ez azt, hogy mellõzni kellene vagy lehetne
a mindennapi interperszonális kapcsolatokat: ezek jelentõsége
továbbra sem fog csökkenni. Ugyanakkor számos elõnye van az
elektronikus kommunikációs csatorna igénybevételének, mert
·
·
·
·

idõt takarítunk meg,
több információt adhatunk és kaphatunk,
a papíron átadott információ gyakran elkallódik,
a megküldött anyag azonnal szerkeszthetõ formában áll rendelkezésünkre.

1

Ha az iskolában a számítógépek nincsenek hálózatba kötve, akkor a cikkben leírtak mellett tanácsos áttanulmányozni e kötet M 3.7 fejezetében
megjelenteket.
Intranetet természetesen az összes többi hálózati operációs rendszer alatt is
létrehozhatunk.

2
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Azt tapasztalom, hogy az általam vezetett középiskola nevelõtestületében a 40 évnél fiatalabb kollégák döntõ többsége használja
a számítógép és az internet, valamint az intranet által kínált lehetõségeket. Biztosra vehetjük, hogy iskoláinkban igen nagy
mértékben szaporodni fog a számítástechnika eszközrendszerét
felhasználó kollégák száma.

5. Gyakran használt webhelyek címjegyzéke
A következõkben az oktatási intézmények, pedagógusok számára általában jól használható webhelyek címét közöljük.1 Ezeken
az oldalakon általában hozzáférhetünk az intézmény e-mail címéhez, a munkatársak egyéni postaládájának címéhez is.
A honlap webcíme

1

Mire jó?

egon.gyaloglo.hu

Ingyenes magyar nyelvû levelezõrendszer

elvira.mavinformatika.hu

A MÁV intelligens menetrendje
útvonalajánlatokkal

freemail.c3.hu

Internet-hozzáférés nélkül is
használható ingyenes levelezõrendszer

heureka.net.hu

Kulcsszavas keresõprogram

netstart.isys.hu

Bevezetés az internet használatába

top100.isys.hu

A 100 legkeresettebb magyar
internetcím

www.altavista.com

Tetszõleges nyelvû keresõprogram

www.altavizsla.matav.hu

Magyar nyelvû keresõprogram

www.apronet.com

Válogatott apróhirdetések

www.fornax.hu

Ingyenes tõzsdei adatok, grafikonok, árfolyamok

www.gyaloglo.hu

Magyarországi települések ismertetõje, utazásszervezés (szállások)

www.hotmail.com

Ingyenes angol nyelvû levelezõrendszer

www.hungariantop1000.com

Az 1000 legjobb magyar
internetcím

www.malev.hu

A Malév honlapja menetrendekkel

Az iskolában folyó szaktárgyi munkához kiválóan felhasználható gazdag
címgyûjteményt találhatunk a Raabe Kiadó Tanári Létkérdések címû kiadványában az E 10.2 fejezetben.
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Mire jó?

www.mkm.hu

Az Oktatási Minisztérium aktuális cikkei, információi

www.mtt.hu

Telefonkönyv

www.nepszabadsag.hu

A Népszabadság teljes archívuma

www.oki.hu

Az OKI honlapja, információk
a közoktatásról

www.oki.hu/upsz/

Az Új Pedagógiai Szemle kötetei

www.origo.matav.hu

Napi hírek, szolgáltatások

www.raabe.hu

Ingyenes anyagok letöltése, tájékozódás és megrendelés

www.repeta.hu

A Repeta információi

www.soros.hu

A Soros Alapítány honlapja

www.sulinet.hu

Intézmények címe, adatai

Természetesen ez csak egy szerény válogatás a rendelkezésre álló
– igen bõ – kínálatból.
Zárásképpen megállapíthatjuk: tekintve a középiskolából és a felsõoktatásból kibocsátott diákok számítástechnikai képzettségi
szintjét, nem túlzás azt állítanunk, hogy két évtized múlva az iskolákban dolgozó minden pedagógus otthonosan fogja kezelni a számítástechnika eszköztárát iskolai és személyes ügyei hatékonyabb, gyorsabb elintézése érdekében.
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Szuperportál
Az iskolai honlapok generációváltása

Hutai László

Az alábbi jövõkép sokakat elsõ olvasatra minden bizonnyal hitetlenkedõ fejcsóválásra fog késztetni. De csak addig, amíg végig
nem gondolják, hogy jószerivel minden eszköz, ami a megvalósításhoz szükséges, már az iskolában van. Most már „csak” eddigi
beidegzõdéseinken kell változtatnunk…
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1. Elõzmények
A hazai iskolai PC-s számítógépes hálózatok – kilépve a HT gépek
és a Commodore fémjelezte „õskorszakból” – a kilencvenes évek
legelején kezdtek elterjedni. A személyi számítógépek megjelenésével párhuzamosan egyre több iskolában össze is kötötték a
munkaállomásokat, elsõsorban az akkor szinte egyeduralkodó
Novell hálózati operációs rendszerre alapozva, így alakítva ki
a technika tantárgyat lassanként felváltó számítástechnika oktatására alkalmas kabineteket.

M
3.9
2

A gépek egyre növekvõ számával párhuzamosan az új lehetõségeket kihasználó diákok és tanárok is egyre többen lettek az iskolákban. Új ötletek születtek a meglévõ és késõbb kiépítendõ, bõvítendõ hálózat kihasználására is. Számítógépesített tanulói nyilvántartások, vonalkódos könyvtári rendszerek, órarendkészítõ
szoftverek és más, az iskolai adminisztrációt és ügyvitelt megkönnyítõ programok születtek a tehetséges tanulók, lelkes tanárok keze alatt. Egyre inkább megjelentek a piacon az új igényeket
felismerõ szoftverkészítõ cégek is.

2. Minõségi ugrás
Az alapvetõ szemléletbeli változás azonban még váratott magára. Ennek oka elsõsorban az újtól való idegenkedés, másodsorban a közoktatásban hagyományosan uralkodó pénzhiány volt. 1993-ban, majd
a késõbbi években is a Soros Alapítvány által kiírt „Számítógépes iskola a nyílt társadalomért” pályázat már jókora lökést adott a fejlõdésnek azzal, hogy nem kizárólag a gépek és a számítástechnika termek
számának gyarapodását hangsúlyozta, hanem egyfajta új írástudás
kialakításának szükségességét tûzte zászlajára a hagyományos jeffersoni elvek alapján.
Thomas Jefferson (1743–1826), az Amerikai Egyesült Államok
harmadik elnöke volt. Nevéhez kötõdik a Függetlenségi Nyilatkozat, és õ fogalmazta meg azokat az alapelveket is, amelyek szerint
minden állampolgárnak meg kell adni a jogot és lehetõséget,
hogy ne csak írni és olvasni tudjon, hanem ezzel a tudással felvértezve képes legyen hivatalos ügyeit is intézni. E cél eléréséhez egyrészt az állampolgárt kell felkészíteni a megfelelõ
eszközök, nyelvezet használatára, másrészt az ügyintézés
infrastruktúráját kell olyanná alakítani, amelyben egy kevésbé képzett ember is könnyedén elboldogul.
Ennek a szemléletnek a számítógépekre mint napjainkban nélkülözhetetlen kommunikációs eszközökre való alkalmazása fon-
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tos eleme volt az említett pályázatnak, egyfajta „új írástudás” elõsegítéseként.
Ekkor több tucat oktatási intézmény kezdett olyan fejlesztésbe,
ami addig ismeretlen volt a hazai középiskolákban. A rendszergazdák, és néhol az iskolaigazgatók is elkezdtek valóban rendszerben gondolkozni, amikor a számítógépes hálózat fejlesztésérõl
volt szó. Idõt, pénzt és munkát áldoztak arra, hogy a tanulók és
a tanárok az informatika oktatásán túl, más szaktárgyakhoz kapcsolódva, sõt akár szünetekben, vagy az iskolaidõn túl is hozzájuthassanak a számítógépekhez, és a rajtuk futó egyre bõvülõ, oktatást segítõ szoftverkínálathoz.
A fejlõdés következõ hatalmas elõrelépése az volt, amikor a magyar középiskolák 1997-ben állandó internet-hozzáférést kaptak a SuliNet (késõbb Írisz-SuliNet) program jóvoltából. Ennek a lépésnek az idõszerûségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az
internet bekötését sok intézmény már teljesen felkészülten várta.
Nem is egy középiskolában már kész honlap várta azt a pillanatot, amikor az intézmény kiléphet végre az internet nagy nyilvánossága elé. Ezekben az iskolákban a lelkes csapatok már mindent elõkészítettek.
Az iskolai honlapnak volt
·
·
·
·
·

szerkesztõbizottsága,
fõszerkesztõje,
lektora,
grafikusa,
webmestere.

Amíg a világháló nem jutott el az iskolába, addig a helyi hálózaton lehetett ezeket az oldalakat elérni.
Az iskolák egészséges igényei mindig a lehetõségek elõtt jártak.
De ahogy a technikai és anyagi korlátjaik megengedték, az innovatív hozzáállású oktatási intézmények folyamatosan fejlesztették számítógépes rendszerüket. Hol önerõbõl, hol pályázatokat
nyerve, hol központilag finanszírozott programok segítségével.

3. Az iskola mint piaci lehetõség
Ebben az idõben már egyre inkább teret nyert egy másik hálózati
operációs rendszer, a Microsoft Windows NT Server. A felkészültebbek és a programozásban jártasabbak pedig a bonyolultabban kezelhetõ, de mélyebben konfigurálható és ingyenes Linux
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rendszer mellett döntöttek. (Az Apple Macintosh is feltûnt a palettán, de pár év alatt sajnos marginalizálódott a jelenléte a közoktatásban.)
Így tehát az iskolákban is megjelent a piac sokszínûsége, a felhasználókért való harc is kezdett lassan élezõdni. A szoftvergyártó cégeknek is kezdtek fontossá válni az oktatási intézmények:
egyrészt mint óriási potenciális vásárlóerõ, másrészt mint a leendõ számítógép-használó értelmiség alapképzését (piaci szempontból nézve és csúnya szóval élve a felhasználók „beetetését”)
végzõ helyszínek.
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4. A számítógépes kommunikáció négy generációja
Ha lépésekre bontjuk a fejlõdés menetét az iskolai számítógépek
egymás közti kommunikációjában, akkor néhány fõbb állomást
lehet megkülönböztetni. Idáig négy ilyen generációt tudunk meghatározni.
· LAN (Local Area Network): A helyi hálózaton a felhasználók képesek arra, hogy adatokat cseréljenek egymással. Levelezhetnek, fájlokat küldhetnek, és on-line „beszélgethetnek” (talk)
a másikkal. Ebben a konstrukcióban természetesen nem léphetnek túl az intézmény falain, hiszen a külsõ kapcsolat még
nincs kiépítve.
· Dial-up kapcsolat: Amint az intézmény szerzõdést kötött valamelyik ISP-vel1, akkor lehetõség nyílt arra, hogy telefonos adatátvitellel (modem használatával) külsõ címre is küldhessenek és onnan
kaphassanak a felhasználók elektronikus leveleket oly módon,
hogy a helyi szerver a távoli címre megcímzett irományokat összegyûjtve a következõ betárcsázáskor elküldi azokat a szolgáltató
szerverén keresztül, a várakozó, bejövõ leveleket pedig letölti. Ily
módon aránylag olcsón lehetett az intézménynek a világhálóhoz
kapcsolódni, sõt ez a megoldás már bizonyos fokú „szörfözési” lehetõséget is biztosított egészen addig, amíg a telefonkapcsolatot az
iskola fenntartotta. Persze ez az internetezési módszer meglehetõsen költséges volt.
· Statikus web: A következõ lépés, a „harmadik generációs
kommunikációs forma” az on-line kapcsolat volt, amely már
állandó kommunikációs vonalat feltételez a szolgáltatóval. Erre
a legelterjedtebb eszköz a bérelt vonal használata, illetve a SuliNet

1

ISP: Internet Service Provider, azaz internetszolgáltató.
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hálózatán elterjedt ISDN technológia alkalmazása volt. Ezzel
a lehetõséggel élve az intézmények már nem csak arra voltak
képesek, hogy felhasználóik levelezését késlekedés nélkül juttassák el a címzetthez, illetve, hogy az internetes információkhoz bármikor hozzáférhessenek, hanem arra is, hogy az iskola
saját honlapjával is folyamatosan jelen lehessen a világhálón.
Ennek a lehetõségnek a pozitívumait hamar felismerték azok
az intézmények is, ahol az on-line kapcsolat kiépülését nem
várta még kész honlap. Hamarosan megjelentek az iskola életét bemutató oldalak, a felvételi tájékoztatók, érettségi tablók,
on-line iskolaújságok. Lassan kialakult az iskolai weblapok
jellegzetes struktúrája azok minden hasznos és haszontalan
információjával a „Hogyan jut el hozzánk” oldaltól a „Névadónkról” szóló információkon keresztül az „Igazgatói köszöntõ”-ig.
· Dinamikus web, vagy oktatási portál. Az iskolai honlapok
negyedik generációjának létrejöttét a kereskedelmi internet
site-ok stílusváltása alapozta meg.
Az internet – mûfajából adódóan – rendkívül dinamikus, állandóan változó tartalmat hordozó felület. Egy kereskedelemmel foglalkozó cégnél, vagy egy internetes újságnál alapkövetelmény az,
hogy a weblapjukon állandóan a legfrissebb információk szerepeljenek. A piaci verseny rákényszerítette a webmestereket, hogy
a közönség igényeinek leginkább megfelelõ honlapstruktúrákat
kísérletezzék ki. Ehhez járult hozzá a különbözõ szolgáltatások
interaktívvá tétele, egy dinamikus háttéradatbázis bekapcsolásával. Ha eladták az utolsó darabot is egy árufajtából, alapkövetelmény, hogy az azonnal kerüljön le a kínálati listáról, esetleg jelenjen meg az elõrendelhetõ árucikkek között.
A modern internetes újságoknál a friss híreknek mindig a lista
legtetején, vagy külön ablakban kell szerepelnie.
Az oldal pillanatnyi szerkezete olvasói találatoknak megfelelõen módosulhat.
De ez a modern weboldalak kritériumai közül csak az egyik fontos követelmény.
A közönség azon igénye is fontos szempont, hogy az általuk keresett információt szinte egy kattintásra megtalálhassák úgy, hogy közvetlenül a fõoldalról juthatnak el a
kívánt területre.
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Ezt a honlapszerkezet ésszerû és logikus megtervezésével, az olvasói szokások megfigyelésének messzemenõ figyelembevételével érik el a szerkesztõk.
Szintén fontos követelmény, hogy az oldal és a belõle nyíló oldalak egységes, dekoratív és a használatot is megkönnyítõ designnal rendelkezzenek.
Ha egy internetes nyitóoldal rendelkezik ezzekkel az említett tulajdonságokkal, akkor már portálszerkezetrõl beszélhetünk. A kereskedelmi honlapok ezen átalakulása olyan sikeres volt, hogy egyre
szélesebb körben kezdték használni az említett felépítést. A változás igénye természetesen felmerült az oktatási intézményeknél is.
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Hogyan lehet ezt az oktatásban, illetve az iskolai honlapok modernizációjában kihasználni? Errõl szól az oktatási portál története.

6
5. Mitõl oktatási az oktatási portál?
5.1 Fejlõdõ igények
Az internet napi használatával az iskolák is ráébredtek arra, hogy
ez az eszköz nem csak arra szolgálhat, amire az elsõ idõkben a legtöbben használták. Nevezetesen nem csak arra, hogy a gyerekek
és a tanárok – jó esetben fõleg az iskolai munkájukhoz kapcsolódóan – „szörfölhessenek a világhálón”, azaz különbözõ jellegû
anyagokat, adatokat, dokumentumokat, programfájlokat, képeket, zenéket keressenek és töltsenek le saját gépükre. A lehetõségek ennél jóval szélesebb körûek.
Ahogy az internet felhasználói mind gyakorlottabbak lettek, ahogy
a világhálón található oldalak mind jobban keresték az odalátogatók kényét és kedvét, úgy fogalmazódtak meg az új igények az iskolai honlapokkal szemben is. És ez az igény nemcsak az iskolai
polgárok, diákok és tanárok részérõl merült fel, hanem egyre szélesedõ körben a szülõk, a fenntartó (például az önkormányzat),
a tanügyirányítás, a minisztérium részérõl is.
A honlapok szép lassan átalakultak többé-kevésbé naprakész információforrássá, azaz le lehetett olvasni róluk olyan aktualitásokat, mint például
· a következõ heti iskolai programok pontos dátumát és kezdési
idõpontját,
· a tanárok fogadóóráit,
· a központi telefonszámhoz kapcsolódó mellékeket,
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· az iskolába járó gyerekek és tanárok névsorát, e-mail címét,
· az iskolai felvételi vizsgák eredményeit és
· még sok minden más hasznos dolgot.

5.2 Az állandó frissítés sok munkával járt
Azonban ez a folyamatos karbantartás egyre nagyobb terhet rótt
a honlapot gondozó gárdára. Az elõre kiadott dátumok néha megváltoztak, az e-mail címek listája bõvült, a tanárok az órarend
alakulása függvényében áthelyezték a fogadóórájukat. Ennek
a sok információnak a naprakészen tartása óriási pluszmunkát
jelentett. A webszerkesztõk megpróbáltak olyan megoldásokat
keresni, amivel az adatok manuális frissítését lehet kiváltani,
vagy legalábbis könnyebbé tenni.
Ennek a folyamatnak a támogatására egyre több új program született. Olyan programok, amelyek alkalmassá tették a szervereket arra, hogy a távolról lekérdezett információkat ne egy elõre
beírt „statikus” fájlból, hanem a lekérdezés pillanatában éppen
aktuális adatbázis-állapotból írják ki a honlapra. Ezek az adatbázisok pedig egyre több iskolában amúgy is a mindennapi élet
részévé váltak. Az osztályfõnökök, iskolatitkárok számítógépen
tartják nyilván a tanulókat, a könyvtárosok a könyvtári állományt, a gazdaságisok a leltárt, és egyre bõvül az így feldolgozott
adatok száma. Ezeknek az adatbázisoknak az iskolai honlaphoz
való kapcsolásával az információ elérésének új minõsége alakulhat ki.
Amikor a honlapot böngészõ vendég egy ilyen dinamikus adatbázisra mutató linkre kattint, akkor az eddigiektõl eltérõen nem egy
„statikus”, elõre megírt, úgynevezett HTML alapú1 oldalt fog neki
letölteni a számítógépe a képernyõjére, hanem a kért oldal – az
adatbázis által szolgáltatott legfrissebb adatokkal – a kattintás pillanatában alakul ki a szolgáltató szerverén és ez a frissen elkészült információ utazik majd át a kérdezõhöz a világhálón keresztül. Ez a folyamat csak néhány tizedmásodperccel vesz többet
igénybe a hagyományos letöltésnél, tehát az illetõ észre sem veszi
majd az idõkülönbséget a másik típusú megoldással szemben.

1

HTML – HyperText Markup Language. Olyan – elsõsorban az internetes oldalakon elterjedt – formátum, amely alkalmas arra, hogy a szövegen túl formázást, kiemeléseket, oldalszerkezetet és internetes keresztreferenciákat –
„linkeket” – is megjelenítsen.
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5.3 Új ötletek az új technológia kihasználására
A fent vázolt újfajta megoldások természetesen nem az iskolákban terjedtek el elõször. Az interneten jelen lévõ profitorientált
cégek már jó ideje ezekkel az új módszereken alapuló szolgáltatásaikkal próbálják még jobban megfogni a vevõiket.
Ezekkel az úgynevezett „szerver oldali szkriptekkel” oldják meg
manapság a legtöbb profi internetes katalógus-áruház interaktív
oldalán az on-line rendeléseket, de egyre jobban elterjed ez
a megközelítés a bankok, a különféle szolgáltatást nyújtó cégek
(például étel, ital házhozszállítása), és az elektronikus média
honlapjain is. Természetes, hogy a fejlõdéstõl az iskolák sem
akartak lemaradni.
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5.4 A dotNET technológia
Az új módszerrel eljutottunk tehát oda, hogy a cég vagy intézmény számítógépen tárolt, a külsõ felhasználóknak szánt információkat tartalmazó adatbázisa nem csak helyben olvasható,
hanem az interneten keresztül bármikor lekérdezhetõ. Ehhez
nem kell bonyolult kommunikációs program, csak egy egyszerû
számítógép, amely internet-hozzáféréssel és egy böngészõprogrammal rendelkezik.
Az új technológia iránti lelkesedést még tetézte, hogy a redmondi
szoftveróriás, a Microsoft Corporation 2000 tavaszán bejelentett
egy új elképzelést, aminek a .NET (dotNET) fantázianevet adta.
Ennek a lényege, hogy újfajta szoftver- és hardvermegoldásokat
foglal magába, amelyek alkalmasak arra, hogy használójuk az õt
érdeklõ elektronikus információhoz bárhol, bármikor, akármilyen internetes kommunikációra alkalmas elektronikai eszköz
(akár WAP-os mobiltelefon, vagy egy palmtop) birtokában hozzájuthasson. Ezáltal a technológia túllépett azon a megkötöttségen
is, hogy használatához helyhez kötött Internet-hozzáférésre és
hagyományos internetböngészõre (tehát annak futtatására alkalmas számítógépre is) szükség volt. Ettõl kezdve elég egy mobiltelefon, vagy egy tenyérnyi miniszámítógép, és az információra
éhes felhasználó akár egy száguldó vonaton ülve, vagy külföldi
szabadsága alatt a tengeren vitorlázva is hozzá tud jutni az õt érdeklõ legaktuálisabb információkhoz.1
1

A .NET technológiának a szerzõ által felsorolt elemeit más cégek már korábban megvalósították: a WAP és a GPRS protokollt ismerõ mobiltelefonokról
vagy a palmtopokról .NET technológia nélkül is lehet internetezni. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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5.5 Az oktatási portál szolgáltatásai
Az oktatási intézményekben dolgozók, mind a tanárok, mind az
ügyvitelt ellátók (gazdasági iroda, titkárság) jócskán túl vannak
terhelve adminisztratív feladatokkal. Sok esetben nem csupán az
adatok rögzítése okoz gondot, hanem az is, hogy a rendelkezésre
álló információkat az érintettek megfelelõ formában feldolgozva el
is érhessék. Ennek az utóbbi problémának a megoldására kínál
minden eddiginél kézreállóbb megoldást az oktatási portál. Álljon
itt néhány példa ízelítõül arról, hogy milyen területeken lehet az
informatika vívmányait az iskolák mindennapjaiban használni.
Ha csak a hiányzások és a késések hatékony nyilvántartására
gondolunk, könnyû belátni: az messze nem elég, ha egy szaktanár
bejegyzi a saját kis „kockás füzetébe”, hogy valamelyik tanuló ismét
elkésett az órájáról. Errõl a tényrõl rövidesen értesülnie kell az osztályfõnöknek – sõt adott esetben a szülõnek is –, hogy hasonló esetben a megfelelõ eréllyel léphessen fel az iskola. Mire azonban a tanári bejegyzés átkerül a haladási naplóba, azt az osztályfõnök az
igazolás elmaradása után összesíti, és az ellenõrzõbe beírva tájékoztatja a szülõt, hosszú napok, sõt hetek múlhatnak el.
Ha egy ilyen említett problémás tanuló esetén az osztályfõnök,
vagy esetleg a szülõ „megrendeli” az iskolai oktatási portál azon
a szolgáltatását, hogy a tanulóval kapcsolatos minden bejegyzés
automatikus e-mail formájában továbbítódjék a postaládájukba,
akkor a késés tényérõl, az eddigi késések számáról, a meglévõ
igazolatlan órákról és a további késésekkor esetleg bekövetkezõ
házirend szerinti fegyelmi fokozatról szinte azonnal értesülhetnek az érdekelt felek. Természetesen az értesítés mobiltelefonra is érkezhet SMS formájában.
Ugyancsak kérheti az iskola igazgatója, hogy automatikusan figyelmeztesse a rendszer, ha valamelyik munkaközösség közel került az
egész évre meghatározott fénymásolási kvótájához. Amennyiben ez
februárban következik be, ebbõl a ténybõl messzemenõ következtetéseket lehet levonni…
Az elektronikus osztályozónapló figyelmeztetheti az igazgatót,
ha egy osztály átlageredménye egy elõre meghatározott szint alá
süllyed. Ugyanígy kérheti ezt a szolgáltatást az osztályfõnök, ha
egy tanuló, egy osztály vagy egy tantárgy átlageredményeire kíváncsi. De a szülõ is „elõfizethet” gyermeke mindenkori teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérésére. Ez a szolgáltatás
megfelel egy korszerû elektronikus ellenõrzõ könyvnek.
De más, a mindennapos iskolai adminisztrációt megkönnyítõ segítséget is nyújthat az oktatási portál. Amennyiben egy tanárnak
órájára készülve eszébe jut, hogy például videós teremre lenne
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szüksége a következõ napon, mennyi utánjárás, kérdezés, könyörgés szükséges ehhez általában. Egyeztetni kell az érintett
kollégákkal, a terembeosztással megbízott igazgatóhelyettessel
is. Amennyiben a terembeosztás számítógépen van, az illetõ
néhány gombnyomással megkeresheti és lefoglalhatja a szabad, videóval ellátott termet. Ugyanakkor az általa normális
esetben használt tanterem felszabadul az adott órára. Ezzel
a módszerrel automatikusan nyoma is marad a változásnak, tehát nem fordulhat elõ, hogy az igazgató a szünetben teremrõl teremre járva keres egy be nem jelentett teremcsere miatt „eltûnt”
kollégát.
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Az iskolai könyvtár adatállományának csatlakoztatása az oktatási portálhoz szintén hatalmas elõrelépést jelent e szolgáltatás
színvonalában.
· A könyvtár használói mindig naprakész információhoz juthatnak a kölcsönözhetõ könyvek, az állományban lévõ, de éppen
kikölcsönzött kötetek, vagy akár az aktuális könyvtartozásaik
tekintetében.
· Elõjegyzést is kezdeményezhetnek a portálon keresztül, ami
a keresett könyv beérkezésekor e-mailben, vagy kívánságra
SMS formájában értesíti a megrendelõt, és 1-2 napig fenntartja számára a kötetet.
· Késedelem esetén a program maga értesíti a kölcsönzõt, jelezve az érintett könyvek listáját, a késedelmi díj feltüntetésével.
· Ha az adott kötetre nincs elõjegyzés, a kölcsönzési idõt akár
meg is lehet hosszabbítani az interneten keresztül.
Mindezt automatikusan, a könyvtáros terhelése nélkül.
Az év végi leltár idején a tanévzárás elõtt a könyvtárosnak nagyon
sok munkájába és utánjárásába kerül, hogy tanulót, osztályfõnököt, kollégát hetekig „üldözve”, legalább a tartozások nagyját
begyûjtse.
Mennyivel egyszerûbb lesz, ha minden érintett automatikusan
naprakész e-mail információkhoz jut majd a tartozásaival kapcsolatban már hetekkel az iskolazárás elõtt. Az osztályfõnök összesítve kaphatná meg a tartozók legfrissebb listáját mondjuk az
osztályfõnöki óra elõtti szünetre idõzítve, hogy az aznap reggel
visszahozott kötetek már ne legyenek a felsorolásban.
De a portál lehetséges szolgáltatásai között említhetõk olyan futurisztikus elképzelések is, mint az elmúlt évek adataira alapozva egy program, amely „megjósolhat” bizonyos folyamatokat. Minél több tanév osztályzatainak statisztikája áll a számítógép
rendelkezésére, annál pontosabb elõrejelzést adhat a várható
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faktos jelentkezésekrõl, egyetemi felvételik elõre látható eredményességérõl.
Ha ilyen bonyolult elemzõ feladatokat nem is szánunk a portálunknak, belátható, hogy segítségével rendkívül könnyen elõállíthatunk
különbözõ statisztikákat, kimutatásokat, folyamatábrákat.
· Akár táblázatos formában, akár grafikonon megjelentethetjük
— az iskola vagy egyes osztályok, évfolyamok tantárgyi átlagait,
— késési, hiányzási kimutatásait.
· Feltérképezhetjük
— az egyes termek heti kihasználtságát,
— az iskolai könyvtár forgalmát,
— a menza igénybevételének változásait,
— a fénymásoló kihasználtságát és
— még nagyon sok más olyan részletet, amelyet eddig csak
komoly munkával, utánjárással, adatgyûjtéssel és számolgatással kaphattunk meg.

5.6 Integrált adatbázis, nem helyhez kötött lekérdezéssel
A legfontosabb újdonságok azonban nem is a szolgáltatások sokszínûségében rejlenek, hiszen ezekre a feladatokra eddig is lehetett
külön-külön célprogramokat írni, hanem az adatok integráltságában, és abban, hogy ezek az információk bármikor, bárhonnan elérhetõk az interneten keresztül.
A közös, integrált adatbázis elõnye, hogy a változásokat nem kell
minden részprogramban külön-külön vezetni, elég, ha egyetlen
helyen változtatunk. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi munkát jelent minden tanév elején a különbözõ nyilvántartásokban
átírni, léptetni az osztályokat. A portál adatbázisában a tanulói
névsor egyetlen helyen található, és azt módosítva a titkárság,
a menza, a könyvtár mind az új, immár naprakész információval
fog találkozni.
Az internetes elérhetõség pedig lehetõvé teszi azt, hogy az említett szolgáltatásokat ne csak az iskolán belülrõl, hanem bármilyen, a világhálóra kötött és internetböngészõvel ellátott számítógéppel lehessen használni.
A terem lefoglalása, a könyvek elõjegyzése, a statisztikák készítése mind lehetséges ezentúl akár otthonról is.
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6. Az ötlet megvalósítása – Verseny2000
1995 óta két-három évente megrendeznek egy olyan számítógépes középiskolai versenyt, amelyik mindig a legújabb szoftverfejlesztésekre építve várja el a résztvevõktõl, hogy pályamûveiket
megalkossák. A cél hagyományosan valami új, szokatlan, eleddig
az iskolában nem mindennapos produktum létrehozása. Ennek
jegyében került meghirdetésre 2000 végén a legújabb forduló,
amely azt tûzte ki célul, hogy a 4 diákból és egy tanárból álló
középiskolás csapatok oktatási portálokat készítsenek el
a már meglévõ iskolai honlapjukra építve. A szervezõk szándékosan nem akarták a feladatok pontos körülírásával megkötni
a versenyzõk szárnyaló fantáziáját.
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Egy iskolai portálnál három fontos feladatkört kell megvalósítani. Az alábbiakban példák is találhatók az egyes pontokhoz kapcsolva, bár természetesen az említetteken túl még nagyon sok ötlettel lehet bõvíteni a felsorolást.
· A hagyományos iskolai honlap funkciói
— Hol /hogyan talál meg minket?
— Iskolánk névadójának bemutatása
— Felvételi információk
— Diákjaink, tanáraink honlapja
— Linkgyûjtemény
· Tantárgyi segédanyagok
— Letölthetõ óravázlatok
— Kiegészítõ tananyagok, érdekességek, szakköri, önképzõköri segédanyagok
— Kidolgozott érettségi tételek
— Régebbi dolgozatok példái és megoldásai
— Kiselõadások anyaga
· Kereshetõ adatbázis (adatbányászat)
— Tanulói névsor
— Osztályzatok
— Késések, hiányzások
— Órarend, terembeosztás
— Könyvtár

6.1 A dinamikus adatbázis létrehozása és használata
Az elsõ két feladatkör programozási szempontból ugyan nem számít komoly kihívásnak, de fontos szerepe van az iskola internetes oldalain.
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A különlegességet a harmadik feladatcsoport jelenti.
Az iskolákban rendkívül sokféle olyan adat halmozódik föl a napi
munka és az adminisztráció során, amelyek kezelése, archiválása,
és késõbbi problémamentes visszakereshetõsége sok munkát ad
tanárnak, diáknak, ügyviteli dolgozóknak egyaránt. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtására számítógépes programokat lehet, sõt
az utóbbi idõben már kell is alkalmazni. Egyre több önkormányzat
és nem régóta már az Oktatási Minisztérium is megköveteli az intézményektõl, hogy adatszolgáltatasi kötelezettségük egy részét
vagy egészét számítógépes formában (floppy lemezen, vagy az
interneten keresztül) teljesítsék. Adódik az ötlet, hogy ezen adatok nyilvánosságot érdeklõ szelete – a modern kommunikációs lehetõségeket kihasználva – az interneten keresztül minden érdeklõdõnek, bármikor, bárhonnan elérhetõ legyen.
Természetesen a megvalósítás nem ilyen egyszerû. A szûken vett
programozáson túl a biztonsági kérdések, az adatokhoz és a személyiséghez kötõdõ jogok védelme, a szerzõi jogok figyelembevétele mind fontos része a megvalósítandó feladatnak. Ezeknek
a problémáknak a törvényes kezelésére még a verseny kiírása
elõtt kikérték a szervezõk az illetékes felügyeleti szervek, jogi
szakértõk véleményét.
A rendszer használata során különbözõ adatbiztonsági szabályok
betartása nagyon fontos. Lényeges, hogy a személyes adatokhoz
kizárólag csak az arra jogosult személy juthasson hozzá. Ezt többszintû bejelentkezési név és jelszó használatával lehet elérni.

6.2 Szuperportál (Supportal)
A Verseny2000 sikerén felbuzdulva elhatározás született, hogy
a sok jó ötletet és a rengeteg befektetett munkát nem hagyják veszendõbe menni. Az a megoldás tûnt a legcélravezetõbbnek, hogy
egy központi szerveren (például az Írisz-SuliNet szerverén) minden érdeklõdõ iskola számára elérhetõvé teszik a már elkészült
megoldásokat, ötleteket.
A cél megvalósításához egy moduláris felépítésû portálrendszer
építését határozták el. A legfontosabb, úgynevezett alapmodulokat a verseny során az öt legjobb helyezést elérõ iskola csapata
már elkészítette. A legjobb megoldásaikat, a leghasznosabb ötleteiket beépítették a döntõ alatt elkészített közös versenymûbe.
Ennek a mintaportálnak a továbbfejlesztése a következõ feladat.
A különbözõ meglévõ és késõbbiekben tervezett modulokat közös
nevezõre kellett hozni. Ehhez szükség volt egy keretrendszerre,
amibe az alapmodulokon túl a régi és az új ötletek beleilleszthetõk.
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Ennek a keretrendszernek a részletes kidolgozása még a Verseny2000 áprilisi döntõje során, illetve a nyári Írisz-SuliNet tábor alatt történt meg.
Megállapodtak
· a designban,
· az adatbázis szerkezetében,
· a modulok közötti kommunikáció alapelveiben.
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Természetesen az is fontos igény, hogy a késõbbiekben az
újonnan felmerülõ kívánalmak alapján a meglévõ modulkínálatot bõvíteni, fejleszteni lehessen. Erre a célra rendkívül
alkalmas az említett struktúra. A már elkészült modulok igény
szerint letölthetõk lesznek a központi szerverrõl, és a késõbbi fejlesztések során létrejövõ újabb bõvítések is elérhetõek lesznek az
iskolák számára. Így minden intézmény azokat a szolgáltatásokat töltheti majd le, amelyeket használni kíván.
A moduláris felépítés arra is lehetõséget hagy, hogy ha egy iskola
kedvet és tehetséget érez magában egy újabb szolgáltatási modul
megtervezéséhez, ezt könnyûszerrel a meglévõkhöz illesztheti,
sõt felajánlhatja, hogy az általa írt programot a többiek is használhassák. Ez esetben az újonnan írt modult – megfelelõ tesztelés után – a központi szerverre töltik fel a Szuperportál rendszergazdái, és szerepeltetik az aktuális kínálatban.
Ez a módszer lehetõséget ad egy folyamatosan fejlõdõ, mindig az
aktuális igényekhez igazodó oktatási portálrendszer kialakítására és fenntartására.

7. Hogyan tovább?
Az oktatási portál olyan tulajdonságokkal és szolgáltatásokkal
rendelkezik, amelyeknek fontos szerepet kell kapniuk a közeljövõ
iskolai informatikai fejlõdésében. Mind a szülõk, mind a gyerekek
és a pedagógusok is egyre inkább igénylik a nyílt ügykezelést,
a gyors ügyintézést. A fenti szolgáltatások megvalósulásával
valóban forradalmasodhat az iskolában tárolt adatok kezelése, a szülõk bevonása az iskolai eseményekbe. Az egyre inkább
terjedõ Internet-hozzáférés, WAP-os mobiltelefonok pedig a felhasználókat segítik hozzá az információk gyors és problémamentes eléréséhez.
Mindezek alapján jó esély van arra, hogy rövidesen nagyon sok
oktatási intézmény kapcsolódik majd be az oktatási portál használatába és esetleg továbbfejlesztésébe.
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Pingvin az asztalon
Linux az iskolában

Rózsár Gábor

A Linux és a nyílt forráskódú programok egyre nagyobb teret
nyernek a világban, ezért a korszerû oktatásnak meg kell ismerkednie a Linux-szal és a szabad szoftverekkel, és mérlegelnie
kell, hogy az oktatásban, illetve az azt kiszolgáló területeken milyen elõnyökkel és esetleges hátrányokkal járna a számítógépes
park szabad szoftverekkel való üzemeltetése.
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Az esetleges használatról szóló döntéstõl függetlenül a szabad
programok világa a korszerû és naprakész számítógépes ismeretek közé tartozik. Ismerkedjünk meg hát ezzel a világgal!

1. Hogyan kerül a Linux az asztalra?
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Manapság egyre gyakrabban hallani a különféle médiumokban azt a szót, hogy „Linux”1, és ilyenkor lelkes emberek valamiféle
informatikai forradalomról beszélnek, hangoztatják, hogy a Linux – a vállalatokon és
a közhivatalokon kívül – egyre gyakrabban
fordul elõ a különféle oktatási intézményekben is. S valóban: a Linux és a szabad szoftverek egyre nagyobb teret nyernek a világ
azon részein, ahol számítógépeket használnak, és egyre inkább elõtérbe kerül a használatuk az oktatásban is.
Igazából a Linux évek óta köztünk van, de csak 3-4 éve sikerült áttörnie az informatikai megszállottak szûk közösségébõl a számítógépet mint eszközt használók népes táborába. Talán a mûszaki
felsõoktatás volt az, ahol elõször kezdték használni és tanítani,
s onnan folyamatos térnyeréssel került a középfokú intézmények
egy részébe és lassacskán az általános iskolába is.
Úgy tûnik tehát, hogy mára nem csak érdemes, de szükséges is
foglalkozni a Linux oktatási intézményekben való használhatóságának kérdésével. A továbbiakban szeretném bemutatni, hogy
mi a Linux, mire használható, hogyan és miként lehet egy iskolába beilleszteni a „linuxos filozófiát”.
Lépésrõl lépésre haladva a következõ pontokat szeretném kicsit
körbejárni:
· Mi a Linux?
· A Linux „gyártói”, elterjedtsége, használhatósága, biztonságossága.
· A Linux beszerzése, ára, támogatottsága.
· A Linux használhatósága a számítástechnika oktatásában.
· A Linux használhatósága egyéb tanórákon.
· Hálózatban a Linux, linuxos szerverek és együttmûködés nem
linuxos gépekkel.
1

Kabalaállata a képen látható Tux, a pingvin.
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· Használható-e a Linux az iskola nem közvetlenül oktatási feladatot ellátó gépein?
· Tanárok, dolgozók képzésének lehetõségei az új rendszer használatához.

2. Mi is a Linux?
Kezdjük talán egy jelenleg még ismertebb rendszerrel, azaz mi is
az a Windows? A Windows egy operációs rendszer, azaz olyan
program, amely mûködteti a számítógépet, lehetõvé teszi
a programok futtatását, a gép kezelését.
Ezek után lehet arra a kérdésre válaszolni, hogy mi is a Linux.
A Linux szintén operációs rendszer, azaz ha egy új, még „szûz”
gépre Linuxot telepítünk, vagy nem új gép esetén lecseréljük az
addig rajta lévõ operációs rendszert (például Windows98, Windows2000, Windows XP), akkor az a gép használható lesz számunkra, lehetõvé válik különféle felhasználói programok futtatása, azaz a munka a géppel.
A Linux egyébként nem csak személyi számítógépeken (PC) mûködik, hanem sok egyéb rendszerû számítógépen is lehet Linuxot
futtatni. Az elõzõ megfogalmazásnál kicsit szakszerûbb, ha azt
mondjuk, hogy a Linux egy korszerû többfelhasználós (multiuser), többfeladatos (multitasking) operációs rendszer.
Mit is jelent ez a mondat?
A Linux egy olyan operációs rendszer, amely egyszerre
több feladatot képes végrehajtani, és egyszerre több felhasználót képes kiszolgálni.
Ezek a tulajdonságok ma már nélkülözhetetlenek a korszerû
operációs rendszerek számára. További fontos szempont a megbízhatóság, a stabilitás és az ár kérdése.
Biztos gyakran találkozott már azzal a helyzettel, hogy lefagyott
a számítógépe, esetleg elvesztek adatai, fontos dokumentumokat
kellett pótolni. Ha nem is érték komoly veszteségek, a gép újraindítgatása, az idõkiesés sok bosszúságot tud okozni. Alapvetõ elvárás tehát, hogy a gépen használt operációs rendszer megbízható és stabil legyen. (Természetesen minél olcsóbban.) Ez nem
olyan lehetetlen igény, fõleg annak ismeretében, hogy a Linux
rendszerekre a nagyfokú megbízhatóság és az alacsony költségek jellemzõek.
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További elõnye a Linux rendszereknek, hogy sok mindenben hasonlítanak a „nagygépek” klasszikus operációs rendszereire is, sõt
az IBM az utóbbi idõben elkezdte nagyszámítógépeit Linux rendszerekkel árusítani, tehát a Linux már a nagygépeken is jelen van.
A Linuxot legendás megbízhatósága és olcsósága miatt régóta alkalmazták szerverként az interneten, hiszen a legnagyobb veszély a világhálóra kapcsolódó és ott webes tartalmat szolgáltató
gépekre leselkedik.
Egyes felmérések szerint a világ webszervereinek több,
mint 60%-án Linux operációs rendszer fut, és a maradék
40%-on osztoznak az egyéb rendszerek.
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Természetesen nemcsak internetes szerverként vált be a Linux,
hanem sok helyi hálózaton alkalmazható szerverszolgáltatást is
megtalálhatunk Linux rendszereken, ezért egyre gyakoribb a helyi, belsõ hálózatokon való alkalmazása is. Mindezek mellett
azt is érdemes figyelembe venni, hogy igen gyakran mûködnek
ezek a szerverek több száz napot folyamatosan újraindítás, leállás
nélkül. Ebbõl látható, hogy ritka a „lefagyás” ezeken a rendszereken!
Az elmúlt években a Linux egyre inkább alkalmassá vált az asztali számítógépek operációs rendszerének szerepére. Sokat fejlõdtek a Linuxon elérhetõ grafikus munkafelületek, illetve a mindennapi munkához szükséges programok, s rendkívül sokat
jelentett, hogy nagyon gyors tempóban zajlik a programok magyarítása. Mára a Linux az asztali gépek teljes értékû operációs
rendszere lett. Megbízhatósága, teljesítménye megfelel a legszigorúbb elvárásoknak is, ugyanakkor az ára olyan alacsony,
mellyel egyetlen szoftvergyártó cég sem képes versenyezni.
Talán kissé szokatlan lehet azok számára, akik eddig csak egy
grafikus felületet szoktak meg, hogy Linux alatt rengeteg grafikus munkafelület közül lehet választani, amelyek kinézetükben,
szolgáltatásaikban jelentõsen különböznek egymástól. Ezek a felületek teljes egészében testre szabhatóak.
Így akár olyan felületet is kialakíthatunk, hogy a számítógéphez leülõ avatatlan felhasználó azt hiheti, nem is linuxos géphez, hanem a megszokott Windows-hoz ül le.
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A Linuxon használatos három legnépszerûbb grafikus munkafelület:
· a KDE
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· a GNOME
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· az ICEWM
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3. A Linux „gyártói”, elterjedtsége, használhatósága,
biztonságossága
3.1 A Linux gyártói
A Linux nem egy konkrét cég nevéhez fûzõdik, nem egy multinacionális vállalat gyártja, hanem programozók közössége, akik ingyen, pusztán lelkesedésbõl fejlesztik a Linuxot. A Linux alapítójaként Linus Torvalds-ot nevezhetjük meg, õ kezdett el foglalkozni
a Linux kifejlesztésével, eredetileg tanulási céllal. Késõbb közreadta az interneten az általa készített programsorokat, és egyre
többen csatlakoztak a projekthez. Tehát ilyen értelemben a Linuxot senki sem gyártja, hiszen azt szabad programozók közössége fejleszti, és a munkába bárki bekapcsolódhat, aki alkalmasnak érzi magát a feladatra. Emiatt a Linux soha nem is szûnik
meg, hiszen nem egy konkrét vállalat készíti, ami esetleg csõdbe
mehet, vagy nem fejleszti tovább az adott terméket.

3.2 A Linux elterjedtsége, használhatósága
Linuxot futtató gépekkel a világ bármely részén találkozhatunk,
tehát mondhatjuk, hogy az elterjedtsége világméretû. Itt nem
csak magánszemélyekrõl, illetve kisebb vállalatokról van szó,
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mert komoly nagy cégek, illetve közhivatalok is egyre több helyen
alkalmaznak Linuxot.
Jó példa erre, hogy a teljes japán közigazgatást tervezik átállítani Linuxra, hogy Németországban és Franciaországban napirendre került
a közhivatalok „linuxosítása”, vagy hogy Kínában saját „nemzeti Linux”
használata mellett döntöttek, de még bõven lehetne sorolni a példákat.

A Linux különleges feladatokhoz is jól használható, hiszen az
Industrial Light & Magic-nél is Linuxot használnak a képi hatások
elkészítéséhez, márpedig ebben a stúdióban készítették a Star
Wars-filmeket, vagy a most mozikban játszott Hulk-ot.

3.3 A Linux biztonsága
A biztonság kérdésének kapcsán gyakran felvetõdik, hogy mitõl
lehet egy olyan operációs rendszer biztonságos, amelynek forráskódja szabadon hozzáférhetõ bárki számára az interneten. Pedig
a Linux pont ezért biztonságos!
A kereskedelmi programok zárt forráskódúak, tehát a nagyközönség nem látja, nem tudja, hogy mit és hogyan írtak a programozók. Ugyanakkor rendszeresen hallunk ezeknek a zárt forráskódú rendszereknek a hibáiról, biztonsági réseirõl, az ezeken
a rendszereken élõsködõ vírusokról. Úgy tûnik, a zárt forráskód
nem véd a rosszindulatú programozóktól, õk a zárt forráskód ellenére megtalálják a rendszerek gyenge pontjait.
Ugyanakkor azzal, hogy a Linux forráskódja ismert, több ezer
programozó tudja azt átnézni, így több szem többet lát alapon
könnyebben felfedezik az esetleges programozási hibákat, potenciális biztonsági veszélyforrásokat. Tehát a nyílt forráskód kimondottan javít a biztonság kérdésében a Linuxon.
A Linux biztonságos azért is, mert eleve egy többfelhasználós környezet, hála a nagygépes operációs rendszerek örökségének, tehát
alapesetben a felhasználók egymástól jól elválasztott munkakörnyezetben, elhatárolt területeken dolgoznak.1 A Linux esetében a biztonság mindig is nagyon fontos pont volt a fejlesztésben.
Mindez a gyakorlati életben úgy jelentkezik, hogy amíg például
Windows-ra szinte naponta jelennek meg új vírusok, úgy Linux
rendszerekre csak pár vírus létezik (Windows rendszerekre több

1

Ellentétben például a Windows9x sorozattal, ahol gyakorlatilag minden felhasználó mindenhez hozzáfér, mert a fájloknak nincs tulajdonosa. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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tízezer!), ráadásul a jól üzemeltetett Linux rendszereken a vírusok nem is képesek komoly kárt okozni, illetve szaporodni.
Minden program tartalmaz természetesen hibát, legyen az zárt
vagy nyílt forráskódú rendszer.
Azonban a Linux rendszerekhez rendkívül gyorsan, a hiba
észlelésétõl számított 1-2 órán belül már letölthetõ javításokat kapunk a biztonságot érintõ hibák kiküszöböléséhez,
ami nem minden esetben mondható el más rendszerekrõl.
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A hibák gyors javítása pedig alapvetõ szempont a biztonságra törekedõ intézményeknél, cégeknél, iskoláknál, hiszen a hackerek
leggyakrabban a már ismert biztonsági hibákat használják ki.
(Hacker: olyan ember, aki számítógépes rendszerekbe tör be, onnan adatot lop, esetleg csak tönkreteszi, megrongálja a rendszert, elcsúfítja a honlapot, vagy más gépek elleni támadásra
használja az általa feltört gépet.1 Támadni ma már jellemzõen az
interneten keresztül szoktak.)

4. A Linux beszerzése, ára, támogatottsága
4.1 A Linux ára
Mielõtt a Linux beszerzésére és árára rátérnénk, szükséges pár
szóban említeni az úgynevezett „GNU General Public Licence”,
azaz GPL licencet.
A Linuxot ennek a GPL licencnek a keretében terjesztik,
amely ez megengedi a program szabad másolását, kiköti,
hogy a program forráskódja szabadon hozzáférhetõ legyen,
ezáltal mindenkinek megadva a jogot a program szabad
használatára, másolására, módosítására!
Ebbõl már sejthetõ, hogy a Linux letölthetõ az internetrõl. Szabadon és legálisan! Egészen pontosan itt arról van szó, hogy bizonyos Linux disztribúciók szabadon letölthetõek az internetrõl,
ilyen például a „Debian” nevezetû.

1

Bár a média az ilyen embereket hackereknek hívja, õk valójában crackerek.
A hacker is betör ugyan, de semmit nem változtat meg, és nem lop el. Csupán biztonsági szempontból teszteli a gépet, a felfedezett hiányosságokra
pedig felhívja a rendszergazda figyelmét. Mindettõl függetlenül a törvény
mindkét tevékenységet bünteti. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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A disztribúció bizonyos szempontok alapján összeállított Linux
csomagok összessége, azaz
· maga az operációs rendszer és
· több-kevesebb, a felhasználók számára szükséges program.
A kereskedelmi1 disztribúciók (mert ilyenek is vannak ám) esetében ez még kibõvül dokumentációval és terméktámogatással.
Tulajdonképpen a kereskedelmi disztribúciók ezekbõl a hozzáadott szolgáltatásokból élnek, tehát azért kérik a pénzt a felhasználóktól, hogy mellékeltek dokumentációt, az általuk készített
összeállítást CD-kre írták, az egészet csomagolták, illetve, hogy
különbözõ hosszúságú idõszakokra telefonos vagy interneten elérhetõ segítséget adnak a felhasználóknak.
Általában a kereskedelmi disztribúciók is letölthetõek az internetrõl, de akkor a fenti szolgáltatásokról le kell mondanunk, és
ezek a letölthetõ változatok jóval kevesebb programot tartalmaznak, mint a dobozos változatok.2
Egyébként egy átlagos Linux disztribúció több ezer szabadon
felhasználható programot tartalmaz. Természetesen Linuxon
is vannak kereskedelmi (azaz fizetõs) programok, de a szabad
programok segítségével egy átlagos felhasználó minden problémája ingyen megoldható. A legismertebb Linux disztribúciók:
·
·
·
·
·

Debian
Red Hat
Mandrake
Slackware
SuSE

Bár jelenleg még nem tartozik a nagy disztribúciók közé, de meg
kell említeni az UHU Linuxot is, amely magyar Linux terjesztés,
azaz a rendszer összeállításában egy hazai fejlesztõcsapat vett
részt, sok programot magyarítottak is.
Látható, hogy az egyik lehetõség a Linux beszerzésére az internetrõl való letöltés, ami tulajdonképpen az ingyent jelenti, hiszen
csak a nyers CD-lemez árát (amire a letöltés után másolni kell) és
az internetelérést kell megfizetni. Ebben már nem csak az operációs rendszer van benne, de az a több ezer program is, ami
egy Linux disztribúció része. Ezzel az árral nem tud versenyez-

1
2

Azaz boltban, pénzért árusított. (A szerkesztõ megjegyzése.)
Viszont a dobozos – tehát teljes – változat CD-i általában szabadon, legálisan másolhatók. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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ni egyetlen kereskedelmi szoftvergyártó sem, hiszen csak a legismertebbnél maradva, sem a Windows-t, sem a gyakran használt
Office csomagot nem kapjuk meg ingyen, amíg a Linuxot igen,
ami többek között tartalmazza az irodai programcsomagot is!
Ha dobozos Linuxot vásárolunk, akkor a 20–90 ezer forint közötti
árkategóriában válogathatunk, de így felhasználói kézikönyv, illetve egyéb dokumentációk birtokába kerülünk, és segítséget kaphatunk a gyártótól a telepítéshez és a mindennapi munkához.1
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Ugyanakkor az esetek többségében ezt az egy megvásárolt
Linuxot tetszõleges számú gépre telepíthetjük, nem szükséges külön gépenkénti licencdíjat fizetni, mint ahogy ezt
eddig megszokhattuk!
Bármelyik fenti megoldást is választjuk, a szoftverpark legalizálásának egyik legolcsóbb módját alkalmazzuk, elkerülve ezzel a BSA,
vagy ahogy Magyarországon kissé tévesen alkalmazzák, a „szoftverrendõrség” bilincses kampányainak zaklatását.
A fentiek alátámasztására egy példát készítettem. Feltételezem,
hogy az iskolában szeretnének
·
·
·
·
·

internetelérést biztosítani a gépek számára,
saját weblapot üzemeltetni,
saját levelezõszervert használni,
a mentéseket egy szerverre és nem floppykra végezni, illetve
a nyomtatást is központosítani szeretnék.

Ezek különbözõ kiszolgáló (szerver) funkciókhoz kötõdnek, amelyeket most mind egy számítógépre telepítenénk, azaz egyetlen
szervergép lenne a képzeletbeli iskolában. (A valós életben illik
több szerverre osztani a feladatokat, de itt igyekeztem a legolcsóbb megoldást felvázolni.)
Mindamellett 30 számítógépet szeretnének használni munkaállomásként, azaz 30 géphez tudnának leülni a diákok, tanárok dolgozni. Az alábbi táblázatok mutatják a két rendszer közötti különbséget, azaz a fentiek megvalósítását valamilyen letölthetõ
Linux rendszer és a Microsoft által adott kedvezményes oktatási
licenc használatával.

1

A bruttó 30 000 Ft feletti árú disztribúciók már általában valamilyen különleges feladatra vannak „kihegyezve”, átlagember számára ezek feleslegesek.
(A szerkesztõ megjegyzése.)
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Szerver számítógéphez szükséges program
Igényelt
funkció

Windows
rendszer

Kiszolgálógép

Windows
Server2000

Fájl- és nyomtatószolgáltatások

Rendszer része

0 Ft Rendszer része
(Samba
program)

0 Ft

Webszerver

Rendszer része

0 Ft Rendszer része
(Apache
program)

0 Ft

Internetelérés ISA szerver(proxy és tûzfal) program

168 528 Ft Rendszer része
(Squid program
és IPtables)

0 Ft

Levelezõszerver Exchange
szerver

105 582 Ft Rendszer része
(Postfix,
SquirrelMail)

0 Ft

Ár (nettó)

Linux
rendszer

31 488 Ft Debian GNU
Linux

Ár (nettó)
750 Ft

Ügyféllicenc
a szerverhez
(30 db)

Windows-hoz
kell

1800 Ft × 30 db Nem szükséges

0 Ft

Egyéb költség

Exchange
szerverhez
ügyféllicenc

1200 Ft × 30 db Nem szükséges

0 Ft

A fentieken kívül a windows-os programok esetén 6000 Ft telepítõ CD/darab árat szükséges hozzáadni a Windows oszlophoz, így
mivel a fentiek 3 CD-n találhatóak, további 18 000 Ft nettó árat
kell adni ennek az operációs rendszernek a költségeihez.1
A Debian GNU Linux ingyenesen letölthetõ az internetrõl, minden szükséges programot tartalmaz, és mivel 5 CD-n fér el, ezért
5 db üres CD-lemez árával számoltam.
Szerver költsége:
Költség

1

Windows rendszer

Linux rendszer

Nettó

413 598 Ft

750 Ft

Bruttó

516 997 Ft

938 Ft

A cikkben szereplõ árak 2003-as állapotot tükröznek, de összehasonlításra
így is tökéletesen alkalmasak.
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30 db kliensszámítógép:
Igényelt
funkció

Windows
rendszer

Operációs Windows
rendszer
XP
Irodai prog- Office XP
ramcsomag
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1 db
windows-os
rendszer
ára (nettó)
17 172 Ft
16 284 Ft

30 db
Linux
windows-os rendszer
rendszer
ára (nettó)
515 160 Ft UHU Linux
1.0
488 520 Ft OpenOffice.org
(rendszer
része)

1 db
linuxos
rendszer
ára (nettó)
150 Ft

30 db
linuxos
rendszer
ára (nettó)
150 Ft

0 Ft

0 Ft

A Windows oszlophoz ismét szükséges hozzáadni 6000 Ft/db
árat telepítõ CD-nként, mivel a Windows XP és az Office XP is egy
CD, így ez további 12 000 Ft. Az UHU Linux az internetrõl ingyenesen letölthetõ, itt a szükséges 1 db üres CD árával számoltam.
Kliensgépek költsége:

12
Költség

Windows rendszer

Linux rendszer

Nettó

1 003 680 Ft

150 Ft

Bruttó

1 254 600 Ft

188 Ft

Teljes rendszer költsége:
Költség
Bruttó

Windows rendszer

Linux rendszer

1 771 597 Ft

1126 Ft

4.2 A Linux támogatottsága
A különféle disztribúciók különbözõ ideig támogatják az egyes
verziójú Linux kiadásaikat. Abban mindegyik megegyezik, hogy
lehetõvé teszik a legolcsóbb és leggyorsabb módját a rendszer
karbantartásának, méghozzá az interneten való frissítés lehetõségét. Ezáltal az internet segítségével naprakészen tarthatóak
a Linux rendszerek.

5. A Linux használata a számítástechnika-oktatásban
Mivel nincs meghatározva az érettségi követelményben, hogy milyen
operációs rendszeren kell a diákoknak tanulniuk, illetve milyen szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ használatát kell elsajátítaniuk, ezért
elviekben nincs akadálya annak, hogy Linuxot használjunk a számítástechnika oktatásában.
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Ugyanakkor a Linux alacsony ára lehetõvé teszi a nagyobb
és komolyabb gépparkok beállítását, hiszen a jelentõs szoftverköltség-megtakarítást gépbeszerzésre, fejlesztésre lehet
fordítani.
A továbbiakban nézzük végig, hogy a számítástechnika oktatása
folyamán gyakran elõforduló kérdésekre hogyan tud válaszolni
a Linux. Az alábbiakban egy ingyenesen letölthetõ disztribúciót
veszek alapul, és csak azokat a programokat, amelyek szerepelnek a csomagban, esetleg letölthetõek, de a fontos az, hogy csak
ingyenes szoftvereket, azaz olyat, amit költségráfordítás nélkül
be lehet szerezni!
· Parancsok tanítása
A Linux rendkívül fejlett parancsértelmezõvel (többel is) rendelkezik, tehát ideális terep a parancsok, illetve a szöveges
mód gyakorlására. Abban az esetben, ha mindez nem volna
elég, és valamilyen oknál fogva DOS parancsokat szeretnénk
tanítani, akkor használhatunk valamilyen DOS emulátort is,
ami Linux alatt egy DOS-os környezetet biztosít.
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· Fájlkezelõk
Az NC-hez nagyon hasonló fájlkezelõt találhatunk Linux alatt
is, csak itt MC névre hallgat.1 (Lásd az elõzõ oldalon a kép bal
felsõ sarkában látható fájlkezelõt.)
· Programozás
Linux alatt rengeteg ingyenes fordítóprogram található, többek
között C, Pascal, Basic nyelvre is, ezek azok, amik a leggyakrabban elõfordulnak a számítástechnika oktatása során, de
mindezeken kívül sok kevésbé elterjedt nyelven is programozhatunk Linux alatt.
· Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció
Az irodai programcsomagok használata adja ma a számítástechnika-oktatás gerincét. Linux alatt nem kell lemondanunk
a magyar nyelvû teljes körû irodai programcsomagok használatáról, hiszen az OpenOffice.org pontosan ilyen program. Segítségével a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, a prezentációkészítés tökéletesen megtanulható, de tartalmaz még rajzoló, egyenletszerkesztõ és webszerkesztõ funkciókat is. Használata sokban hasonlít az eddig megszokott Office csomaghoz,
ráadásul tudja írni-olvasni az azzal készített dokumentumokat is, tehát az eddig elkészített anyagok nem vesznek kárba.
Akik már használtak Office csomagot, azok pár óra alatt könnye-

1

Aki jobban kedveli az Intézõt, annak természetesen ehhez hasonló fájlkezelõ is a rendelkezésére áll. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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dén át tudnak állni az OpenOffice.org-ra, az ezekkel a feladatokkal most ismerkedõknek pedig semmivel sem kell többet
tanulniuk, mint ha más Office program használatát tanulnák.
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· Adatbázis-kezelés
Az adatbázis-kezelés oktatására nagyon jó és korszerû lehetõségek állnak rendelkezésre Linux alatt. Az egyik lehetõség,
hogy egy linuxos szerveren telepítünk egy MySQL adatbázis-kiszolgálót, melyhez a diákok a saját tanulói gépeikrõl a
hálózaton keresztül csatlakozhatnak szöveges vagy grafikus
kliensprogrammal. Ez utóbbi grafikus kliens lehet a mysqlcc
nevû program. Ez a megoldás amellett, hogy megtanítja a diákokat a ma már egyre inkább teret nyerõ hálózati adatbázis-kezelésre, a tanár számára is könnyebben ellenõrizhetõvé
teszi a munkát, hiszen anélkül, hogy a tanári géptõl fel kéne
állnia, megnézheti a diákok által elkészített adatbázisokat.
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· Internet
Ha van olyan operációs rendszer, amely az internetre termett,
akkor az a Linux. Többféle böngészõprogramból válogathatunk,
az egyszerû karakteres felületûtõl a bonyolult, webszerkesztõt és
levelezõprogramot is tartalmazó összetett böngészõkig. Emellett
csevegõprogramok, különféle levelezõkliensek és az internet le-
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hetõségeinek teljes kihasználását lehetõvé tevõ sok más program van még Linux alatt.
· Multimédia
Egy idõben gyakran érte vád a Linux multimédiás képességeit.
Ma már a Linuxnak nincs miért szégyenkeznie, hiszen minden
multimédiás feladat megvalósítható Linuxon is. Rendkívül jó
audiolejátszó és audioszerkesztõ programok vannak Linuxon, és
a különféle formátumú és kódolású filmek, DVD-k is könnyen lejátszhatóak ezen a rendszeren. Van ingyenes videoeditor is, és jó
néhány tunerkártya is használható már Linux alatt.
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· Grafika
Grafikus programokból nincs hiány Linux alatt, rögtön itt
a legismertebb és az egyik legnagyobb tudású: a GIMP. Természetesen ezenkívül bõven találhatunk még grafikai programokat mindenféle igényre a bonyolultaktól az olyan egyszerûkig,
mint mondjuk a Paint.
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A fenti áttekintésbõl jól látható, hogy a számítástechnika-oktatás összes fontos kérdésére a Linux meg tud felelni, nincs olyan
követelmény, amely miatt ne lehetne használni a Linuxot a számítástechnika-órákon.

6. A Linux használata egyéb tanórákon
Linux operációs rendszerrel telepített számítógépet nemcsak a számítástechnika-, informatikaórákon használhatunk, hanem sok más
tanórán is. Linuxra ugyanis rengeteg oktatóprogramot írtak már és
készítenek most is folyamatosan. Ezek között van sok kicsi, de vannak egészen nagy, komoly programok is. A teljesség igénye nélkül
szeretném megmutatni, hogy milyen órákon is lehet használni a Linuxot.
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Matematikaórákra függvények rajzolására:
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Nyelvoktatáshoz akasztófa, vagy akár hangos szótár:
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Kémiaórára periódusos rendszer:
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Mûszaki rajzhoz rajzolóprogram:
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Elektronikaórára digitális áramkör szimuláció:
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Földrajzórára tökéletesen használható csillagtérkép:
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Az egészen kicsiknek is sok jó programot találhatunk Linux alatt,
van például rajzolóprogram, vagy akár a még kisebbek ismerkedhetnek a jobb-bal fogalmával, az órával vagy a négy alapmûvelettel.
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Természetesen az interneten még rengeteg hasznos és ingyenesen
letölthetõ oktatóprogramot lehet találni, így ha a számítástechnikai tanárok együttmûködnek a más tárgyakat oktató tanárokkal,
akkor lehetségessé válik, hogy a számítógép más tanórákon is az
oktatás fontos és hasznos elemévé váljon!

7. A Linux hálózatban
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A Linux szerverként való hasznosítása nem lehet kérdés, ha tudjuk, hogy a Linux hosszú évek óta folyamatosan bizonyít a kiszolgálógépek között, mind biztonság, mind teljesítmény területén.
Az iskolai hálózatban felmerülõ összes igény kielégíthetõ linuxos
szerverrel, szerverekkel. Ugyanakkor egy iskola nem engedheti
meg magának a drága, esetenként több százezer forintos kiadást,
hogy beszerezze az erre a célra szolgáló különféle kereskedelmi
programokat. A szabad programok és a Linux ismét egy jó alternatíva lehet, ha az iskola szervergépeirõl van szó!
Mik is azok a területek, ahol egy iskolának szerverre lehet szüksége?
· Az iskola honlapjának elhelyezése az interneten.
Ma már alapkövetelménynek számít, hogy az iskolák rendelkezzenek saját honlappal. Erre a különféle, iskolai élettel kapcsolatos információkat, oktatási, tanulói adatokat is ki lehet
tenni. (Természetesen a megfelelõ személyiségi jogi szabályozások betartásával.) Ezzel külsõ céget is meg lehet bízni, de az
adatok könnyû frissíthetõsége miatt elõnyösebb lehet, ha saját
szervert üzemeltetünk. (Fõleg ha más szolgáltatásokat is szeretnénk nyújtani, hiszen akkor már költség szempontjából is
elõnyösebb lehet a saját gép üzemeltetése.) Erre tökéletesen
használható az Apache nevû webszerver program.
· A diákok, tanárok számára le- és feltöltés biztosítása.
Egy FTP- (esetleg SCP-) kiszolgáló segítségével elérhetõvé tehetjük a diákok számára, hogy otthonról le-, illetve feltöltsenek
a szerverre különféle jegyzeteket, oktatási segédleteket, feladatokat. A célnak megfelel például a proftp vagy az openSSH.
· Saját levelezõrendszer üzemeltetése.
Különösebb nehézség nélkül üzemeltethetünk saját levelezõszervert is, amely akár webes felületrõl a világ bármely pontjáról elérhetõ. Ennek többek között az lehet az elõnye, hogy az
összes tanár, vezetõ rendelkezhet „felhasználónév@iskola_neve” stílusú e-mail címmel, megkönnyítve ezzel a levelezést.
Mindamellett további elõnyöket is rejt a saját levelezõrendszer
használata, hiszen adhatunk olyan nagy tárterületet is, amelyet más szolgáltatóknál már nem kaphatnánk, ugyanakkor
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ha szükséges, egyéni korlátozásokat is könnyedén be lehet állítani. Természetesen a diákok számára is elérhetõvé lehet tenni az iskolai levelezõrendszer használatát. Levelezõkiszolgálónak
használhatjuk a Postfix programot, ha pedig szeretnénk webes
felületen elérni a levelezésünket, akkor például a SquirrelMail
csomag is jól használható!
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· Internetelérés biztosítása, gyorsítása, korlátozása
Az internet elérésének biztosítására használhatjuk a Squid
nevû programot, amely ráadásul segítséget nyújthat a szûkös
sávszélesség miatti lassú internetelérés problémájának megoldásában is. Lehetõvé teszi ugyanis, hogy az egyszer már letöltött oldalakat ne kelljen ismét letölteni a lassú internetkapcsolaton keresztül, hanem maga a szerver ad választ
a kérõ kliens, kliensek számára.
Ráadásul a Squid rengeteg lehetõséget ad az internetelérés
korlátozására különféle szabályok felállításával. Megtehetjük,
hogy kitiltjuk a hálózatunkból a különféle erotikus vagy erõszakos weboldalakat, így ezek nem tölthetõek le, vagy bizonyos
gépekre szabályozzuk az internetelérést, esetleg idõtartamhoz
vagy felhasználóazonosításhoz kötjük az internet használatát.
Ezekkel a szabályozásokkal nemcsak biztonságosabbá tehetjük a hálózatunkat, hanem hatékonyabbá is az internetfelhasználást, hiszen a fontos feladatok elõl nem veszi el a sávszélességet a sok felesleges, esetenként veszélyes tartalmat hordozó oldal letöltése.
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· Helyi hálózat fájl- és nyomtatószervere
Fájlszerver beállítása mindenképpen hasznos dolog, hiszen egyrészt megkönnyíti a csoportmunkát, másrészt megszünteti a floppyra való mentegetés szükségességét. (Most nem a fontos adatok biztonsági mentésének elhanyagolására gondolok, hanem
például nincs szükség arra, hogy a diákok a tanórai feladataikat
floppyra mentsék, és úgy adják le a tanárnak!) Ezzel egyrészt
idõt, másrészt pedig költséget lehet megtakarítani! Fájlszerver használata esetén a diákok letölthetik a szerverrõl a feladatot, illetve a kész munkát is a szerverre tudják menteni, így
anélkül, hogy a tanárnak el kellene mozdulnia a gépétõl, azonnal ellenõrizheti és értékelheti a tanulók munkáit.
A nyomtatószerver használata további költségmegtakarítást eredményezhet, hiszen így nem szükséges minden géphez nyomtatót
vásárolni, azokat karbantartani, festéket venni hozzájuk, hanem
a szerverre kapcsolt nyomtatóra (esetleg többre is) tudnak nyomtatni a hálózat bármely gépérõl! Így elég csak egy vagy kevés számú nyomtatót üzemeltetni, amik így viszont lehetnek drágább, de
takarékosabb, hatékonyabb készülékek is, mint ha mindenhova
kisebb, de nagyobb üzemeltetési költségû nyomtatót használnánk! Fájl- és nyomtatókiszolgálónak használhatunk például
Samba szervert! Ezt a csomagot használva ráadásul elérhetjük,
hogy függetlenül attól, hogy linuxos kliensgéprõl vagy Windows-t
futtató rendszerrõl érjük el a hálózatot, egyformán használhatjuk
a szolgáltatásait!
A fent felsoroltak csak a leggyakoribb igények voltak, de a Linux
használatával az ezeknél különlegesebb feladatokat is könnyedén megoldhatjuk. (Ráadásul alacsony költséggel, úgy, hogy
nincs szükség linuxos kliensek használatára sem, hanem Windows-ból – vagy akár más rendszerbõl is – elérhetjük a linuxos
rendszerek szolgáltatásait!

8. Használható-e a Linux az iskola nem közvetlenül oktatási feladatot ellátó gépein?
Erre a kérdésre a válasz úgy hangzik, hogy bizonyos esetekben
igen, de elõfordulhatnak olyan programok is, amelyek nem használhatóak Linux alatt, de a munkavégzéshez szükségesek. Talán
elõször azzal érdemes kezdeni, ami biztosan megoldható Linux
alatt.
Az irodai (office) programcsomag teljes egészében leváltható az
OpenOffice.org-ra, tehát ott, ahol szövegszerkesztés, táblázatkezelés volt a feladat, ott a Linux tökéletesen használható, ráadá-
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sul képes olvasni és írni a Microsoft Office fájlokat, tehát nem
okoz különösebb zavart a használata.
Egyre több olyan kereskedelmi program érhetõ el Linuxon, ami
használható az iskola nem közvetlenül oktatási feladatot ellátó
gépein, ilyen például a CD-Jogtár is!
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Ezeknek a feladatoknak az elvégzésével nem lehet gond, viszont
a könyvelésen, pénzügyön elõforduló programok Linuxon való futtatásával már lehetnek problémák. Sok iskolában ezek a programok valamilyen DOS-os programként mûködnek, amik valószínûleg futnak
a Linux valamilyen DOS-emulátorával1, de erre garanciát nem lehet
vállalni. Nincs igazán más megoldás, mint az iskolai rendszergazdát
vagy informatikatanárt megkérni, hogy próbálja ki, mûködik-e az
adott program Linux alatt! Amennyiben igen, akkor már nem lehet
gond az átállással.
Az igazi probléma inkább az olyan programokkal lehet, amelyek
Windows rendszerre készültek. Ezek közül a kisebbekkel valószínûleg nem lesz gond (de ez nem garantálható), a nagyobbakat
azonban alaposan le kell elõbb tesztelni. Linux alatt ugyanis van
mód windows-os programokat a Wine csomag segítségével futtatni, de nem garantált, hogy mindig minden Windows program
fut a használatával. Itt is csak annyit lehet elmondani, hogy
1

Olyan program, amely Linux alatt virtuális DOS-környezetet teremt a programok számára.
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szakember segítségével az átállás elõtt ki kell próbálni az összes
szükséges programot Linux alatt, vagy meg kell keresni azt az alternatívát, amivel a probléma megoldható, és csak utána szabad
dönteni az áttérésrõl. Esetleg az is megoldás lehet, hogy a program
készítõjétõl (ezek általában kisvállalkozások) érdeklõdjünk, nincs-e
a programnak linuxos változata.
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Ezeken a területeken az esetleges átállással nagyon körültekintõen kell eljárni, hiszen gyakran határidõs feladatokat kell elvégezni valamilyen egységes formátumban, egységes programmal
elkészítve. Mindezen nehézségek ellenére érdemes foglalkozni az
átállás kérdésével, mert ha egyszer sikerült mûködésre bírni
a rendszert, akkor egy megbízható, stabil munkaeszközt lehet
a dolgozók kezébe adni.

28
9. Tanárok, dolgozók átképzése
Az iskolában dolgozóknak különbözõ mélységben kell ismerniük
az általunk használt programokat, így ha Linuxot használnak,
akkor különbözõ szintû képzésre lehet szükség. A legegyszerûbb
helyzet, ha valakinek csak az irodai programcsomagra van szüksége, esetleg az eddig már használt DOS-os, windows-os programokat kell használnia. Ilyenkor egy Linux használatát már ismerõ rendszergazda, számítástechnika-tanár 3–6 óra alatt be tudja
mutatni az alapvetõ különbségeket, át tudja adni a minimális
használathoz szükséges ismereteket.1
Az informatikatanárok átképzése már komolyabb feladat lehet,
de erre is van több megoldás. Az egyik fontos tudnivaló, hogy
a Linux nagyon jól dokumentált rendszer. Ez leginkább angol
nyelven igaz, de amire egy átlagos számítástechnika-tanárnak
szüksége lehet, azt már magyarul is könnyedén megtalálhatja az
interneten. A Linuxról ugyanis rengeteg dokumentáció elérhetõ
ingyen, az internetrõl letöltve. Egyre több Linuxszal kapcsolatos
könyvet is lehet vásárolni, illetve az évente két alkalommal megrendezésre kerülõ Linux az oktatásban rendezvénysorozatra ellátogatva hasznos információkat kaphatnak az érdeklõdõ tanárok.
Ezek voltak az önálló tanulás eszközei, de lehetõség van arra is,
hogy az intézmény beiskolázza a tanárokat különbözõ linuxos
tanfolyamokra. Természetesen ezek már költségtérítéses képzések.2
1
2

Saját családomban az átképzés – a grafikus felület hasonlósága miatt –
mindössze pár percet vett igénybe. (A szerkesztõ megjegyzése.)
Különbözõ nonprofit linuxos szervezetek idõrõl idõre rendeznek ingyenes
tanfolyamokat is. (A szerkesztõ megjegyzése.)
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Az iskolai rendszergazdának kell a Linuxból a legfelkészültebbnek
lennie, hiszen õ üzemelteti a hálózatot, mûködtet szolgáltatásokat, telepít, karbantart gépeket. Nagyjából számára is hasonló lehetõségek vannak a képzésre, és természetesen költségtérítéses
rendszergazdai képzések is vannak már erre a rendszerre, amire
érdemes beíratni az ezt az operációs rendszert még nem ismerõ
rendszergazdát. Az õ folyamatos képzése amúgy is fontos (bár sajnos gyakran elhanyagolt) terület, mert a jól képzett rendszergazda sok pénzt és idõt takaríthat meg az iskolának azzal, hogy
a hálózat és a gépek folyamatosan rendelkezésre állnak. Ez pedig nem mûködik magától, hanem folyamatos munkát feltételez!
Három internetes címet mindenképpen ajánlunk, az egyik a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, amelynek oldaláról
elindulva sok segítséget kaphatunk: http://www.lme.hu.
A második a „Linux az oktatásban” rendezvénysorozat oldala,
amely a http://lok.ini.hu címen érhetõ el!
A harmadik a http://linux.lap.hu, ahonnan sok Linuxszal kapcsolatos oldalra el lehet jutni.
Mindezeket mérlegelve, az iskola igényeit és lehetõségeit
végiggondolva, a rendszergazdával és informatikai tanárokkal egyeztetve érdemes elgondolkodni a Linux használatán.
Fontos, hogy a többségi egyetértés meglegyen, mert egy esetleges
nagyobb átállás mindenképpen közös munkát és nagyfokú támogatást kíván meg!
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Az idegölõ statisztika…
Az iskolai létszámstatisztikát segítõ Excel-táblák

Petróczi Gábor

A szeptember vége az iskolaigazgató számára talán a tanév legzsúfoltabb idõpontja, hiszen az év indítását követõ számos operatív feladat elvégzését követõen végre bele lehet vágni a vezetõ számára
nélkülözhetetlen koncepcionális teendõkbe. Pontosabban csak lehetne, hiszen éppen ebben az idõszakban kell kitöltenünk az októberi statisztikát, amely minden vezetõ számára többnapos effektív
munkát jelent. Cikkünkben olyan eljárást igyekszünk bemutatni,
amely a tanulói létszámstatisztikák készítését jelentõsen meggyorsítja azzal, hogy kiküszöböli a statisztikai adatok szolgáltatásakor
szóba jöhetõ hibák döntõ többségét. Ha Ön sem szereti a hibakereséssel és a fölösleges számolgatással töltött órákat, készítse el az iskola tanulói nyilvántartását Excel-tábla segítségével. Táblázataink
letölthetõk a kiadó honlapjáról!
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1. Az októberi létszámstatisztikát segítõ táblázatok

M
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Minden vezetõtársunk ismeri azt az idegõrlõ helyzetet, amikor az
októberi statisztikák készítésekor egyszerre több ezer adatot kell
kezelnünk. Ezek között jelentõs szerepet játszik az iskola tanulóinak létszámadataira vonatkozó adatcsoport, hiszen a statisztikában szerepeltetni kell az egyes évfolyamok tanulóinak életkor
szerinti eloszlását is, sõt ugyanezeket az adatokat külön a leányokra vonatkozóan is meg kell adni. A vezetõk ilyenkor általában
egy táblázatot készítenek, amelyet kifüggesztenek a tanári szobában (vagy azt minden osztályfõnöknek eljuttatják), majd az osztályfõnökök kitöltik a tanulók életkorára, nem szerinti megoszlására vonatkozó adatokat. A vezetõ feladata ilyenkor az egyes
osztályok statisztikai mutatóinak összegzése, amelyet követõen
minden alkalommal azt állapíthatjuk meg: megint nem egyezik!
Vizsgáljuk meg a szinte szisztematikus eltérés okait, amelyek igen
sokfélék lehetnek, éppen ebbõl adódóan a differencia törvényszerûen következik be. Csak néhány a lehetséges okok közül:
· az osztályfõnökök közül legalább egy (!) valamelyik létszámadatot rosszul közölte
· a közölt adatok számszerûen ugyan jók, de az egyik osztálynál
balra vagy jobbra eltolódtak (mintha a tanulók idõsebbek vagy
fiatalabbak volnának)
· a közölt adatok jók, de a naplóba beírt statisztikai adatokkal
nem egyeznek
· és végül a legritkább hiba: az osztályfõnökök által közölt adatok jók, de az összeadás során számolási hiba keletkezett
Dolgozzon kevesebbet, térjen át a létszámadatok Excel-táblázatokban történõ gyûjtésére és összegzésére! Az esetleges
idegenkedésébõl adódó kezdeti többletenergia jótékony hatását
hamarosan érezni fogja, mert az adatok digitális kezelése idõmegtakarítást jelent – ebbõl pedig bizonyára Önnek is kevés van.

1.1 A létszámadatok digitális feldolgozásának elõnyei
A fentieken túl milyen további elõnyei vannak a létszámadatok
Excel-táblázatokban való kezelésének?
· az összegzõ adatok számítása hibamentes és automatikus
· az adatok szükség esetén bármikor könnyen módosíthatóak
· naprakész adatai vannak:
— a tanulók létszámáról
— a tanulók nemek szerinti megoszlásáról

Iskolavezetés 2005. november

Szervezés

·
·
·
·

— a vidékiek számáról
— a menzások számáról
— a kollégisták létszámáról
— a testneveléssel kapcsolatos adatokról
a táblázatokat és az adatokat számítógépén digitálisan tárolhatja
a létszámadatokat a szükséges formátumban még a statisztika
megérkezése elõtt össze lehet állítani
a táblázatok könnyen konvertálhatóak a következõ évi statisztikai adatok megadásához
a szoftver bizonyos ellenõrzõ funkciókat is biztosít

Az elmúlt években stabilizálódott az októberi statisztika szerkezete, tehát jellemzõen évrõl évre ugyanazokat a típusú adatokat kérik. Ez módot adott arra, hogy olyan Excel-táblázatokat
készítsünk, amely kiküszöböli a lehetséges hibaforrások döntõ
többségét, de a számolási, illetõleg az összegzésbõl adódó hibákat mindenképpen. Táblázatainkat egy általános iskolára és
egy négy, illetõleg öt évfolyamos középiskolára, továbbá egy
négy, öt és hat évfolyamos oktatást végzõ gimnáziumra vonatkozóan közöljük.

1.2 A statisztikai táblák letöltése
Ha indokaink meggyõzték Önt, töltse le a Raabe Tanácsadó és
Kiadó Kft. honlapjáról a szükséges táblázatokat, amelyet az alábbi módon talál meg:
·
·
·
·
·
·

www.raabe.hu
Iskolavezetés témakör kijelölése (bal felsõ sarok)
Korszerû Iskolavezetés-re kell rákattintani
a megjelenõ Letöltések menüt kell választani1
meg kell keresni a Statisztika fájlt, és letölteni
célszerû letölteni a Statisztika-minta fájlt is, amely kitöltött
adatokkal, szerkeszthetõen mutatja be a táblázatrendszer mûködését
· a letöltött – tömörített – fájlokat ki kell csomagolni

Hogyan láthatom át a használat elõtt a táblázat mûködését?
A szóban forgó üres táblázatokat tartalmazó Statisztika nevû fájl
mellett az általános és középiskolákra vonatkozóan Statiszti1

Jelenleg a lap jobb oldalán.
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ka-minta néven a kitöltött táblázatok mintáját is közöljük! Érdemes ezeket is letölteni, és a feltöltött adatokkal, illetõleg azok módosításával meggyõzõdni a táblázatok korrekt mûködésérõl1.

1.3 További információk a táblázatok használatához
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· a letöltött Statisztika.xls Excel-fájl több munkafüzetbõl áll,
amelyek a lap alján különbözõ színû fülekkel vannak megjelölve, és névvel vannak ellátva az alábbiak szerint:
— Tanulo1-4 az alsó tagozat osztályainak adataihoz (sárga)
— Tanulo5-8 a felsõ tagozat osztályainak adataihoz (narancs)
— Szumma1-8 az 1–8. osztályok adataihoz: automatikusan
töltõdik ki! (zöld)
— Tanulo9-13 a négy és öt évfolyamos képzést végzõ középiskolák osztályainak adataihoz (rózsaszín)
— Tanulo7-12 a hat évfolyamos gimnázium adataihoz (kék)
— Szumma7-13 a négy, öt és hat évfolyamos képzést is végzõ
gimnáziumok adatainak összegzéséhez: automatikusan töltõdik ki! (fûzöld)
· az alsó és felsõ tagozat, illetõleg a középiskolai osztályok megfelelõ táblázatait a következõ pontban szereplõk szerint kitöltjük
· a Tanulo1-4 és a Tanulo5-8 táblázatok kitöltésekor automatikusan kitöltõdik a Szumma1-8 táblázat, amely az általános iskolákra vonatkozó legfontosabb összesített adatokat tartalmazza
· a Tanulo9-13 és a Tanulo7-12 táblázatok kitöltésekor automatikusan kitöltõdik a Szumma7-13 táblázat, amely a középiskolákra vonatkozó legfontosabb összesített adatokat tartalmazza
A könnyen átlátható munka érdekében alkalmazott további jelölések:
· az egyes évfolyamokon kitöltendõ jellemzõ mezõket az alábbi
színekkel jelöltük:
— leányok rózsaszínnel
— az összes tanuló száma kékkel

1

Figyelem! A Statisztika-minta táblázatok szabadon szerkeszthetõk, mert
nincsenek jelszóval letiltva. Ez persze azt is jelenti, hogy ha véletlenül elrontottuk a táblázatot, akkor az hamis adatokat mutat. A Statisztika nevû kitöltetlen táblázatokat nem lehet elrontani, mert a módosítás ellen jelszóval
védettek.
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· az általános iskolai táblázatok – terjedelmi okokból – a 6–16
éves korú tanulók adatait tudják feldolgozni, az ettõl esetlegesen eltérõ korú tanulók adatait külön kell kezelni
· a középiskolára vonatkozó táblázatok – terjedelmi okokból – a
12–20 éves korú tanulók adatait tudják kezelni, az ettõl eltérõ
korú tanulók adatait külön kell kezelni
· az egyes életkorú tanulók jellemzõen kitöltendõ életkori rovatait rózsaszín és kék mezõkkel emeltük ki, természetesen az
ennél idõsebb vagy fiatalabb tanulók adatait is be kell írni (a
fehéren hagyott mezõkbe)
— tehát például egy második osztályban természetesen nem
csak a 7 vagy 8 évet betöltött gyermekek adatai szerepelhetnek, adat írható ebben az esetben például a 9 évesek
oszlopába is
· az egyes évfolyamokra vonatkozó összesített adatokat (sárga
és zöld mezõ) nem kell kitölteni, azokat a szoftver automatikusan számítja ki
· a táblázatokban az egyes osztályok betûjele megváltoztatható

2. Az általános iskola létszámstatisztikája
A tanulói létszámot feldolgozó és összegzõ statisztikát három
táblázatban készítettük el:
· Tanulo1-4: az 1–4. osztályok1 tanulóinak adatait osztályonként összegzõ tábla
· Tanulo5-8: az 5–8. osztályok2 tanulóinak adatait osztályonként összegzõ tábla
· Szumma1-8: az 1–8. osztályok tanulóinak évfolyamonként összesített adatait tartalmazó tábla
Az elsõ két tábla adatainak kitöltését minden osztályra vonatkozóan el kell végezni, a harmadik tábla minden sora
automatikusan töltõdik ki.

1
2

A táblázatokban: alsó tagozat.
A táblázatokban: felsõ tagozat.
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6 éves

7 éves

11

3
3
5

0

22

8
4
10
25
5
7
6
6
24

8
10
7
45
10
8
13
14
45

14
19
12
0
14
14
10
7
45
10
9
11
11
41

0
86

9 éves

21
50

1
0
1
2
7
6
8
6
27
7
9
5

0

42
95

1
1
1
3
13
12
12
13
50
14
19
9

0

23
24

0
0

1
1

11 éves
10 éves
Létleány tanuló leány tanuló szám
22
23
22
0
0
0
0
0
67
24
23
24
22
0
0
0
0
93
23
1
1
22
23
24
1
1
0
0
92
4
7
21
2
4
23
6
12
0
1
22
0
66
318
12
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

18
83

18
8
7
6
3
24
8
4
5
6
23
6
5
7

5
6
7

45
208

45
16
20
13
13
62
18
14
12
12
56
12
16
17

15
14
16

Menzás

0
0

Koll Vidéki

LeTestnevelés
ány Könny Gyógy Fm.
11
0
2
0
13
2
1
1
12
0
6
0
0
36
2
9
1
12
2
3
0
13
4
0
1
12
2
4
2
12
2
4
2
49
10
11
5
11
1
1
0
12
1
3
0
14
0
0
1
12
0
0
0
49
2
4
1
11
0
5
0
11
0
3
0
11
0
2
0
0
33
0
10
0
167
14
34
7

Az alsó tagozatos osztályok tanulóinak legfontosabb adatai
8 éves

0
7
5
6
5
23
4
5
6
6
21

0
44

%
%
%
%

Ellenõrzõ
rovatok
fiú % 50
fiú % 43,5
fiú % 45,5
fiú % 0
OK OK
fiú % 50
fiú % 43,5
fiú % 50
fiú % 45,5
OK OK
fiú % 52,2
fiú % 45,5
fiú % 39,1
fiú % 50
OK OK
fiú % 47,6
fiú % 52,2
fiú % 50
fiú % 0
OK OK
OK OK
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0

0

0
90

0

0
49

0

0
22

0

0
11

47
53
26
65

Alsó tagozat létszáma összesen: 318 Alsós fiúk aránya:
Alsó tagozat összes leány:
167 Alsós lányok aránya:
Vidéki alsós tanulók összesen:
83 Alsós vidékiek aránya:
Alsós menzások arányszáma:
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2005/2006.
1.
A
B
C
D
Összes 1.o
2.
A
B
C
D
Összes 2.o
3.
A
B
C
D
Összes 3.o
4.
A
B
C
D
Összes 4.o
1-4. osztályos
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Tanácsok a Tanulo1-4 és az ezzel azonos szerkezetû Tanulo5-8
táblák kitöltéséhez:
· az osztályfõnökök a kinyomtatott táblán töltsék ki az osztályukra vonatkozó sort
· ez mindössze 10-14 adat megadását jelenti
· a sárga és zöld összegzõ rovatokat sehol nem kell kitölteni, ezt
a táblázat maga számolja
· az osztályfõnökök vessék össze a kitöltött adatokat a napló hátuljában megadott összegzõ adatokkal
· az osztályfõnökök által kitöltött táblát a vezetõ – ellenõrzésként
– vesse össze a napló hátsó részében szerepeltetett adatokkal,
az esetleges eltéréseket idõben korrigálják
· a statisztikát készítõ vezetõ ezek után írja be számítógépébe az
adatokat
Az adatszolgáltatáshoz mindhárom tábla adatai jól használhatók, fõként pedig az 1–8. osztályok tanulóinak évfolyamonként összesített adatai. Ezek az adatok – kontroll után –
módosítás nélkül beírhatók az októberi statisztika megfelelõ soraiba és oszlopaiba.

2.1 A táblák ellenõrzõ funkciói
Az 1–4. és az 5–8. osztályokra vonatkozó táblákban kiegészítõ-ellenõrzõ funkcióval szerepelnek az alábbiak:
· minden osztály esetén a táblázat jobb oldalán megadja a fiú tanulók százalékos arányszámát
· az ellenõrzõ rovatok oszlopában zöld színnel szereplõ bal oldali
OK azt jelzi, hogy az évfolyamra vonatkozó összes létszámadat
a sorokban és oszlopokban összegezve azonos eredményt ad,
ha ez valamely beavatkozás miatt nincs így, akkor az OK helyett „Létsz” figyelmeztetés jelenik meg
· az ellenõrzõ rovatok oszlopában rózsaszínnel szereplõ jobb oldali OK az elõzõ felsorolás szerint mûködik, azzal a különbséggel, hogy a leányokra vonatkozó adatokat ellenõrzi, probléma
esetén a „Leány” figyelmeztetés jelenik meg
· az alsó, illetõleg felsõ tagozatra vonatkozó táblázatok alatt színes
mezõkben automatikusan számolódnak a következõ adatok:
— a tagozat teljes létszáma
— a tagozaton a leányok száma és százalékos arányszámuk
— a fiúk százalékos arányszáma a tagozaton
— a tagozaton a vidéki tanulók száma és százalékos arányszáma
— a menzások száma és arányszáma a tagozaton
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7 éves

Az általános iskola tanulóinak összesített létszámadatai
8 éves

9 éves

45
45

44

0
23
21
86

0
45
41

0
2
27
21
50

10 éves

0
1
12
13
14

0
1
23
24
27

14 27
27 51
10 éves

56 100
56 101
11 éves

39 75
39 75
12 éves

0
0
0
0
2
3
21 37
20 42
43 82
43 82
13 éves

0
0
1
1
13 23
14 24
14 24
14 éves

%
%
%
%

0
1
0
1
0
2
0
2
15 éves

0
0
1
2
1
2
1
2
16 éves

11 éves
12 éves
13 éves
14 éves
15 éves
16 éves Létleány tanuló leány tanuló leány tanuló leány tanuló leány tanuló leány tanuló szám
67
0
0
93
0
0
92
0
1
66
0
1
0
0
318
28 55
0
0
82
28 45 22 45
93
17 30
69
68
312
630

Figyelem! Ez a táblázat az adatokat automatikusan emeli át az 1-4. és az 5-8. osztályokra vonatkozó táblázatokból!
6 éves
22

25
24

90

11

49

0
0
50 95
9 éves

leány tanuló leány tanuló leány tanuló leány tanuló leány tanuló

22

44 86
8 éves

47
53
26
62

Leány
36
49
49
33
167
42
52
39
34
167
334
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0
3
50
42
95

11

49 90
7 éves

Tanulók létszáma összesen: 630 Fiúk aránya:
Alsó tagozat összesen:
318 Lányok aránya:
Felsõ tagozat összesen:
312 Vidékiek aránya:
Menzások arányszáma:

11 22
6 éves
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2005/2006.
1. osztályos
2. osztályos
3. osztályos
4. osztályos
Alsó tagozat
5. osztályos
6. osztályos
7. osztályos
8. osztályos
Felsõ tagozat
Összes tanuló
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Ha az 1–4. és 5–8. évfolyamokra vonatkozó táblázatokkal elkészültünk, akkor tegyük meg az alábbiakat:
· egy fél órát rászánva józan ésszel tekintsük át azokat sorról
sorra
· az elkészült táblázatot függesszük ki a tanári szobában, hogy
· az osztályfõnökök ellenõrizhessék az összegzésben megjelent
adatokat,
· minden pedagógus áttekintõ képet kaphasson az iskola osztályairól.

3. A középiskolák létszámstatisztikája
A középiskolák számára készült statisztikai táblázatok használatához ugyanazokat az információkat kell tudnunk, amelyeket az
általános iskolák számára készített táblázatokhoz közöltünk.
A tanulói létszámot feldolgozó és összegzõ statisztikát három
táblázatban készítettük el:
· a Tanulo9-13 nevû munkalap tartalmazza a négy (vagy öt) évfolyamos középiskolák által használható táblázatokat
· a Tanulo7-12 nevû munkalap tartalmazza a hat évfolyamos
képzést végzõ középiskolák számára használható táblázatot
· a Szumma7-13 nevû munkalap összegzi az elõzõ két munkalapba beírt adatokat, és a középiskola, valamint a hat évfolyamos gimnáziumok számára megadja az összesített tanulói
adatokat
Az egyik tábla a négy, illetõleg öt évfolyamos középiskolai
osztályok adatait, a másik a hat évfolyamos képzésben
részt vevõ osztályok adatait tartalmazza. A harmadik tábla
minden sora automatikusan töltõdik ki.
Az adatszolgáltatáshoz mindhárom tábla adatai jól használhatók, fõként pedig a 7–13. osztályok tanulóinak évfolyamonként
összesített adatai. Ezek az adatok – kontroll után – módosítás
nélkül beírhatók az októberi statisztika megfelelõ soraiba és oszlopaiba.
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A négy, öt és/vagy hat évfolyamos középiskolák tanulóinak összesített létszámadatai
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Figyelem! Ez a táblázat az adatokat automatikusan emeli át a 9-13. és a 7-12. osztályokra vonatkozó táblázatokból!
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Tanácsok a Tanulo9-13 és az ehhez hasonló szerkezetû Tanulo7-12
táblák kitöltéséhez:
· az osztályfõnökök a kinyomtatott táblán töltsék ki az osztályukra vonatkozó sort
— ez mindössze 10-14 adat megadását jelenti
— a sárga és zöld összegzõ rovatokat sehol nem kell kitölteni,
ezt a táblázat maga számolja
— az osztályfõnökök vessék össze a kitöltött adatokat a napló
hátuljában megadott összegzõ adatokkal
· az osztályfõnökök által kitöltött táblát a vezetõ vesse össze a
napló hátsó részében szerepeltetett adatokkal, az esetleges eltéréseket idõben korrigálják
· a statisztikát készítõ vezetõ ezek után írja be számítógépébe az
adatokat
Azok a középiskolák is használhatják a Szumma7-12 nevû összegzõ táblát, amelyekben csak négy és öt évfolyamos képzés van, mert
ez a tábla évfolyamonkénti csoportosításban tartalmazza az iskolai
képzésben részt vevõ tanulók adatait.
A táblák ellenõrzõ funkciói
A 7–12. és a 9–13. osztályokra vonatkozó táblákban kiegészítõ-ellenõrzõ funkcióval szerepelnek az alábbiak:
· minden osztály esetén a táblázat jobb oldalán megadja a fiú tanulók százalékos arányszámát
· az ellenõrzõ rovatok oszlopában zöld színnel szereplõ bal oldali
OK azt jelzi, hogy az évfolyamra vonatkozó összes létszámadat
a sorokban és oszlopokban számítva azonos eredményt ad, ha
ez valamely beavatkozás miatt nincs így, akkor az OK helyett
„Létsz” figyelmeztetés jelenik meg
· az ellenõrzõ rovatok oszlopában szintén zöld színnel szereplõ
jobb oldali OK az elõzõ felsorolás szerint mûködik azzal a különbséggel, hogy a leányokra vonatkozó adatokat ellenõrzi,
probléma esetén a „Leány” figyelmeztetés jelenik meg
· a négy és öt, illetõleg hat évfolyamos osztályokra vonatkozó
táblázatok alatt színes mezõkben automatikusan számolódnak a következõ adatok:
— a tagozat teljes létszáma,
— a tagozaton a leányok száma és százalékos arányszámuk,
— a fiúk százalékos arányszáma a tagozaton,
— a tagozaton a vidéki tanulók száma és százalékos arányszáma,
— a menzások száma és arányszáma a tagozaton.
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Ha a 7–12. és a 9–13. évfolyamokra vonatkozó táblázatokkal elkészültünk, akkor tegyük meg az alábbiakat:
· egy fél órát rászánva józan ésszel tekintsük át azokat sorról
sorra
· az elkészült táblázatot függesszük ki a tanári szobában, hogy
— az osztályfõnökök ellenõrizhessék az összegzésben megjelent adatokat,
— minden pedagógus áttekintõ képet kaphasson az iskola
osztályairól.
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Zárszó
Tisztelt vezetõ kollégám!
Bízom benne, hogy táblázataink felkeltették az érdeklõdését, és
a következõ évi létszámstatisztikát a közölt Excel-táblákkal fogja
számolni. Táblázatainkat számítógéppel és kézzel egyaránt ellenõriztük, de – a munka természeténél fogva – nem zárható ki, hogy
mégis maradt benne valamilyen hiba!
Mi a teendõ, ha mégis hibát talál valamely táblázatban?
Kérjük, hogy a szóban forgó hiba megjelölésével juttasson
el egy elektronikus üzenetet a szerkesztõségnek, hogy az
esetleges tévedést kijavíthassuk, és a Raabe Kiadó honlapján hibátlan fájl segítse vezetõtársaink munkáját! Figyelmét és segítõkészségét megköszönjük!
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Tehermentesítés = iskolatitkár
A vezetõ és az ügyvitel

dr. Joachim Petersohn

Az ügyviteli feladatokkal, adminisztrációval és az iskolatitkári
munkakörrel foglalkozó elsõ írásunk nem a törvényi-rendeleti
hátteret, hanem a munkaszervezést, a vezetõ tehermentesítésének fogásait részletezi.
Ezt is nekem kell csinálnom! Ha én nem ellenõrzöm, sohase lesz
kész! Amit én elvégeztem, az a biztos! – ezen kifakadások akkor
jogosak, ha a vezetõ nem a megfelelõ munkatársakkal dolgozik
együtt, vagy ha munkájukat rosszul szervezi. A hangsúlyt most
az igazgató azon adminisztratív feladataira helyezzük, amelyeket
mással végeztet, végeztethet el, illetve másokkal szoros együttmûködésben kell megoldania. Felelõssége abból adódik, hogy a
nevelés és az oktatás a napi elintézendõk sima menete nélkül
nem valósítható meg. A profi szervezés jótékonyan hat a pedagógiai munkára, annak eredményére.
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1. A vezetõ adminisztratív munkaköre és
felelõssége
1.1 Az iskolai adminisztráció
Az iskolai adminisztráció magában foglalja
· az oktatás tartalmi részének tervezését,
· az iskolában folyó pedagógiai munka szabályszerûségének felügyeletét (belsõ iskolai ügyek),
· az iskola gazdasági életével kapcsolatos tevékenységek intézését, statisztikák és nyilvántartások vezetését,
· az úgynevezett külsõ iskolai ügyeket.
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Az intézményvezetõ adminisztratív munkája semmiképpen sem
jelenti azt, hogy tényleges pedagógiai munkáját egy, az iskolától
távol esô területtel cseréli fel. A tulajdonképpeni cél az, hogy az
oktató-nevelõ munka hatékonyságát ezzáltal növelje.

1.2 A vezetõ adminisztratív feladatai

Figyelem!
Mely tevékenységekhez kapcsolódnak szükségszerûen adminisztratív tevékenységek?
ß az oktató-nevelõ munka tervezése és ellenõrzése
ß a tanulók képzése, a pedagógusok továbbképzése
ß a pedagógusok és a diákok személyi, illetve személyzeti
anyagainak nyilvántartása
ß a napi iskolai munka szervezése
ß kommunikáció és együttmûködés
— az iskolán belül
— más intézményekkel és szervekkel
— a szülõkkel
— a vállalatokkal
— a nyilvánossággal
ß az anyagi feltételek biztosítása és az anyagi erõforrások
optimális felhasználása
ß az iskolai költségvetés vezetése, számviteli kötelezettségek
ß az írásos anyagok adminisztrációja és archíválása
ß munkavédelem, balesetelhárítás, biztosítás
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Figyelem! (folytatás)
ß az épületek és a berendezések biztonsága, karbantartás,
felújítás
ß egyéb gazdálkodási tevékenységek
— alapítvány, egyesület mûködtetése
— helyiségek bérbeadása
— étkeztetés, büfé
— a tanulók iskola által jóváhagyott gazdasági tevékenysége (gépkocsimosás, számítógépes adatbevitel, idegennyelv- oktatás, korrepetálás, bedolgozás partnervállalatoknak, a tanmûhely vállalásai, kertészet vagy faiskola
üzemeltetése, takarítás, egyéb, a helyi adottságoknak
megfelelõ tevékenység)
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Az intézményvezetõ felelõs az összes vezetési és szervezési feladat ellátásáért valamint az ellenõrzéssel kapcsolatos
teendõkért.
Az igazgató fô feladata
· az iskolai oktató-nevelõ munka irányítása,
· az ehhez kapcsolódó valamennyi feltétel biztosítása, és
· a pedagógusok és más iskolai alkalmazottak egységes fellépésének és együttmûködésének a megvalósítása.
A fõ feladatkörökbõl következõen és ezek mellett is az intézményvezetõnek számos olyan hétköznapi pedagógiai teendõje van,
amelyek megkövetelik a személyes részvételt:
· osztályfõnökök, reszortfelelõsök kijelölése
· tantárgyfelosztás, órarend, ügyeleti rend, helyettesítési rend
elkészítése
· iskolai rendezvények, ünnepségek, kirándulások tervének összeállítása
· gyermekvédelmi feladatok
· a pedagógusok segítése, támogatása
· óralátogatás
Személyesen kell elvégeznie az alábbi teendõket is:
· az iskola épülete és területe gondozásának, takarításának szúrópróbaszerû, de rendszeres ellenõrzése
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· tájékozódás munkavédelmi és biztonsági kérdésekben, új, innovatív intézkedéseket bevezetése
· a helyiségek külsõ célokra történõ átadásával kapcsolatos
döntések meghozatala
· adatvédelemmel kapcsolatos követelmények betartatása
· az iskolagondnok, a takarítók és az adminisztrációs személyzet felügyelete
· az intézmény gazdasági érdekeltségeinek kontrollja, az adminisztrációs tevékenység ellenõrzése
· az intézmény képviselete a fenntartó, a hatóságok, a szülõk és
a közvélemény elõtt
· a tanulók felvétele
Az adminisztratív feladatok és a személyes jelenlétet megkövetelõ ellenõrzések a legtöbb vezetõ idejének jelentõs részét lekötik. Mindez – szinte mindig – az oktató-nevelõ munka rovására történik.

1.3 A túlterheltség megszüntetése

Önkontroll!
Mi az oka annak, hogy az adminisztrációs rendszer rosszul mûködik?
o az adminisztratív munkát végzõ munkatársak nem elég tapasztaltak, így a szükséges tudást és ismereteket csak
többéves gyakorlat után szerzik meg
o az iskolatitkár túlterhelt, olyan feladatokat is végez, amelyeket valójában másoknak kellene megoldaniuk
o az iskolatitkár képesítése nem kielégítõ, így az iskolaigazgató olyan feladatokkal is terhelt, amelyek valójában nem
az õ tevékenységi körébe tartoznának
o az adminisztratív feladatok elvégzésének munkamegosztása az iskolán belül rosszul szabályozott, így a tevékenység
a vezetõ, az iskolatitkár, valamint az egyéb adminisztratív
teendõk ellátásával megbízott dolgozók között – tapasztalatuktól függõen – véletlenszerûen, egyezkedések eredményeként oszlik meg
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Az adminisztratív, igazgatási és ellenõrzési feladatok mind
nagyobb szaktudást, egyre több jogi, gazdasági és igazgatási ismeretet követelnek meg az intézményvezetõtõl.
Senki sem mentesítheti az igazgatót azon kötelessége alól,
hogy a vezetéshez szükséges operatív ismeretekkel rendelkezzen. Az adminisztratív és igazgatási munkára fordított idôt azonban jelentõs mértékben csökkenteni lehet!

Figyelem!
Hogyan csökenthetjük az adminisztrációra, igazgatásra, ügyvitelre és operatív ellenõrzésre fordított idõ mennyiségét?

M
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ß Az iskolatitkár, a gondnok és az adminisztrációt végzõk tevékenységét pontosan rögzíteni kell a munkaköri leírásokban.
A munkatársaknak olyan képzettséggel és tapasztalattal kell
rendelkezniük, hogy önálló tevékenységük révén az intézményvezetõ tehermentesítve legyen!
ß A felsõ- és középvezetõi feladatokkal megbízott pedagógusoknak (helyetteseknek, munkaközösség-vezetõknek és
egyéb felelõsöknek) olyan szintû ismeretekkel és rátermettséggel kell rendelkezniük, hogy a szakterületükön
elõforduló adminisztrációs és szervezési feladatokat önállóan meg tudják oldani.
ß A vezetés és a fenntartó, valamint a hatóságok között az
együttmûködést tudatosan úgy kell kialakítania az intézményvezetõnek, hogy a külsõ ügyintézés szükségtelenül
ne terhelje a munkaidejét.
ß A vezetõ küldje közvetlen munkatársait rendszeresen továbbképzésre! Csakis a képzett, aktuális ismeretekkel rendelkezõ, tapasztalt kolléga tudja igazán tehermentesíti az
intézményvezetõt.

5
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2. Az iskolatitkárság
Az iskolatitkárságnak rendelkeznie kell ügyrenddel!
A jól és ügyrend szerint mûködõ iskolatitkárság alapvetõ feltételei:
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· a kitünõen képzett titkárnõ
· a titkárnõi és a gépírónõi feladatok egyértelmû szétválasztása
· a munkaidõ teljes és hatékony kihasználása
· az írásos feladatok racionális szervezése
· az anyagok, dokumentumok renszer szerinti, áttekinthetõ, logikusan felépített lerakása és tárolása
Az iskolatitkár nem egyedi megbízásokat és feladatokat teljesít, hanem önállóan és aktívan ügyviteli, adminisztrációs,
igazgatási és klasszikus titkárnõi tevékenységet végez!
Az iskolatitkár munkája akkor hatékony, ha szorosan együttmûködik az iskolaigazgatóval. A kölcsönös információcserének,
a feladatok tartalmi egyeztetésének, valamint a problémák megtárgyalásának rendszeresnek kell lennie. A megbeszéléseket pontosan
egyeztetett és rögzített munkaritmus szerint kell lefolytatni!
A titkárnõt renszeresen továbbképzésre kell küldeni! A többéves tapasztalatnak köszönhetõen a pénzkezelés, az ügyvitel, az
adminisztráció és a levelezés a legtöbb titkárnõ esetében magas
szintû. A továbbképzés hiánya azonban elzárja az utat a fejlettebb adminisztrációs és szervezési módszerek, az új ügyviteli fogások és a számítástechnikai ismeretek megszerzésének, illetve
továbbfejlesztésének lehetõsége elõtt.
Annak érdekében, hogy a titkárságon biztosítani tudjuk a munkaidõ optimális kihasználását, rögzíteni kell a fogadóóra idõpontját. A halasztást nem tûrõ eseteken kívül a tanári kar is csak
ebben az idõpontban intézheti ügyeit a titkárságon.
Az iskolatitkárság munkáját csakis az iskolaigazgató szervezheti!
A munkaidõ optimális kihasználásának kérdéskörébe tartozik az
írásos munkák ésszerû intézése. Érvényes a szabály: minél magasabb a titkárnõ képzettsége, annál hatékonyabban oldja
meg az írásos feladatokat.
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A legjobb titkárnõ sem képes azonban megfelelõ teljesítményt
nyújtani, ha az intézmény irodatechnikai felszereltsége nem
áll a követelményeknel megfelelõ színvonalon.

2.1 Az iskolatitkár munkaköri leírása
A munkaköri leírásban konkrétan rögzíteni kell az iskolatitkár
feladatait.

Figyelem!
Mit kell figyelembe venni az iskolatitkár munkaköri leírásának
elkészítésekor?
ß a törvényes rendelkezéseket
ß a konkrét iskolai helyzetet
— az iskola típusa, nagysága
— az adminisztratív munkák hagyományos megosztása
— az iskolatitkárnõ képzettsége, munkaideje, tapasztalatai és érdeklõdése
— a foglalkoztatottak száma
ß a fenntartóval, más szervekkel, intézményekkel fennálló
munkakapcsolatok jellegét és módját
ß rögzíteni kell, hogy a vezetõ az iskolatitkár szolgálati elöljárója, így jogában áll meghatározni az iskolatitkár munkafeladatait, a feladatok teljesítése érdekében pedig utasításokat
ad, és a végrehajtást ellenõrzi

Az iskolatitkár tevékenységének középpontjában az iskolai
adminisztrációs és ügyviteli munkák végzése, meghatározott pénzügyi feladatok ellátása, valamint az iskola szervezési feladatainak intézése áll.
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Önkontroll!
Milyen tevékenységeket végez az iskolatitkár?
o a törvényes ügyviteli elõírásoknak és az iskolaigazgató
utasításainak betartása
o levelezés
o az irattári anyagok szakszerû vezetése és tárolása
o írásbeli anyagok elkészítése, sokszorosítása
o be- és kimenõ postai küldemények ügyintézése, a posta
szortírozása
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o postaküldemények feladókönyvének vezetése
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o pénztárkönyv vezetése

o információk beszerzése és továbbítása, telefonbeszélgetések lefolytatása
o a nyilvántartások kézbentartása (diákokra vonatkozó információk rendszerezése a felvételtõl a záróbizonyítványig)
o a szakterületérõl érkezõ hírek feldolgozása, továbbadása
o leltárkönyv vezetése és a leltározásnál bizonyos feladatok
önálló intézése
o a bútorok és berendezési tárgyak nyilvántartásba vétele
o közremûködés az iskolabútorok, tanszerek, irodaszerek és
más anyagok megrendelésében és átvételében (a számszerû és minõségi ellenõrzést is beleértve)
o pedagógusok személyes ügyeinek intézése (bérelszámolás
túlórák esetén, személyes adatok változásának nyilvántartása, betegszabadságok feljegyzése)
o látogatók fogadása
o együttmûködés a megfelelõ egészségügyi szervekkel a tanulók egészségügyi ellátásának megszervezésekor

A felsorolás az iskola sajátosságainak megfelelõen szûkítendõ,
bõvítendõ.
Sok iskolában például a következõ feladatok is az iskolatitkár teendõi közé tartoznak:
· baleseti nyilvántartás vezetése, biztosítási ügyek intézése
· szociális segélyek, útiköltség és egyéb költségtérítések igénylése és kifizetése
· a dolgozók igényeinek továbbítása az iskolaigazgató felé

Iskolavezetés 1994. május

Szervezés

· az iskolai telefonkészülékekrõl engedélyezett magánjellegû telefonbeszélgetések nyilvántartása és számlázása

2.2 Az írásos anyagok adminisztrálása
Az iskolatitkárságon folyó munka része az írásos anyagok rendszeres iktatása. Az írásos anyagok adminisztrációja magában
foglalja az összes munkafolyamatot, a dokumentumok elõállításától, illetve az írásos anyagok beérkezésétõl azok feladásáig, illetve iktatásáig.
Az iskolatitkár legfontosabb feladata az, hogy elõállítsa, továbbvezesse, feldolgozza, kiértékelje az írásos anyagokat, és
úgy tárolja azokat, hogy bármikor kéznél legyenek. Az adminisztráció tehát nem a papírkacatok megõrzését jelenti, hanem a
betürendes, témakörök szerinti feldolgozást.
Az írásos anyagok hiányos vagy rossz adminisztrációja
hosszútávon rendkívüli mértékben megnöveli a munkaráfordítást.
Az írásos anyagokhoz soroljuk a közleményeket, híreket, elemzéseket, terveket, szerzõdéseket, jogi elõírásokat, utasításokat, okiratokat. Az írásos anyagok – mintegy bizonyítékul szolgálva a kitûzött feladatok teljesítésének állapotáról – egyúttal az ellenõrzés
eszközének is tekinthetõk.
Az írásos anyagok adminisztrációja többféleképpen végezhetõ: címzett-feladó elv alapján, vagy szakmai szempontok
szerinti rendszerezéssel.

Figyelem!
A szakterületek szerinti iktatási rendszer lehetõvé teszi, hogy
elkerüljük
ß az idõigényes keresést olyan iratok elõvételekor, amelyek
egy már lezárt ügyhöz tartoznak,
ß a hosszan tartó besorolást egy komplex folyamat iktatóba
történõ visszasorolása esetén,
ß a nehézségeket a lezárt ügyekbe történõ betekintés során,
ß az idõigényes munkát bizonyos akták rendezése során, a régi
ügyiratok átvezetésekor és azok újbóli megkeresésekor.
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Az írásos anyagok adminisztrációja magában foglalja a következõ elemeket:
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· postai be- és kimenõ rendszer
· kidolgozott iskolai iratkezelési terv, a hozzátartozó szakmai
nyilvántartással
· az iktatási rendszer folyamatos egyeztetése a konkrét iskolai
feladatokkal
· a régi dokumentumok nyilvántartásának szabályszerû vezetése, figyelembe véve a törvények által elõírt megõrzési idõt
· a nem dokumentum jellegû és történeti szempontból értéktelen iratok (félretett ügyek) megfelelõ idõben történõ és folyamatos selejtezése
· ésszerû, megfelelõ irodaberendezések

10
2.3 Javaslat a dokumentumkezelésre
A terv elkészítésekor tartsuk magunkat az általánosan elfogadott
sémákhoz. Ez lehetõvé teszi, hogy az akták minden egyes fõcsoportjához egy újabb csoportot rendeljünk, szükség esetén pedig
alcsoportokat is létrehozhatunk.
Példa:
10. Pedagógusok, alkalmazottak ügyei
10.4. Díjazás
10.4.1 A pedagógusok díjazása
10.4.2 A mûszaki alkalmazottak díjazása
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Figyelem!
Az alábbi iratkezelési felosztás valamennyi iskolatípusnál alkalmazható!
1. Általános ügyek
2. Törvények, rendeletek
3. Minisztérium
4. Fenntartó
5. Költségvetés, beszerzések
6. Statisztikák
7. Létesítmény
8. Pedagógiai program, tanterv, tanmenet
9. Beiskolázás, tanulók
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10. Pedagógusok, alkalmazottak ügyei
11. Személyzeti ügyek
12. Szakmai szervezetek
13. Szülõk, közvélemény
14. Érdekvédelem
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Csak módszeresen!
A tervezés követelményei, az iskola munkaterve

Dr. Mezei Gyula

A tanév vége felé már minden igazgató a következő évi teendők
tervezésébe fog. Ahány iskola, annyi felfogás arról, hogy mit
tartalmazzon, hogyan készüljön a munkaterv. Az alábbiakban
segítséget nyújtunk ennek az iskolai dokumentumnak az elkészítéséhez.
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1. A tervezés követelményei
A tervezés több más vezetési funkcióhoz is kapcsolódik, mindenekelőtt a döntéshez. Határozott és érdemi döntés nélkül – melynek
világos célokon kell alapulnia – nem készíthető határozott és rugalmas terv. Kapcsolódik az irányításhoz, hiszen még egy jó terv sem
ér semmit, ha nem tudjuk ellenőrizni a hozzá tartozó eseményeket,
tevékenységeket és költségeket. Kapcsolódik az erőforrásokhoz is:
nem mindegy, hogy mit tervezünk meg, és hogy a tervezés során
számba vettük-e a rendelkezésünkre álló erőforrásokat.
A tervezés követelményei a következőkben foglalhatók össze:
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•
•
•
•

a tartalom és a forma egységében történjék
legyen távlatos és szakaszos
helyes logikát tükrözzön
konkrét legyen

1.1 A tartalom és forma egysége
A tervezés menetében nemcsak a „mit”-re (tehát a tartalomra),
hanem a „hogyan”-ra is választ kell adni. Elsődleges a feladatok
számbavétele. A jó tervezés megalapozza a szervezet feladatmeghatározásának az országos vagy a területi követelményrendszerrel való összhangját.
A szervezetek nem elkülönült, egymástól független életet élnek,
hanem szerves egység részeként jelennek meg. Ezért a tervezésnél
mindig alapvető tennivaló megvizsgálni, hogyan illeszkedhet be a
szervezet az országosan megfogalmazott célok, követelmények –
és intézmények – láncolatába. Ugyancsak tudni kell, hogy a helyi
önkormányzatok vagy más fenntartók milyen célokat tűznek ki az
iskola elé, illetve hogy az a közeg, amelyben működik, milyen
feladatokat ró az intézményre. Figyelembe kell venni az iskola
struktúráját, az oda járó tanulók felkészültségét, színvonalát,
a szülőknek az iskolával szemben támasztott igényeit. Ismerni kell a fenntartó kívánságait, a tanulóknak tett ígéreteit.
A követelmények összegzése után, azokhoz mérten célszerű figyelembe venni
•
•
•
•
•

az adott intézmény körülményeit,
személyi állományát,
a kollektíva erősségét,
a tárgyi feltételeket,
azokat a mikroszociológiai ismérveket, amelyek egy meghatározott körülmények között működő szervezetre vonatkoznak.
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A fentiekhez igazodva fogalmazza meg a vezető a maga feladatrendszerét, melyet a nevelőtestület elé terjeszt elfogadásra, ugyanakkor
számba veszi mindazokat az eszközöket, lehetőségeket, amelyekkel
a kitűzött feladatok megvalósíthatók.
A tartalom és forma egysége a tervezésben a feladatrendszer és az eszközrendszer egységét is jelenti. A tervezés az
egységes célokból indul ki, és azt vizsgálja, hogy azok
miképpen valósíthatók meg az adott szervezet körülményei között.
Jelenti továbbá, hogy a tervben megfogalmazott célok és feladatok
mennyire fejezik ki a helyi társadalmi igényeket, mennyire vannak összhangban a feladatok és az intézmény anyagi, személyi
feltételei.
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1.2 Távlati és szakaszos tervezés
Ez a követelmény lényegét tekintve az iskolában is megfelel annak
az általános felfogásnak és tervezési gyakorlatnak, mely jellemző
minden szervezet munkájára. A nagyobb távlatok áttekintése
és a közvetlen feladatok tervszerű megoldása a tudatos munkavégzés legalapvetőbb szükséglete. A távlatok és a szakaszok
időtartamának meghatározása természetesen függ az adott szervezet jellegétől is.
A szakaszos tervezés mindig a távlati tervezés része. A távlati és
a szakaszos tervezés összefügg a vezetés folyamatosságával, illetve ciklikusságával.
A távlati terv és az egy szakaszra történő tervezés mindig
egységet alkot. A távlati tervben hosszabb időre tekintjük
át a feladat- és eszközrendszert, a szakaszos tervben pedig
az előbbiből kiindulva rövidebb szakaszra fogalmazzuk meg
ugyanezt.
A szakaszos terv azonban mindig lehetővé teszi a távlatokban
megfogalmazott tervek korrigálását is, mert minden tervezés nélkülözhetetlen eljárása a viszonyítás. Ez nem más, mint az elért
helyzetnek a célokkal történt összevetése, amely így lehetőséget
ad az egyes szakaszokban megvalósuló konkrét feladatok megfogalmazására. A távlati és szakaszos tervezés tehát mindenkor
egységet jelent.
Az iskola távlati terve a pedagógiai program.
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Ez határozza meg egy-egy képzési időszakra
•
•
•
•
•
•
•
•

főbb nevelési célkitűzéseinket,
követelményrendszerünket,
az értékelési módot,
a helyi tantervet,
a használatos tankönyveket,
a kötelező vagy csak fakultációs tárgyakat,
a fejlesztésre vonatkozó terveket és
mindezek anyagi vonzatát.

A tervezés folyamatában az egyik legnagyobb feladat annak eldöntése, hogy az iskola milyen helyi tantervet vezessen be.
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Ha a képzési ciklusban igazgatói pályázatot írnak ki, akkor a
vezetőjelöltek vezetői tervet nyújtanak be az elfogadott program
megvalósítására. Pályázatukban esetleg kezdeményezhetik a program egyik-másik részének felülvizsgálatát, talán megváltoztatását
is. Az igazgatócsere önmagában nem hatálytalanítja az elfogadott pedagógiai programot.

1.3 A tervezés logikája és konkrétsága

Önkontroll!
A tervezői gondolkodásban, a munka tervszerűségének kialakításában a következő logikai mozzanatok érvényesítése szükséges:
❏

A szervezet céljainak lehetőség szerint pontos és egyértelmű meghatározása, a munka eredményeként elérni kívánt
végállapot megfogalmazása.

❏

Az intézményt körülvevő környezet igényeinek és lehetőségeinek elemzése, az érdekelt szülői csoportok elképzeléseinek számbavétele.

❏

Az adott helyzet, az addig elért szint valósághű értékelése
és értelmezése, valamint annak a kiinduló állapotnak a
meghatározása, amelyet változtatni, fejleszteni kívánnak.

❏

Az eredményesség értékelése, annak megállapítása, hogy
a program végrehajtása, megvalósítása mennyiben változtatta meg a helyzetet, mennyire tette lehetővé a cél megközelítését.
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Ez a logika a távlatos és a szakaszos tervezés során egyaránt
érvényesül. Ebben a folyamatban kerül kidolgozásra a távlati cél,
a távlati célnak megfelelő, a helyzet igényeit kielégítő éves program, ebben válik állandóvá a program végrehajtásának értékelése.
A követelmények között jelentős hely illeti meg a tervezés konkrétságát. Ez a követelmény különböző módon jelentkezik a távlati,
illetve a szakaszos tervezésben.
A távlati tervezésben szükségszerűen általánosabb keretek között
kerülnek meghatározásra a problémák, a feladatok programszerűen megfogalmazottak.
Az éves munkatervekben viszont minden feladatot olyan
konkrétsággal helyes meghatározni, hogy annak megvalósítása ellenőrizhető legyen.
Meg kell határozni
•
•
•
•

a végrehajtás határidejét,
a végrehajtásért felelős személyt,
a végrehajtás ellenőrzéséért felelős nevét,
az ellenőrzés idejét.

A távlati terv ilyen konkrétsággal nem rendelkezik.
Az iskolai munka tervezésénél érvényesülő tervezési logika
egyezzen meg az egész iskolában folyó pedagógiai munka
logikájával. A pedagógiai logika tulajdonképpen a pedagógus
gondolkodásának útja, amelyen haladva a leggyakorlatibb pedagógiai kérdések megoldásához juthat el: milyen módszereket,
eljárásokat alkalmazzon nevelőmunkája eredményessége érdekében.
„A pedagógiai logika – praktikus értelemben – a pedagógiai eszközrendszerben való eligazodásnak, a pedagógiai eszközök ésszerű és célirányos
felhasználásának gyakorlati vezérfonala (…) A pedagógiai logika útja a
nevelési célokból, feladatokból indul ki, s onnan jut el az eszközökig.
Ugyanakkor van másik kiindulópontja is: a tényleges nevelési eredményekkel kapcsolatosan szerzett tapasztalat (…) Célok és eredmények, ez
az a két pólus, amelyek között a pedagógiai eszközökre irányuló gyakorlati pedagógiai gondolkodás, pedagógiai logika mozog.”1

1

Szokolszky István: Válogatott tanulmányok. Tankönyvkiadó, Bp., 1972.
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A pedagógia logikája szükségszerűen vezet el a közösségtől
az egyénekhez. Itt csak utalni lehet mindarra, amit a pedagógiai
irodalom a nevelés standard programjáról és annak egyéni változásairól, továbbá az egyéniség tervezéséről mond.

1.4 A folyamatosság
A tervezés folyamatában több, egymással szoros és bonyolult
kapcsolatban levő fázist különböztethetünk meg.

Figyelem!
A tervezés lépései:

M
5.1

a terv előzetes kidolgozása
a tervezet megvitatása
a terv alapján végzett munka
a munka során a terv állandó elemzése, „lemérése”
a terv helyesbítése (ez egyben a terv végrehajtásának folyamatos ellenőrzését is jelenti)
➟ egy adott időpontban a végzett munka összefoglaló értékelése
➟ az értékelés megvitatása
➟ ennek alapján az újabb terv előzetes kidolgozása

➟
➟
➟
➟
➟

6

Az intézmény munkatervében a folyamat jellege sajátosan fejeződik ki a különböző vezetői funkciók együttes és egymástól függő
alkalmazásában.
A munkatervben kitűzzük
•
•
•
•

a tanév tartalmi feladatait,
a megvalósítás munkarendjét,
szervezeti kereteit, valamint
időhatárait.

A terv végrehajtásában számolni kell a menet közbeni helyzetelemzés, az arra épülő korrekció szükségességével, a célkitűzések,
feladatmegjelölések felülvizsgálatával és mindazoknak a munkába való bevonásával, akikre a végrehajtás hárul.
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Az iskolai munka tervezése szükség szerint minden pedagógus feladata: az iskolai terv alapján készülnek el az
osztályközösségek tervei, illetve figyelembevételükkel a
tanmenetek is.
A tanmenetek készítése során különösen jelentős nevelői tudatosságra és folyamatos tervezői szemléletre van szükség. A tanmenetet
a pedagógus témánkénti bontásban egész évre tervezi meg. Témánként meghatározza a helyi tantervben megfogalmazott anyag (tantárgyi program) elvégzését, és felvázolja a tanulók egyéni fejlesztését
elősegítő anyag feldolgozását is. Minden témában reálisan felméri,
hogy a fejlesztő anyagot az év elején megtervezett formában valósíthatja-e meg, vagy a tanulók képességei, haladási üteme, ismeretei
alapján módosítsa-e elképzelését, és a fennmaradó időt a tantervi
alapanyag elmélyítésére használja fel.
Megtörténhet, hogy csak a tanulók egy csoportjával haladhat tovább a
tanár, az osztály más részével viszont a korábban végzett tananyag
elmélyítését kell végeznie.

Az oktatási törvény 1993-as és 1996-os módosítása a követelményeket határozza meg, és a helyi tanterv készítését teszi kötelezővé. Az iskola tervezési munkájában ezért kap különös szerepet
a helyi tanterv bevezetése. A nevelőtestületnek kell állást foglalnia
arról, hogy milyen mintatervet fogad el használatra, amit hozzá
kívánnak igazítani saját körülményeikhez. Dönthet úgy is, hogy
a helyi igényeknek megfelelő tantervet készítsenek maguknak.
Ilyen módon a helyi tantervek bevezetése a tanártól megkívánja tanmenetének ehhez való igazítását.

1.5 Csak együttműködéssel
A munkatervet a vezető készíti el, de részt vesznek benne a
nevelőtestület tagjai és más szervezeti egységek is. A munkaterv
összeállítása csak a testület közreműködésével lehet eredményes.
A tervezésben megnyilvánuló közreműködés az alapja a tervet vállaló együttes felelősségnek, a végrehajtáshoz szükséges munkának.
A tervezés további fázisaiban is nélkülözhetetlen az együttműködés. Ezt a munkát az intézmény igazgatója vezeti, de a tervről való
döntésben a dolgozóknak is meghatározott jogaik vannak. Ebben
különösen fontos szerep hárul a dolgozók szakmai szervezeteire.
Az 1993. évi Közoktatási törvény a nevelőtestület feladatai között kimondja: „…elkészíti az éves munkatervet…”.
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A közös tervezőmunkának nagy jelentősége van a tervezés tartalmassága, realitása, hasznossága szempontjából is. Csak együttes alkotásként létrejövő terveknek lehet igazán mozgósító
erejük, az ilyen terveket érezheti mindenki magáénak.
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A pedagógiai program megalkotása, a normatívák alapján történő
helyzetelemzés, valamint feladatmegállapítás egyben a pedagógiai
tudatosság megvalósulását is jelzi. Eredménye a pedagógiai valóság
bonyolult folyamatrendszerében gondolkodó, a pedagógiai logika
gyakorlati megvalósítására képes nevelőtestület kialakítása. Ez egyben a tervszerűség igényének felébredését, a tervezési gyakorlat
szükségességének a felismerését is jelenti a testületben. A pedagógiai program csak testületi együttműködéssel készíthető el,
alapjában véve sohasem lehet befejezett, mindig tovább alakítható. A testületi alkotásként létrejött pedagógiai program szakaszos
értékelése, valamint a feladatok megállapítása ugyancsak a nevelőtestület felelőssége. A jelenlegi jogszabályok korszerűen foglalnak
állást erről, s a törvény a pedagógiai programok jóváhagyását a
fenntartó hatáskörébe utalja. (A fenntartó szakértői vélemény alapján, az anyagi feltételek megléte, illetve biztosíthatósága szempontjából dönthet.)

1.6 Koordináció a szervezeti egységek között
Egy szervezeten belül többfajta tényező hatása érvényesül. A
munkaterv kialakításánál egyeztetni kell a különböző tényezők
szerepét, hogy ezek a hatások a munkatervi célok érdekében
működjenek, egymást felerősítve hassanak, és ne vezessenek
ellentmondásokhoz.
A koordinálás teszi lehetővé a szervezeten belül működő
különböző szervezetek, szakmai bizottságok, munkaközösségek, egy-egy téma megoldására létrejött csoportok
közötti helyes munkamegosztást.
A koordinálás során a vezető egyezteti a tervben megjelölt célkitűzéseket, feladatokat a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel,
a szakszervezetekkel és az ifjúsági diákönkormányzattal. Így
érhető el, hogy a vezető terve az egész közösség alkotása legyen.
Az oktatási-nevelési intézményekben többféle szervezet működik,
s ezek mindegyike önkormányzati formában határozza meg feladatait. Az iskola más jellegű intézményekkel is kapcsolatba
kerül programja megvalósítása érdekében. A koordinálás így
különleges jelentőséget kapott.
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A diákönkormányzatokkal való együttműködés tényleges, érdemi munkakapcsolatot jelent. A diákok nagy szabadsággal rendelkeznek saját elképzeléseik, céljaik megvalósításában is. Ezek
természetesen kapcsolódnak az iskola nevelési céljaihoz, az
intézmény által meghatározott feladatokhoz, de saját elhatározásuk szerint. Erre nevelni kell az ifjúságot. Itt új utakat kell
járni, új módszereket kell kialakítani. A feladatok koordinálása
a tervezésben nem jelenthet tehát semmiféle beleszólást a
diákönkormányzat munkájába. Hagyni kell, hogy ez a szervezet
alulról építkezzen, önállóan, demokratikusan válassza meg vezetőit, és a diákönkormányzat a diákok érdekképviseletében léphessen fel minden esetben az igazgatóval, illetve a nevelőtestülettel szemben. A koordinálás csak azt jelenti, hogy a tervezés során
megtervezik ennek az együttműködésnek a formáját, az érdekképviselet lehetőségének módját, és ezt mindkét fél tiszteletben tartja.1
Koordinálni kell a feladatokat az iskola és a szülői ház között
is. Az iskola jelenleg magára vállal több olyan feladatot, melyet
korábban a család látott el. Szerepe van az ifjúság szabadidejének
megszervezésében, időrendjének kialakításában, időbeosztásának, napirendjének meghatározásában, az ifjúság érdekében végzett szociálpolitikai feladatok ellátásában, és így tovább. Ebben
az esetben is engedni kell, hogy a szülők közössége az általuk
demokratikusan választott vezetőséggel ellássa a szülők érdekvédelmét. Az iskola nem írhatja elő a szülői közösségnek, hogy
mit csináljon.
Az iskola és a gyakorlati képzőhelyek között is szükséges a
pedagógiai összhang, főleg a szakoktatási intézményekben a
fiatalok szakmai hivatásra való felkészítésében. A szakmunkás
célú szakközépiskolákban, valamint a szakmunkástanuló intézetekben a tanulók szakmai nevelése az iskola és a gyakorlati
képzőhely közös feladata.
Éppen ezért az iskolai munka megtervezésénél számoljunk
mindazokkal az ismeretekkel és lehetőségekkel, melyeket
a vállalat (kisiparos, kiskereskedő) nyújt a tanulók szakmai
képzéséhez. A munkatervben a külső oktatás és nevelés,
valamint az iskolában folyó oktatás és nevelés közötti
koordinációt éppúgy tervezzük meg, mint a feltételrendszer kialakításában.

1

Erről a témáról lásd bővebben az I 8.1 fejezetet.
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A koordináció az iskolai munkaterv készítésében külön szerepet
kap akkor, amikor több oktatási intézmény munkáját kell összehangolni az ifjúság nevelése érdekében.
Ilyen koordináló feladatok:
• az általános iskolában a tanórai és a tanórán kívüli munka
összehangolása a napközi otthonnal
• az általános iskola és a diákotthon nevelésének együttes tervezése
Ugyanez vonatkozik a gyógypedagógiai iskolákra és nevelőotthonokra, a középfokú oktatásban pedig az iskolák és diákotthonok,
illetve kollégiumok munkájának tervezésére.
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A koordinálás legyen széles körű, de ne jelentsen központi
utasítást, uniformizáló, regulázó beleszólást, szabályozást.
Ez ellentmondana a szervezetek önállóságának. A diákönkormányzat, a szülői ház és a szülők szervezete is partnere
a nevelőtestületnek.
Az iskolai munka koordinációjának egyik fontos követelménye az
iskola és a közművelődési intézmények közötti összhang. Ennek a jelentősége egyre nagyobb, mert az új és új követelményeket
nehéz megvalósítani csak tanórai keretben. Ezért az ifjúság tanulmányaiba, ismeretszerzésébe beépülnek a közművelődési formák is.
Ezek gazdagítják az ifjúság ismeretszerzési forrásait, bővítik ismereteit, kialakítják azt a fajta életszemléletet, amely szerint a szabad
idő hasznosan eltölthető, felhasználható az ismeretek gyarapítására, fejlesztésére.
Az iskolaszékek működése újfajta kapcsolatot hozott az iskola
tervezőmunkájában. Meg kell tervezni az iskolaszékkel való kapcsolatok tartalmát és formáját is. Rögzíteni kell, hogy milyen
kérdéseket terjesztenek az iskolaszék elé, milyen kérdésekben kérik a véleményét, az egyetértését.

2. Az iskolai munkaterv tartalma
Az iskolai munka tervezéséről szólva a pedagógiai szakirodalomban gyakori az a nézet, hogy a terv csupán a pedagógiai feladatokat tartalmazza. Ebből a felfogásból is fakad az a gyakorlat, hogy
az iskolában sokféle tervvel találkozhatunk. Az iskolai munkaterv mellett van terve a kirándulásoknak, a sportnak, a pályairányításnak, és így tovább. A pedagógiai terven kívül találkozunk
az intézményre vonatkozó egyéb tervekkel, ilyen az iskola tárgyi
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eszközeinek fejlesztési terve vagy az iskola munkavédelmi, tűzvédelmi terve. Ez utóbbiak létjogosultsága csak az iskolai munkaterv minőségétől függően ítélhető meg. Ha a terv képes átfogni
az iskolaélet egész működését, akkor a külön tervek feleslegessé válnak, vagy legalábbis jelentős számban csökkennek.
2.1 A munkaterv csak eszköz
Mindenekelőtt tisztázzuk, mit tartalmazzon az iskolai munkaterv.
Ennek meghatározásához egyértelművé kell tennünk, amit a
tervről általában mondottunk: a munkaterv nem cél, hanem a
szervezet jobb működésére szolgáló eszköz.
Minden iskola olyan munkatervvel dolgozzék tehát, amely
az iskolának mint szervezetnek a működését egészében
átfogja és az iskola minden tagja előtt nyilvánvalóvá teszi
a feladatot.
Az iskolában nemcsak nevelés és oktatás folyik, hanem sok az
úgynevezett másodlagos, eszköz jellegű feladat is éppen az iskola
működtetése érdekében. A tervnek ezeket is tartalmaznia kell.
Csak így érhető el, hogy a nevelési feladatok és az eszköz jellegű
tennivalók összhangban legyenek, megtartva a pedagógia elsődleges szerepét.
A tervre vonatkozóan alapvető követelmény, hogy az jól kezelhető
legyen. A túl terjedelmes, nagy eszmefuttatásokat tartalmazó
terv nehezen használható. Minden olyan feladat, amely a tervezési ciklus közben jelentkezik, kerüljön be a munkatervbe, és ez
a komplex terv fogalmazza meg az iskola működésével kapcsolatos összes tennivalókat.
Az „iskolai munkaterv” elnevezés már utal arra, hogy ez a terv
az egész intézményre vonatkozik. Amikor hangsúlyozzuk az
„egyetlen terv” jelleget, nem a részterületek, részfeladatok tervezése ellen tesszük ezt, inkább azt a nézetet képviseljük, hogy ez
a terv legyen képes valamennyi részterületet és részfeladatot
meghatározni.
Újszerű feladatot jelent a tervezésben a különböző civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel. Több olyan civil szervezet kezdte meg
működését, amely feladatának tekinti az ifjúság környezetvédelmi, kulturális, sportolásra való igényeinek kielégítését. Célszerű
tehát ezeket a civil szervezeteket megkeresni, velük együttműködést kialakítani.
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2.2 A nevelési-oktatási feladatok tervezése
A terv adjon útmutatást az iskolában kialakított tanterv (helyileg
készült helyi tanterv) használatára is: milyen ütemben dolgozzák
fel, hogyan segítik a tanulók felzárkóztatását a képzési ciklus
végére. Fogalmazzuk meg a tervben a korrekciós feladatokat és
azok formáit.
Térjünk ki minden olyan körülményre és feladatra, amely
lehetővé teszi, hogy a képzési ciklus végére minden tanuló
képességeinek maximumát érje el, teljesítse a Nemzeti
alaptanterv műveltségi követelményeit, vizsgaszabályzatok előírásait.
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Ezért a tervben azt is megjelöljük, hogy milyen eszközök alkalmazhatók a munkaterv célkitűzéseinek végrehajtása érdekében.
Ezek az eszközök kiterjednek a tanórán alkalmazott módszerekhez szükséges feltételekre. A terv tartalmazza a tanórai tevékenységet kiegészítő feladatokat is.

Önkontroll!
A távlati tervben rögzíthetők
❏

a csoportbontási elképzelések,

❏

a fakultáció,

❏

a szakkörök,

❏

a tanfolyamok megtervezése,

❏
❏

az „időkeret” felhasználása,

az ifjúság körében kezdeményezett kiegészítő képzés,

❏

a területi és országos tanulmányi vetélkedők,

❏

a versenyre való felkészítés,

❏

a tehetséges tanulókkal való foglalkozás,

❏

a lemaradók felzárkóztatásának terve,

❏

az iskolai ünnepélyek,

❏

az iskolai kirándulások rendje,

❏

az iskolai sportmozgalom folyamatos célkitűzései,

❏

az iskola kulturális munkája.
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Az iskolai munkaterv tükrözi az iskola sajátosságait.
Például a tanulók ismereteinek azonos szintre hozását, ha a tanulók sok
helyről kerülnek össze, különböző családi környezetből indulnak az
iskolába.

Falusi, körzeti, társult általános iskolákban a tanulók különböző
községekből jönnek össze. Ezekben az iskolákban a szülőfaluhoz
való tartozás tudata, míg a fogyatékosok intézeteiben a korrekciós
feladatok megtervezése adja a sajátosságot. A tanórán kívüli
foglalkozásokat mindig alárendeljük a fő pedagógiai célnak,
hogy minden ráhatás együttesen segítse a társadalmi integrálásra való felkészülést, a társadalmi szocializációt.
A különböző évfolyamokkal működő gimnáziumokban a terv
tartalmazza, hogyan lehet a fakultáció rendszerét a tanulók
érdeklődési köréhez igazítani. Szakoktatási intézményekben a
hivatásszeretet kialakítását, a hivatás elmélyítését helyezzük a
tervezés során előtérbe, mint speciális feladatot. Kapjon nagyobb
szerepet a pályaorientáció, a szakma megismertetése és megszerettetése.
Mindenütt tervezzük meg a tanulókkal kapcsolatos gyermekvédelmi feladatokat. Ez elsődlegesen pedagógiai munka, ami a
tanulók körülményeinek megismerését, megfigyelését, az indulási hátrányok, a negatív ráhatások csökkentését vagy megszüntetését jelenti. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége a pedagógiai
munka egész tervébe kapcsolódjék be.
Hasonlóan tervezzük a tanulók pályairányítását, iskolaválasztásának segítését. Természetszerűleg másképpen jelentkezik ez a
különböző iskolatípusokban. A pályairányítás az iskolaválasztás, az oktatás-nevelés szerves része, amely tartalmazza a
tanulók képességeinek megismerését és fejlesztését.
2.3 Munkarend, működési terv
Az iskola élő szervezetként dolgozik, meghatározott munkarendje
van, fejlesztését és folyamatos működtetését is tervezni kell.
Ide tartozik az iskola iskoláztatási terve, tanulóinak létszámhatára.
A középiskolák beiskolázási terve az iskola sajátosságaihoz igazodik. Másképpen tervezünk abban az iskolában, ahol általában
túljelentkezés van és szelektálni kell, másképpen azokban, ahol
általában kevés a jelentkező, és a tanulókat toborozni kell. Számoljunk azzal is, hogy a távlati terv ciklusában a létszám
növekvő vagy csökkenő tendenciát mutat. Ennek alapján
határozzuk meg a kialakítandó tanulócsoportok számát és a
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tanulócsoportok oktatásához szükséges helyiségeket, mindig az
adott iskola szervezetének megfelelően.
A működési tervben rögzítjük az intézmény munkarendjét:
• mettől meddig tart a tanítás,
• a fakultatív tárgyak oktatását,
• az iskolán kívül tartott tantervi órákat (például kollégiumban,
múzeumban)
• a tanórai foglalkozások rendjét,
• a nemzeti ünnepek és a kulturális rendezvények napját,
• az iskola klubjának működési rendjét.
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A munkarend tehát a terv része: az adott évre érvényes rendet
rögzítjük részletes kidolgozásban.
Ez a munkarend az adott tanév konkrét feladatát tartalmazza, és nem kerülhet ellentmondásba a hosszabb időre
elfogadott szervezeti és működési szabályzattal.
A munkarend tartalmazza a tanév beosztását és a tanítási szünetek felhasználásának rendjét is:
• a szüneti feladatok arányos elosztását
• azt, mikor kell ügyeletet, napközis, korrekciós vagy pótlófoglalkozásokat tartani
• a szertárak rendezését
• a leltárak egyeztetését
• az iskola díszítésében, rendbehozatalában való részvételt
A tervnek ez a része tartalmazza a tanév befejezésének időpontját
(azt az időt, amikorra a testület minden feladatot elvégez, befejezi
a tanév zárása körüli teendőket), és azt az időt, amikor megkezdik
az új tanév előkészítését.
Rendezzük a munkarendben azt is, hogy az iskolában milyen
szakkörök, tanfolyamok, rendkívüli tárgyak indulnak, melyek tartoznak az időkeretbe (és így ingyenesek), melyek
térítésesek.
A munkarendben lehet rögzíteni az igazgató és helyettesei fogadóóráját is. (Bevezetése különösen a nagyobb iskolákban lehet
hasznos.) Ettől sokan idegenkednek, pedig szükséges, hogy az
igazgató és az igazgatóhelyettesek is meghatározott fogadónapokat és fogadóórákat tűzzenek ki. Ha minden apró kérdéssel
bármikor meg lehet zavarni őket, akkor nem képesek a tervszerű
vezetőmunkára, kapkodóvá válnak, s ez károsan befolyásolja a
testület életét is. Jó, ha a munkarend tartalmazza az ügyeleti
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rendet is (napos ügyeleti rendszert vagy óraközi ügyeletet tartanak-e célszerűnek).
Az iskolában tanügy-igazgatási feladatokat is el kell látni. Ez a
feladat meghatározott hivatali rendet követel meg. Annak érdekében, hogy senkit ne érjen személyes hátrány, alakítsák ki, tervezzék és szervezzék meg a legcélszerűbb ügyvitelt. Az a helyes, ha
ennek a hivatali munkának felelős gazdája van. Ahol iskolatitkár
működik, az ő feladatkörébe utalható, ahol az adminisztrációs
feladat jelentősebbé válhat (például szakoktatási intézményben),
ott az egyik igazgatóhelyettest bízzák meg ennek felelős vezetésével, illetve felügyeletével.
Érdemes meghatározni azt is, hogy a nevelőtestület tagjaitól
mikor kér az igazgató írásos jelentést.
Minél kevesebb írásos jelentést kérjünk, és minél többször
legyen módja a pedagógusnak a szóbeli tájékoztatásra.
Ezeket a kérdéseket azért is jó tisztázni, mert az egész testület
előtt nyilvánvalóvá válik, mit várnak tőle. Mindez tükröződjék
vissza a pedagógusok, ügyviteli dolgozók munkaköri leírásában.

2.4 Tárgyi és szervezeti feltételek
Az iskola távlati tervében szükséges rögzíteni a tárgyi feltételek
fejlesztésére vonatkozó elgondolásokat, az éves tervekben pedig
az adott évben rendelkezésre álló összeg felhasználását. Az iskola
a fenntartótól, illetve az önkormányzattól kapja a fejlesztési,
illetve költségvetési kereteket. Rögzítjük azt a hozzávetőleges
összeget, melyet ezen felül próbálunk szerezni, megjelölve
ennek forrásait. A rendelkezésre álló összegekkel a testület
bevonásával gazdálkodhatunk. Ez a módszer lehetővé teszi azt
is, hogy a pedagógusok ismerjék az iskola igényeit, valamint az
igények kielégítésének határait.
A fejlesztések során olyan feladatokat jelölünk meg, amelyek
elvégeztetése rajtunk múlik, mert fedezettel rendelkezünk
hozzá.
Például van-e lehetőség tantermek bővítésére, helyiségek átalakításával
új tantermek, esetleg csoportfoglalkozások számára alkalmas termek
kialakítására? Milyen fejlesztés szükséges az iskola gépi ellátottságában,
a fűtés korszerűsítésében? Hogyan lehetséges a szaktantermi rendszert
kialakítani, illetve ha már működik, akkor ezek felszereltségét, működési
feltételeit javítani?
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Különös gonddal tervezzük meg az iskola világításának fejlesztését, ez szinte mindennél előbbre való.
Ugyanígy tervezzük meg az iskola audiovizuális eszközeinek beszerzését, számítástechnikai eszközökkel való ellátását, használati rendjét, elhelyezését. Megállapítjuk az iskola egyéb felszerelésének beszerzési sorrendjét is. Már a tervezésben érvényesítjük a célszerű
takarékosságot. (A legszükségesebb igényeket tervezzük meg, és
egy-egy eszköz használatát több munkaközösség számára is hozzáférhetővé tesszük.) A fejlesztésekhez alapítványi, pályázati erőforrásokat is igénybe veszünk.
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A tárgyi és szervezeti feltételek megtervezése során vesszük számba a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat is.
A tűzvédelmi tervben szerepel a tűzjelzés, a tűzoltáshoz
szükséges eszközök beszerzése, a tűzvédelmi utak kijelölése, a tűzriadók megtervezése.
A tervezés során rögzítjük a tulajdon védelmét és ennek fejlesztését.
Iskolánkban különösen fontos a különböző biztonsági előírások
betartása. A munkavédelmi szabályzat készítését külön jogszabály írja elő. Gyakran kérnek külön biztonsági és tűzvédelmi
tervet is. Véleményünk szerint ezek hozzátartoznak az iskola
mindennapos működéséhez, ezért az iskola munkatervében van
a természetes helyük.
2.5 A vezetés ellenőrzési terve
Az ellenőrzési terv elkészítéséről szólva elsődlegesen az oktató-nevelő munka ellenőrzését hangsúlyozzuk. Helyes, ha az ellenőrzés
az egész iskolai munkaterv részeként jelenik meg.
Ilyen módon
• meg lehet határozni az ellenőrzés célját, módját, és
• meg lehet teremteni a kapcsolatot a vezetői ellenőrzés, illetve a
testületi önellenőrzés között, így ezek együttesen adják az iskolai munka ellenőrzését.
Az ellenőrzés ilyen nyílt megtervezése eloszlatja a félelmeket,
hiszen sok helyen az ellenőrzést a bizalmatlanság megnyilvánulásának tekintik.
A szervezeti és működési szabályzat alapján az éves tervekben a különböző csoportok (szakmai munkaközösségek, tagozatok, évfolyamok és az igazgatóhelyettesek) konkrét feladatait
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jelöljük meg. Ide tartozik a tanácsadó testület, különböző vezető
tisztségeket betöltők rendszeres tanácskozásainak időbeli ütemezése, működtetésének módja. Az iskolaszék létrehozásáról és
működtetéséről is itt szólunk. Az éves tervekben már a konkrét
lépéseket lehet megtervezni e szervezetek működtetéséről, illetve
a vezetés mechanizmusának gyakorlásáról.
Az előzőekben a tervezés tartalmáról beszéltünk, együtt említettük mindig a távlati és az éves terveket. Tettük ezt azért, mert a
távlati és az éves tervek tartalmukban egymással szoros kapcsolatban vannak.
A terv nem a vágyakat, nem az álmok rögzítését jelenti,
hanem olyan célokat, melyek megvalósítása reális lehetőség,
mert feltételei megteremthetők. A távlati tervben kitűzött célok
gyakran túlhaladják azokat a feltételeket, melyekkel az intézmény
a távlati terv készítésének időpontjában rendelkezik, hiszen feltételezzük azok folyamatos fejlődését. Az eltérés csak olyan mérvű
lehet, hogy annak eléréséhez reális feltételekkel rendelkezzünk.
Szólnunk kell még a tervek terjedelméről is. A távlati terv és az
éves terv elkészítésénél egyaránt erény a tömör fogalmazás, az
érthetőség, a jó kezelhetőség. A tervek ne tartalmazzanak pedagógiai elméleteket, szociológiai felméréseket, különböző idézeteket. A terv az adott intézmény hosszabb távú programját, illetve
szakaszokra bontott konkrét feladatait és a feladatok elvégzésének módszereit, esetleg az éves, illetve a havi időbeosztást tartalmazza.

3. A tervkészítés menete
A tervkészítés mechanizmusában nem különböztetjük meg a távlati és az éves tervek készítésének menetét. Távlati tervnek
tekinthetjük az intézmény pedagógiai programját. Az előzőekből következik, hogy ugyanolyan módon készítjük el mindkettőt.
A különbség csak annyi, hogy a távlati terv elkészítésekor nagyobb időszakot tekintünk át teljes egészében, míg az éves terveknél ugyanezt évenként tesszük meg.
3.1 Az előkészítés szakasza: a gyűjtőmunka
Az előkészítés során összegyűjtjük azokat a dokumentumokat,
amelyeket a terv készítése során fel kívánunk használni.
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Önkontroll!
Melyek ezek a dokumentumok?
❏

az oktatási törvény

❏

a Nemzeti alaptanterv

❏
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az önkormányzat közgyűlésének, illetve oktatási bizottságának az iskolát érintő kötelező határozatai

Amennyiben az iskolát más fenntartó működteti, úgy természetszerűen az illetékes fenntartó által megfogalmazott követelmények és igények kerülnek gyűjteményünkbe.
Ha az iskolánkban az elmúlt esztendőkben szaktanácsadó vagy
szakértő járt, úgy figyelembe vesszük az ő megjegyzéseit is.
A dokumentumokat az igazgató gyűjti össze, de ezeket a
testület rendelkezésére bocsátja, és megkívánja megismerésüket. Akkor beszélhetünk együttes tervkészítésről, ha a
tervkészítésben részt vevő minden személy azonos mennyiségű és minőségű információval rendelkezik.

3.2 A helyzetelemzés legyen reális
Minden tervezés alapja annak a helyzetnek a számbavétele, amelyben az adott intézmény működik, ahonnan tovább akar haladni.
Erre az elemzésre az éves terv esetén a tanévzáró értekezleten tesz
pontot a nevelőtestület. Ezt azonban megelőzi a szakmai munkaközösségek, a tagozatok, az évfolyamcsoportok, tehát minden önállóan
működő szervezeti egység értékelhető elemzése.
Az elemzésnek ebben az időszakában különböző csoportok többnyire eredményfelméréseket is végeznek. Nem szükséges minden
év végén valamennyi tantárgyból és valamennyi nevelési területen
eredményfelmérést végezni. Az elemzésekre építve képesek a kis
csoportok megfogalmazni azokat a célkitűzéseket és feladatokat
(esetleg a megvalósításuk konkrét végrehajtási javaslatait is),
amelyek a továbbhaladáshoz szükségesek.
Az eredményvizsgálatok alapján saját helyzetelemzését valamennyi
csoport legkésőbb június 10-ig befejezi. Ezeket az igazgatóhelyettesek munkaköri feladataik szerint összegzik, és ez szolgál alapul az
igazgató tanévzáró beszámolójához.
Ha a távlati időszak zárása kerül sorra, akkor az igazgató
beszámolójában nemcsak a tanév munkájáról ad számot, hanem
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a távlati időszakban végzett tevékenységekről, ezek eredményeiről, egybevetve a távlati tervben kitűzött célokkal: sikerült-e
elérni, illetve meddig jutottak ezek elérésében. Számba veszi az
elmaradás vagy a vártnál sikeresebb teljesítés okait, és elemzi
ezek tanulságait.
A nevelőtestületi értekezlet a tanévet értékelve döntést
hoz. Ez a döntés tartalmazza a tanév rövid értékelését, az
eredményesség, illetve az eredménytelenség okait, a következő időszakasz főbb feladatait.
Az elemzés során körültekintően vegyük számba az oktató-nevelő-képző munkát befolyásoló körülményeket:
• az általános iskolákban:
— hogyan alakult az iskolát igénybe vevő körzet lakosságának
összetétele,
— milyen tendenciák jelentkeznek a tanulók életkörülményeiben
• középfokú oktatási intézményeknél:
— milyen az iskola népszerűsége, „benépesítésének” lehetőségei,
— milyen előképzettséggel kerülnek a tanulók az adott iskola
első osztályába
• szakoktatási intézményekben:
— legyünk tekintettel az adott szakma népszerűségére, vonzására, társadalmi motiváló hatására,
— az elméleti és a gyakorlati oktatás kapcsolatának alakulására,
— a végzettek elhelyezkedési, munkába állási lehetőségére
Különös figyelmet fordítunk minden intézménytípusban a
gyermekvédelem helyzetére. Kik azok a tanulók, akik erőteljesebb, figyelmesebb gondoskodást igényelnek? Milyen korrekciós munkát végezzünk azért, hogy minden tanuló megközelítően
egyenlő esélyekkel vehessen részt a munkában? Hogyan tudunk
szociálisan segíteni a rászoruló tanulóknak? Különösen az osztályfőnöki munkaközösség legyen tekintettel az ilyen jellegű elemzésre.
Az elemzés során felhasználjuk az iskolában készült statisztikát. A statisztikai adatok számszerűen adnak képet az intézmény működéséről, a tanulókról, a nevelőtestületről, valamint az
iskola tárgyi, szervezeti feltételeire vonatkozóan. Felhasználjuk a
területi statisztikai eredményeket, sőt az országos statisztikai
összefoglalásokat, ha eljutnak – mert jó lenne, ha eljutnának – az
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iskolába. Iskolánk eredményeit egybevetjük a terület többi
iskolájának vagy az ország többi intézményének helyzetével.
Például a tanulócsoport-létszámokban, szervezeti formákban, a szaktantermi rendszer kialakításában, a tanulók bukási százalékában, jövőalakító szándékukban.
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A statisztika az iskola számára nem felesleges adminisztratív
terhelés, hanem kiindulópont, összhasonlítási alap a további
elemzéshez. Az elemzés sok mindenre kiterjedő, sok mindent
figyelembe vevő, széles körű munka. Megkívánja a testülettől,
hogy behatóan, sokoldalúan vizsgálja az iskolai élet minden
részterületét. Az okok, körülmények, statisztikák azonban nem
kerülnek a tervben részletezésre, csupán a feladatok kijelölésében és az eszközök megválasztásában játszanak meghatározó
szerepet.

20
3.3 A tervkészítés két módszere
Tervezői gyakorlatunkban alapvetően két metódus áll vitában
egymással. Az egyik a tervek lebontását tartja a tervkészítés
mechanizmusának, a másik a tervek felépítését.
A tervek lebontása
E módszer szerint a tanévzáró értekezlet határozata alapján az
igazgató
• elkészíti a maga tervjavaslatát,
• megtárgyalja azt
— vezetőtársaival,
— a főbb munkaközösségek vagy tagozatok vezetőivel,
— az iskolában működő szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel,
— a diákönkormányzat képviselőivel,
— az iskolaszékkel
• végül ezt a tervet terjeszti a nevelőtestület elé.
A terv elfogadása után a nevelőtestület további egységei elkészítik
a maguk tervét. Az iskolai terv így kerül lebontásra a különböző
szervezetekben és osztályközösségekben.
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A tervek felépítése
Ebben az esetben a tanévzáró értekezlet határozata alapján a
munkaközösségek összeállítják a maguk terveit.
Az igazgató a maga tervjavaslatát a szervezeti egységek
terveire építi, azokat összehangolja, összekapcsolja, ha
szükséges kiegészíti, és ennek alapján határozza meg az
ellenőrzés, vezetés tervét is.
Ez utóbbit, a terv felépítésének módszerét tartjuk célravezetőbbnek. Így a tervkészítésben az iskola minden szervezeti egysége,
minden nevelője aktívan részt vesz. Mindenki az egészben és a
részletekben való gondolkodásra kényszerül. Így az iskola terve a
testület tagjainak alkotó közreműködésével készül. Az igazgató
és helyettesei ezeket a részterveket figyelembe véve készítik el az
iskola tervét. Ezt a tervjavaslatot ismerje meg minden pedagógus,
ha mód van a sokszorosításra, adjuk a pedagógusok kezébe.
Ez a tervjavaslat kerül a tanévnyitó értekezleten a vita középpontjába. Nem szükséges az egészet ismertetni, elég ha az igazgató
csak rövid megjegyzéseket fűz hozzá. Ezek elsősorban arra irányulnak, hogy az egységek tervei mennyiben vették figyelembe a
tanévzáró értekezlet határozatát. Az igazgató felhívja a figyelmet
a tanévzáró értekezlet után, az új tanév megkezdése előtt érkezett
utasításokra, továbbá jelzi, hogy a szervezeti egységek tervei hol,
hogyan kapcsolódnak egymásba.
A bevezető után az írásos tervjavaslatot vitassa meg a testület. A
nevelőtestület a vita alapján módosíthatja a tervet, és az
előterjesztett tervjavaslatot esetleg e módosításokkal együtt
fogadja el. Az iskola munkaterve kellő időben kerüljön minden
pedagógus kezébe, hogy év közben is kísérhesse figyelemmel a
végrehajtását.
Több helyen összevonják a tanévzáró és a tanévnyitó értekezletet. (Erre
lehetőséget ad a jogszabály.) Ebben az esetben egyszerre kell elvégezni
a fentebb két részre osztott feladatokat.

A munkaterv az a vezérlő dokumentum, amely a munkában
irányadó, és kinek-kinek a saját felelőssége, hogy a végrehajtásán munkálkodjék.
Az iskolai munkaterv elfogadása után az osztályfőnökök elkészítik a maguk tervét, a már kifejtett elvek szerint. Az egyes oszályok
tervének elkészítési időpontját sem célszerű azonos határidőre
kitűzni valamennyi osztály számára. Az egész szeptember hónapot jelöljük meg a tervkészítés időszakának, és október elsejére
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kérjük a terv elkészítését. (Azokban az osztályokban, amelyekben
nem változtak a körülmények, ezt a tervet már szeptember közepéig el lehet készíteni.)
Az osztályok tervei önállóak, végrehajtásukért az osztályfőnök
felel az osztályban tanító tanárokkal együtt. Több helyen nem
készítenek erre külön tervet, csak az iskolai terv alapján dolgoznak. Ez a gyakorlat is lehet célravezető, különösen a kis iskolákban.

4. A munkaterv jóváhagyása
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Az iskolai munkatervet a nevelőtestület hagyja jóvá. Ha részt
vettek a tervkészítésben, nem fordulhat elő, hogy a terv elfogadásában konfliktus támadjon az igazgató és a nevelőtestület között.
A fenntartó szerveknek a terv információs forrásul szolgál, ezért
ha igényt tartanak rá, akkor küldjük meg nekik.
Mind az értékelések, mind a tervek azért lehetnek fontosak a
fenntartók, az önkormányzatok számára, mert ezekből tájékozódhatnak az iskolák munkájáról. A munkaterv azonban az iskola
munkaokmánya, annak jóváhagyása a fenntartó (önkormányzat)
részéről nem szükséges.
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Kiszámolós
Óraszámok, óratervek és a NAT

Lehoczky János

Az elmúlt tanév során módosították a nevelõtestületek helyi tanterveiket. A korrekciót a kerettantervek kiadása tette szükségessé. Az idei tanévben az 1., 5., és 9. évfolyamon már a kerettanterveknek megfelelõen szervezték meg az oktatást. A nyár folyamán
azonban az új oktatási kormányzat módosította a közoktatási
törvényt. Ez a módosítás érintette a kerettantervek alkalmazását
is: bõvebb mozgásteret enged meg a tanítás idõkereteinek tervezésében. A nevelõtestületek ennek fényében átdolgozhatják tanterveiket, alakíthatnak az óraszámokon.
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A kerettantervi rendelet a NAT-hoz készített helyi tantervekhez
képest szûkítette a nevelõtestületek tervezési lehetõségeit. Az új
közoktatási kormányzat különösen nagy hangsúlyt helyez a tanulói kompetenciák fejlesztésére. Fontosnak tartja, hogy érvényesüljön az oktatás fejlesztõ jellege. Különösen az alapkészségek tekintetében van szükség a differenciálásra. A személyre
szabott pedagógia, a karakteresebb iskolai arculat kialakítása
pedig rugalmasabb idõtervezést kíván meg. Az Országgyûlés
a közoktatási törvény 2002. július 9-i módosításával1 oldott a kerettantervek merevségén: a tananyag és az idõkeretek átcsoportosítását bizonyos megszorításokkal a korábbinál nagyobb mértékben lehetõvé tette.

M
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Melyek ezek a lehetõségek?

2

„Az iskola a kerettantervtõl eltérhet – tantárgyakat összevonhat, mûveltségi területeket alakíthat ki, az egyes tantárgyak tananyagának átadására szánt idõkereteket a tantárgyak és évfolyamok között átcsoportosíthatja, az egyes tantárgyak tananyagának átadását korábbi vagy
késõbbi idõpontra helyezheti – azzal a megkötéssel, hogy az oktatás idõkerete nem csökkenhet, valamint a helyi tantervnek az iskolában folyó
tanulmányok befejezéséig biztosítania kell a nevelés és oktatás kötelezõ
és közös követelményeinek teljesítését, továbbá a rendelkezésre álló – e
törvény alapján meghatározott – idõkeretet nem lépi túl, és a tanulók
heti és napi terhelésére vonatkozó korlátozásokat megtartja.”

A 2002. évi XXI. törvény 3. §-a így rendelkezik:

1. Miért volt szükség a tanítási idõ újbóli
szabályozására?
A megváltozott társadalmi elvárások, igények, szükségletek a korábbi tantervi dokumentumokban foglaltakhoz képest új mûveltségi tartalmak tantervbe illesztését követelték meg. A Nemzeti
alaptanterv ezen új részterületeinek megvalósítása azonban nem
járhatott együtt a tanórai idõkeretek korlátlan megnövelésével,
sõt, a személyiségfejlesztés eredményessége érdekében a tanórák számának mérséklésére is szükség volt. A törvény a megelõzõ állapothoz képest ugyanebbõl az okból következõleg nagyobb
mozgásteret, idõkeretet rendelt a választható, nem kötelezõ tevékenységekhez, megnövelve az iskolák tervezési szabadságát.

1

2002. évi XXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
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Az iskolák jelentõs részében azonban az 1998-as helyi tantervek elkészítésekor ezt a választható idõkeretet az egyes tantárgyak óraszámának megemelésére használták fel, így országos átlagban – a
törvény szándékával ellentétben – megnõtt a tanulók kötelezõ
idõbeli terhelése. Ezzel együtt sajnálatosan beszûkült az egyéni
képességekhez, érdeklõdéshez, tanulási, képzési irányokhoz igazodó,
valóban választható, nem kötelezõ foglalkozásokra fordítható keret.
Nemritkán elõfordult, hogy a NAT új mûveltségi elemeit valamely
hagyományos tantárgy szinte „felszívta”. Az új tananyaggal ugyan
bõvítették, sûrítették az azt befogadó tárgyat, ám idõkeretét a korábbi gyakorlat szerint határozták meg.

Figyelem!
A kerettantervek kiadását – többek között – az alábbi szándékok indokolták:
ß biztosított legyen, hogy a NAT-ban lefektetett tantervi tartalmak helyi szinten teljes mértékben megvalósuljanak
ß a követelmények teljesítéséhez megfelelõ idõkeret álljon
rendelkezésre
ß a képességekhez igazodó fejlesztés érdekében maradjon
idõ különbözõ választható tevékenységek szervezésére
ß a tanulók terhelése elfogadható szintû maradjon
ß ne sérüljön a szülõk és tanulók választáshoz fûzõdõ joga

Az alaptanterv leszögezi: „A NAT … olyan iskolai pedagógiai
munkát feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlõdése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos
egyéb fóruma is.”
Ebbõl a pedagógiai szemléletváltásból is következik, hogy nemcsak a tanóráknak, hanem a képességeket fejlesztõ, a tananyag elsajátításával szorosan össze nem függõ iskolai és iskolán kívüli tevékenységekhez is idõt kell biztosítanunk.
Fontos észrevennünk, hogy míg a törvénymódosítás ismét tág
határokat biztosít a tananyag kerettantervtõl eltérõ elrendezésére, addig határozottan tiltja, hogy a tanítás ideje a korábbi
szabályzóhoz képest növekedjék, illetve, hogy a választható
idõkeretbõl a kötelezõ tanórák idõkeretét megnöveljék. Óvja tehát a tanulókat a túlterheléstõl.
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Önkontroll!
A tanulónak joga van ahhoz, hogy
o iskolai tanulmányai rendjét pihenõidõ, szabadidõ, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetõségek biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelõen ala1
kítsák ki,
o képességeinek, érdeklõdésének, adottságainak megfelelõ
nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mér2
ten tovább tanuljon,
o napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön,

4
o válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül.
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A szülõ kérheti, hogy – a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett – gyermeke a nem kötelezõ foglalkozásokat (beleértve a napközi, illetve a tanulószobai ellátást is)
igénybe vehesse, sõt ilyen foglalkozások szervezését kezdeményezheti is.5
Ahhoz, hogy a tanuló, illetve szülõje a fenti jogaival élhessen, az
iskola köteles lehetõségeihez mérten megteremteni az e jogok gyakorlásához szükséges kereteket, tanítási színtereket.
Törekednie kell tehát olyan napirend, hetirend kidolgozására,
mely figyelembe veszi a különbözõ életkorú tanulók pihenõidõre,
szabadidõre, testmozgásra való igényét. Lehetõvé kell tennie,
hogy az étkezésekre megfelelõ idõben kerülhessen sor, és kellõ
idõtartam álljon rendelkezésre.
Igény szerint az iskola napközi otthoni, tanulószobai ellátást,
egyéb tanórán kívüli foglalkozást szervez. Ezeket úgy kell megtervezni, hogy az iskola valóban meg tudjon felelni ezeknek az elvárásoknak. Az alsó tagozaton napi 4-5, a felsõ tagozaton napi 3,
a középiskola minden évfolyamán napi 2 órával számolhatunk,
de ezt az idõkeretet a szükséges ellátáshoz igazodva meg kell növelni. A kialakított napközis, illetve tanulószobai csoportokra
megállapított idõkeret az évfolyamok, csoportok és a tanítási év
során a tanítási hetek között átcsoportosítható.6
1
2
3
4
5
6

Kt.
Kt.
Kt.
Kt.
Kt.
Kt.

10.
10.
11.
11.
14.
53.

§
§
§
§
§
§

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

bekezdés
bekezdés
bekezdés a) pont
bekezdés b) pont
bekezdés d) pont
és (4) bekezdés
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2. Az idõkeret változásai
Hogyan valósíthatók meg a fentiek csökkenõ idõkeretben? A kerettantervek bevezetése valóban csökkenti-e a helyi tantervekben már felosztott idõkereteket? Változik-e a tanórák idõkerete
a törvénymódosítás által?
Noha az egyes tantárgyakat tanító pedagógusok olykor óraszámcsökkenést érzékelnek, az általában nem a NAT által ajánlott arányokra építõ helyi tantervekhez képest észlelhetõ, hanem a korábbi, az 1978-as tantervi állapoton nyugvó gyakorlattal összevetve
mutatkozik. Mi szabályozza ezt az idõmennyiséget?
Az iskola által felosztható idõ mennyiségét évfolyamonként a törvény, míg a tervezés szabályait – kötöttségeit és
helyi tervezési lehetõségeit a továbbiakban is – a kerettantervi rendelet szabályozza.
Az 1999-es törvénymódosítás a kötelezõ tanórák számát az 1996-os
változathoz képest a 3. évfolyamon, az általános iskola felsõ tagozatán, valamint a középiskola 9. és 10. évében meg is emelte. A kötelezõ idõkeret függvényében változik a választható tevékenységekre fordítható idõ is, hiszen azt a törvény 52. § (7) bekezdése a kötelezõ
idõkeret százalékában adja meg, sõt ezzel összefüggésben az egyéni
tehetséggondozásra és felzárkóztatásra biztosított 5%-os idõmennyiség is megnövekedett.1 A helyi tantervek korrekciójakor tehát a jelenlegi, elfogadott tantervekben meglévõnél egy kissé több idõvel is
gazdálkodhatunk.

2.1 A heti kötelezõ tanítási órák számának változása
évfolyam:
1993-as, korábbi tantervi
állapot
1996-os törvénynek megfelelõ
helyi tantervek
1999-es és 2002-es törvénymódosításnak, a kerettanterveknek megfelelõ

1

1
20

2
22

3
24

20

20

20

20

20

4
25

5
26

6
28

22,5 22,5 22,5

22,5 22,5

25

25

Kt. 52. § (10) bekezdés c) pont

Iskolavezetés 2002. december

M
6.1
5

Szervezés

évfolyam:
7
8
9
10
1993-as, korábbi tantervi
28
29
32
33
állapot
1996-os törvénynek megfelelõ
25
25 27,5 27,5
helyi tantervek
1999-es és 2002-es törvény27,5 27,5 30
30
módosításnak, a kerettanterveknek megfelelõ
Forrás: A kerettantervek alkalmazása (OM, Bp., 2000.)
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11
33

12
32

30

30

30

30

A táblázatban megadott idõkereteknél kevesebb óraszámot –
a törvénymódosítás értelmében – a helyi tantervek nem adhatnak meg. Nem csoportosítható tehát úgy át a tananyag az évfolyamok között, hogy a fentieknél kevesebb tanórai elfoglaltsága
legyen a tanulóknak. Azaz, ha ilyen megoldást szeretne az iskola,
akkor azt egyedi eljárás során engedélyeztetnie kell.

6
2.2 Az órakeretek
A közoktatási törvény szerint „az iskolában a szorgalmi idõ, tanítási év minden év szeptemberének elsõ munkanapján kezdõdik,
és – az alapmûveltségi vizsga, az érettségi vizsga s a szakmai vizsga évét kivéve – minden év június hónap 15-én, illetve, ha ez
a nap nem munkanap, a június 15-ét megelõzõ munkanapon fejezõdik be”.1

Önkontroll!
Ebben az idõkeretben kell biztosítani a nappali oktatás munkarendje szerint
o a kötelezõ tanórákon folyó tanítást,
o a nem kötelezõ tanórai foglalkozásokat,
o a tanórán kívüli foglalkozásokat,
o az egyéni foglalkozásokat,
o az egyéb iskolai alapszolgáltatásokat,2
o illetve ennek az idõkeretnek a terhére szervezhetõ meg az
osztálybontás.

1
2

2002. évi módosítás 5. §
Lásd: Kt. 121. § (1) 1. pont
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Az iskola a tanév rendjében kötelezõen megfogalmazottak figyelembevételével maga határoz munkatervérõl, és ebben a tanítás
nélküli munkanapokról, illetve a tanítási szünnapokról. Mindezeket éves munkatervében rögzíti.1

Figyelem!
Az egyes évfolyamokra kiszámítható idõkeret tehát a következõ
oktató-nevelõ tevékenységekre fordítható:
ß kötelezõ tanórai foglalkozás2
— kötelezõ, kerettantervben meghatározott tantárgyak,
mûveltségi területek
— kötelezõ, a kerettantervben meghatározott tantervi modulok
— helyi tantervben elõírt kötelezõ tantárgy
ß nem kötelezõ (választható) tanórai foglalkozás3
ß tanórán kívüli foglalkozás4, például
— napközis foglalkozás
— tanulószobai foglalkozás
— szakkör, érdeklõdési kör
— önképzõkör
— énekkar
— mûvészeti csoport
— iskolai sportkör
— iskolai tanulmányi, szakmai, kulturális rendezvények,
versenyek
— az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási
órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás
ß egyéni foglalkozás5

A kerettantervi rendelet kizárólag a tanulók tanórai elfoglaltságát szabályozza. Tehát az iskola választható (nem kötelezõ) idõkerete terhére megszervezett tanórán kívüli tevékenységekre (szakkörök, önképzõkörök, énekkar, mûvészeti csoport,
1
2
3
4
5

Kt.
Kt.
Kt.
Kt.
Kt.

52.
52.
52.
53.
52.

§
§
§
§
§

(2) bekezdés
(3) bekezdés
(7) bekezdés
(2) bekezdés
(10) bekezdés
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sportkör) nézve a továbbiakban sem tartalmaz rendelkezéseket,
azokat az iskola ilyen kötöttségektõl mentesen tervezheti.
Az iskola oktatásszervezési feladatai szempontjából a tanórai
foglalkozás szolgálhat
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· a kerettanterv kötött idõkeretében a meghatározott tantárgyak
tanítására,
· a tantárgyak összevonásával kialakított mûveltségi területekre,
· a kerettantervben meghatározott tantervi modulok tanítására,
· a kerettanterv szabadon tervezhetõ idõkeretében tantervi kötöttségektõl mentesen, a helyi tantervben elõírt tananyag tanítására, illetve a szükséges képességfejlesztésre,
· a szabadon tervezhetõ idõkeretben a szakiskolában a pályaorientációra, szakmai elõkészítõ és alapozó ismeretek oktatására,
a szakközépiskolában szakmai orientációra és szakmacsoportos alapozó oktatásra,
· nem kötelezõ, a kerettantervben nem szereplõ tartalommal
szervezett, a tanuló számára választható tanórai foglalkozásra.
A tanuló kötelezõ tanórai foglalkoztatása, illetve választható tanórai elfoglaltsága1 alapesetben nem lehet több a következõknél:
Évfolyam
1–2.
3–4.

5–6.
7–8.

9–10.
11–12.

Napi kötelezõ
óraszám
4
4 vagy 5
(heti átlagban
4,5)
5
5 vagy 6
(heti átlagban
5,5)
6
6

Heti kötelezõ
óraszám
20
22,5

Heti választható
óraszám
10% = 2
10% = 2,25

25
27,5

25% = 6,25
30% = 8,25

30
30

45% = 13,5
60% = 18

A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban
a kötelezõ idõkeretek 10%-kal megemelkednek.2
A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban a kötelezõ tanórai foglalkozáson felül egészségi és pedagógiai habilitációs és rehabilitációs
tanórai foglalkozásokat is szervezni kell. Ezek közül a tanulónak
annyi foglalkozáson kell részt vennie, amennyi a fogyatékosságából
1
2

Kt. 52. § (3) és (7) bekezdés
Kt. 52. § (4) bekezdés
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eredõ hátrányának csökkentéséhez szükséges.1 Ezeknek a foglalkozásoknak az idõkerete az alábbi:
Fogyatékosság

A kötelezõ heti idõkeret %-a

értelmi fogyatékos

15

más fogyatékos (az autista
kivételével)

15

gyengénlátó

25

mozgásfogyatékos, vak, nagyothalló, beszédfogyatékos

40

siket, autista

50

A törvény ugyanezen szakasza rendelkezik arról, hogy hogyan
kell a kötelezõ óraszámot megállapítani, ha a fogyatékos tanulót
nem fogyatékos tanulókkal egy osztályban tanítják.
Ha az iskolai oktatást összevont osztályban szervezik, a közös
és az osztatlan órák arányát meghatározva kell a helyi tantervet
elkészíteni.
Az egész napos, iskolaotthonos formában szervezett tanítás esetében a helyi tantervben mind a tanórai, mind a napközis foglalkozások egymásra épülésébõl adódó tanítási (természetesen csakis
a tanítási) feladatokat meg kell tervezni.
A közoktatási törvény2 szerint a szakmai elméleti tanítási
órák száma nem lehet több napi hét tanítási óránál, egy tanítási napon a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tanítási órák száma napi nyolc tanítási óránál.
A szakképesítés iskolai rendszerû szakképzésben történõ megszerzéséhez szükséges képzés idõtartamát, valamint az elméleti
és gyakorlati képzési idõt az Országos képzési jegyzék (OKJ) szerinti központi tantervek tartalmazzák.
A jogszabály ugyanezen pontja külön rendelkezik a mûvészeti
szakmai vizsgára felkészítõ iskolákban alkalmazandó óraszámokról is.
A kerettantervi rendelet a törvényben elõírt kötelezõ idõkeretet
szigorúan strukturálja.

1
2

Kt. 52. § (6) bekezdés
Kt. 52. § (3) bekezdés g) pont
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· Egyértelmûen szabályozza az egyes tantárgyak tanítására legkisebb mértékben kötelezõen fordítandó óraszámot.
· Feltételekhez köti a választható idõ tanórai felhasználását.
· Rendelkezik a tanulók maximális napi tanórai terhelhetõségérõl.
· Megszabja a törvény 2002-es módosításának 3. §-ában foglaltak figyelembevételével az eltérés feltételeit.
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A kerettantervek a NAT-ra mint tantervi alapra épülnek. Az abban
foglaltaknál is újabb tananyagtartalommal ezért nem kell számolni
bevezetésükkor. Azzal viszont, hogy a kerettanterv a tananyag elrendezését, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó fejlesztési tennivalókat
évfolyamokhoz és kötött óraszámokhoz rendeli, megbízhatóbb, átjárhatóbb, áttekinthetõbb helyi tantervek mûködtetésére ösztönöz.
Már láttuk, hogy a kerettantervi tananyag évfolyamonkénti elrendezésétõl a nevelõtestület helyi tantervében eltérhet. Érdemes azonban
alaposan végiggondolni azt, hogy érdemes-e változtatni. A helyi tanterveket a nevelõtestületek felülvizsgálhatják, korrigálhatják,
de újabb átdolgozást a törvény módosítása nem követel meg.

2.3 Kötelezõ tanóra
A kötelezõ tanórai idõkeret felhasználása az alábbi feladatokra
lehetséges:
·
·
·
·

kerettantervben szereplõ tantárgyak tanítása
mûveltségi területek kialakítása
kerettantervben szereplõ tantervi modulok tanítása
szabadon, helyben tervezhetõ kötelezõ tanórai foglalkozások

2.4 A kötelezõ tantárgyak
Mint már láttuk, a közoktatási törvény 52. § (3) határozza meg az
egyes évfolyamokon kötelezõ tanórák számát. A kerettantervben megszabott követelmények teljesítésének, azaz a minden tanulóra egységesen elõírt tananyag elsajátításának és
az elvárt képességek kialakításának ebben az idõkeretben
kell történnie. Pontosabban a tantárgyi tantervek szerzõi úgy
állították össze azokat, hogy a tantervi tartalmak az éves óraszám mintegy 80%-a alatt teljesíthetõk legyenek. A fennmaradó
20%-nyi idõt a pedagógus vagy a kerettantervi ismeretek lassabb
ütemû megtanítására, gyakorlására, rögzítésére használhatja,
vagy kiegészítheti – elmélyítheti, helyi tartalommal bõvítheti –
azt. Ha ez a 20%-nyi idõ nem volna elegendõ, akkor a tananyagot
az évfolyamok között átcsoportosíthatják.
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A kerettanterv egyértelmûen megszabja a kötelezõ tanórák keretén belül tanítandó tantárgyak körét, s a tanításuk elõírt évfolyamát. Ez alól a szigorú szabályozás alól a törvénymódosítás
feloldja az iskolákat. Mint a törvány új szövegébõl kitûnik, az iskola a kerettantervtõl eltérhet.
Ha az iskola biztosítja a kerettantervi tartalmak elsajátítását, akkor korlátozások nélkül vonhat össze tantárgyakat,
visszatérhet a NAT-hoz igazodó mûveltségi területek kialakításához. A tananyag átcsoportosítása a továbbiakban
nem csak az egymást követõ páratlan és páros évfolyamok
között lehetséges.
A tárgyakat a kerettantervi elnevezésekkel azonosan célszerû megtervezni, azonban ettõl az iskola eltérhet. Figyeljünk
arra, hogy a tantervi tantárgyak nem feltétlenül azonosak a tanulók órarendjében szereplõ tantárgyakkal. A tantervi tervezés
és a tanulásszervezési mód nem azonos dolgok.
Lehetõség van akár úgynevezett teamtanításra is, amikor az egységes és tantervi egészet alkotó tárgyat több, egymással szoros
munkakapcsolatban álló pedagógus tanítja.
Elképzelhetõ, hogy a természetismeret tantárgy különbözõ természeti jelenségeket vizsgáló részeit (fizikai jelenségek, a földrajzi környezet változása, az élõvilág) egymást követõ epochák során más és más pedagógus tanítja.
Lehetséges – példának okáért –, hogy míg a történelmet tanórákon tanítják, addig az állampolgári ismeretek elsajátítására tanítási projekteket alkalmaznak.
A kötelezõ tantárgyak között óratervi szempontból kitüntetett
helye van a testnevelésnek. Ennek óraszáma ugyanis a helyi lehetõségek szerint korlátlanul megemelhetõ úgy, hogy e többletórák nem számítanak bele a tanulók napi tanórai terhelésébe.
A kötelezõen megszervezendõ tantárgyak között találjuk az 5. évfolyamtól kezdõdõen az osztályfõnöki órát. Erre nem kell külön
tantervet készítenünk, de biztosítani kell azt, hogy minden évfolyamon az éves óraszámból legalább 10 órát egészségnevelési témákra fordítsanak.

2.5 Tantervi modulok
Azokat a mûveltségi részterületeket, melyek célszerûen nem
szervezhetõk meg minden iskolában azonos módon, tantárgysze-
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rûen, az általános iskola felsõ tagozatán és a gimnáziumban úgynevezett tantervi modulokba rendezte a kerettanterv. Az alsó tagozaton e mûveltségi tartalmakat a tantárgyi munkacsoportok
adott tárgyakhoz integrálták, tehát az elsõ négy évfolyamon
ezeket a mûveltségi részterületeket külön tervezni nem kell.
A felsõ tagozaton és a gimnáziumban viszont e modulok
mindegyikének szerepelnie kell a helyi tantervben.
Milyen formában valósíthatók meg a modulok?
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E tantervi elemekbõl szervezhetõk önálló tantárgyak, illetve megvalósításukat egy kerettantervi tantárgyhoz vagy egy másik modulhoz integráltan is tervezhetik. Az integrálás feltételeit a rendelet 11. § (2) bekezdése határozza meg, amelyet a továbbiakban
ismertetünk.
Lássunk néhány példát:
· Egy modul önálló tantárggyá alakul:
Az általános iskola mozgókép- és médiaismeret modulja a kerettantervben a nyolcadik évfolyamra ír elõ 37 órát. Ez tervezhetõ
egy heti 1 órás önálló tantárgyként, de egy egy féléves, 74 órás
tárgyként is, intenzívebb tanulási szakaszt biztosítva ezzel.
· Egy modult egy kerettantervi tantárggyal integrál:
Ugyanezt a modult a rajz tantárggyal integrálhatják, így e tantárgy
mindkét tantervi elem követelményeit magába foglalja összesen
heti 1+1=2 órás tárgyként, azaz éves átlagban 37+37=74 órában.
· Két modult integrálva hoz létre egy önálló tantárgyat:
A tánc és dráma modult a hon- és népismerettel integrálva hoznak
létre egy – jellemzõen néphagyományokra épülõ – tantárgyat.
· Több modult integrálva hoznak létre új tantárgyat:
A gimnázium 11. évfolyamán a mozgókép- és médiaismeretet
a vizuális mûvészetekkel ötvözve integrálják a társadalomismerethez, s alkotnak meg egy kreatív tantárgyat évi 55 órában, természetesen valamennyi bevont modul tananyagát teljesítve.
· A modult az osztályfõnöki órák egy részében valósítják meg:
Sajátos lehetõség a 6. évfolyamos egészségtan modul integrálása az
osztályfõnöki órákkal. Ne feledjük, hogy évente legalább 10 osztályfõnöki órának egészségnevelési tartalmúnak kell lennie. E példa
szerint minden második héten 2 osztályfõnöki óra során beszélhetik meg tanulók a serdüléssel kapcsolatos testi, lelki problémáikat,
készülhetnek fel az e korosztályt különösen veszélyeztetõ helyzetek
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elkerülésére. Ez esetben célszerû a követelmények teljesítésének értékelésénél eltérni az évközi érdemjegyektõl és az osztályzástól.1

2.6 Szabadon tervezhetõ idõ
A kerettantervekben megadott órakeretek nem töltik ki teljesen
a törvény által megszabott kötelezõ idõkereteket. Néhány óra felhasználásáról – kerettantervi kötöttségektõl mentesen – a nevelõtestületeknek kell döntenie.

Önkontroll!
Ez a keret fordítható
o valamely tantárgy vagy modul óraszámának megemelésére külön tananyag nélkül abból a célból, hogy a kívánatos
készségek, képességek, kompetenciák kialakítását, a differenciált fejlesztést lehetõvé tegyék,
o valamely tantárgy vagy modul óraszámának megemelésére azért, hogy a kerettantervben elõírtat kiegészítõ helyi
tananyag elsajátítása biztosítható legyen,
o osztályfõnöki órák idõkeretének biztosítására az alsó tagozaton, a többi évfolyamon az osztályfõnöki órák számának
emelésére, különösen a szocializáció segítése céljából,
o önálló, helyben készített tantárgy bevezetésére,
o szakiskolában a pályaorientációra, szakmai elõkészítõ és
alapozó ismeretek oktatására,
o szakközépiskolában szakmai orientációra és szakmacsoportos alapozó oktatásra.

A szabadon tervezhetõ idõkeret tartalmára vonatkozóan a kerettanterv nem szabályoz. Mivel ezt az órakeretet minden tanulónak
biztosítani kell – lévén kötelezõ tanórai idõ –, nem csoportosítható át választható tantárgyakra, tevékenységekre, de kötelezõen
elõírt helyi tananyag tanítására igen.2

1
2

Kt. 70. § (3) bekezdés
Kerettantervi rendelet 3. § (3) bekezdés
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2.7 Választható idõkeret
A törvény 52. § (7) bekezdése szerint biztosítandó választható
idõkeret elosztásáról a nevelõtestület kerettantervi kötöttségektõl mentesen dönthet.
Felhasználhatja
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· a készségtantárgyak1 tananyagának tanítására bármely évfolyamon,
· a kerettantervben nem szereplõ mûvészeti, sport- vagy kézmûves tevékenység elsajátítását, gyakorlását és az egészségnevelést szolgáló tevékenység szervezésére bármely évfolyamon,
· az elsõ három évfolyamon az idegen nyelv tanítására,
· az alsó tagozat kivételével a kerettantervben nem szereplõ bármilyen tárgyú helyi tantárgy tanítására,
· az alsó tagozat kivételével emelt szintû nevelés-oktatás megszervezésére,
· nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás sajátos
tananyagának tanítására,
· két tanítási nyelvû iskolai nevelés-oktatás szervezésére,
· középiskolában bármely közismereti tantárgy tananyagának
elsajátítására,
· gimnáziumban a munkába állást elõkészítõ, segítõ ismeretek
átadására.
Az elsõ három évfolyamon idegen nyelv oktatása kizárólag a nem
kötelezõ idõkeretbõl szervezhetõ, biztosítva ezzel a szülõknek a
választás lehetõségét.
Észrevehetõ a fentiekbõl, hogy a korábbi gyakorlattól eltérõen nincs lehetõség az egyes tantárgyak óraszámait ebbõl
az idõkeretbõl kiegészíteni, megfejelni. Figyeljünk arra,
hogy különösen szigorú a rendelet az alsós évfolyamok
vonatkozásában.
A heti nem kötelezõ idõkeret az egyes évfolyamok, osztályok, tanév közben a tanítási hetek között továbbra is átcsoportosítható,
tömbösíthetõ.
A nem kötelezõ idõkeret tanórán kívüli foglalkozások szervezésére, valamint osztálybontáshoz2 is igénybe vehetõ.

1
2

Kt. 121. § (1) bekezdés 17. pont
Kt. 52. § (12) bekezdés
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A tanórán kívüli foglalkozásokhoz tartozik a napközis és tanulószobai foglalkozás, a szakkör, az érdeklõdési kör, az önképzõkör, az
énekkar, a mûvészeti csoport, az iskolai sportkör, a tanulmányi,
szakmai, kulturális versenyek, a bajnokságok és a diáknapok.1
A pedagógiai program határozza meg a tehetséggondozás és felzárkóztatás módjait is. E célból egy–három tanuló részvételével egyéni
foglalkozás2 tartható a heti kötelezõ órakeret 5%-áig a nem kötelezõ
órakereten felül. A rendelkezésre álló órakeretet annyi órával
kell csökkenteni, ahány egyéni foglalkozást szerveztek. Ez az
idõmennyiség is átcsoportosítható. Az egyéni foglalkozásokkal
oldható meg többek között a más tantárgyi program szerint haladó
osztályból vagy másik iskolából átvett tanulók felzárkóztatása is.
Az iskola határozza meg, hogy a rendelkezésre álló idõkeret
hány százalékát használják fel egyéni foglalkozásra vagy osztálybontásra.
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3. Integrált tantárgy létrehozása
A kerettantervi óratáblázatban – a felhasználható idõkeret korlátozottsága folytán – elõfordul több kis óraszámú, nemritkán heti
egyórás tantárgy. A modulokhoz még a tantárgyakénál is szûkebb keret rendelhetõ. A nevelõtestületnek fel kell mérnie, hogy
célszerû-e az adott tantervi egységet alacsony óraszámban,
önállóan megszerveznie, vagy a tartalmukban összetartozó
részeket egybeolvasztva önálló, integrált tárgyat alkot.

Figyelem!
Ha ez utóbbi megoldás mellett dönt, akkor figyelemmel kell lennie az alábbiakra:
Integrált tantárgy kialakítható
ß kerettantervben elõírt tantárgyakból
ß kerettantervi tantárgyi modulokból
ß a szabadon tervezhetõ idõkeret terhére megtervezett helyi
tananyag elsajátítását célzó tantervi egységbõl

1
2

Kt. 53. § (2) bekezdés
Kt. 52. § (10) bekezdés
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Választható tantárgy, illetve emelt szintû képzés esetén – az
egyéb szükséges feltételek biztosításával – a nem kötelezõ idõkeret is bevonható az integrációba.
Ha integrált tárgyat alkotunk, akkor maradéktalanul biztosítani
kell azt, hogy az integrációba bevont tárgyak, tantervi modulok
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· tananyagát az egységes új tantárgy teljesítse, és biztosítsa az
ehhez szükséges tanulói tevékenységeket,
· ne legyen ellentétes az integrált tárgy célja, feladatai a bevont
tárgyakéival,
· rendelkezésre álljanak a szükséges taneszközök,
· legyen az integrált oktatásra felkészült pedagógus, vagy biztosítsanak erre képes együttmûködõ pedagógus-munkacsoportot,
· az integrált tantárgy idõkerete a bevont részek idõkeretének
összegével legyen egyenlõ.
Mivel az integráció során a bevont tantervi részek közötti átfedések megszüntethetõk, egyes didaktikai feladatok csökkenthetõk,
ezért az integrált tárgy éves órakeretét a bevont tárgyak óraszáma összegénél 10%-kal kevesebbre lehet csökkenteni.
Példa:
Ha a gimnázium 11. évfolyamára elõírt 37 órás emberismeret és etika
tantárgyat integráljuk a 18 órás társadalomismerettel, akkor az integrált tárgy éves óraszáma 37 óra + 18 óra = 55 óra/év csökkentve
10%-kal, azaz 5,5 órával = 49,5 óra/év.

Az integrált tantárgy elnevezésére a nevelõtestület jogosult.
Figyeljünk azonban arra, ha egy tantárgyhoz egy másik tantervi
részt illesztünk, megváltozhatnak a bevont tantárgyak teljesítésének értékelésérõl szóló részek is. Például ha az irodalom tanításába bevonjuk a tánc és dráma modult is, akkor az integrált tárgy
tanulói minõsítésekor a mozgásos kifejezõ képesség milyenségét
is értékelnünk kell.

4. Emelt szintû oktatás
Helyi tantervében a nevelõtestület döntheti el továbbra is, hogy
egy adott tantárgyból biztosítja-e az emelt szintû képzést. Ám
a kerettantervi rendelet 5. §-ában meghatározottak szerint ezt
csak az alábbi feltételek teljesülésével teheti meg:
· az emelt szintû oktatás a kerettantervben meghatározottnál
magasabb követelmények teljesítését – bõvebb, vagy mélyebb
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tananyag, speciális ismeretek elsajátítását, fejlettebb képességek kialakulását – határozza meg
· legalább két évfolyamon keresztül biztosítják egymásra épülõ
oktatását
· a tanítási év átlagában a kerettantervben elõírt óraszámot legalább 50%-kal meghaladó idõkeretben oktatják
· emelt szintû idegennyelv-oktatás csak osztálybontással szervezhetõ, kivéve nyilván azt az esetet, ha az osztályba járó tanulók száma nem éri el a közoktatási törvényben megszabott maximális létszám felét

5. Nem hagyományos tanulásszervezési módok
Igen elõremutató a kerettantervi rendelet 3. § (2) bekezdésében
megfogalmazott tanulásszervezési lehetõség, mely szerint a tanórai
foglalkozások megszervezhetõk a hagyományos formáktól eltérõ módon is, ha az elõírt követelmények ilyen módon is teljesülnek. Különösen szerencsés lehet mindez a tanulók motiválására,
aktivizálására, öntevékenységre építõ megismerõ helyzetek, örömteli
tanulási élmények biztosítására, az ismeretszerzéshez és alkalmazáshoz kapcsolódó együttmûködõ készség javítása, valamint az alkotó-, a problémamegoldó és konfliktuskezelõ képesség fejlesztése
érdekében.
A törvény módosítása ismét lehetõséget ad arra, hogy az iskola
ne tantárgyszerûen építse fel tantervét, hanem mûveltségi területekhez kötõdõen, vagy hogy a közös követelmények alapján kereszttantervet készítsen.
Lehetõség van tehát a kötelezõ idõkeretben a projektmódszer alkalmazására építõ tanulási egységeket, témanapokat, témaheteket szervezni. Ilyen a könyvtári, múzeumi, állatkerti foglalkozás,
a mûvészeti elõadáshoz, kiállításhoz kapcsolódó kötelezõ program, terepgyakorlat. Szintén a kötelezõ idõkeretben szervezhetõ
meg az erdei iskola is.
Az erdei iskola olyan többnapos, a szorgalmi idõben megvalósuló,
a szervezõ intézmény székhelyétõl különbözõ helyszínû, környezethez illeszkedõ nevelési-tanulásszervezési egység, melynek során a
tanulás folyamatát – a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag
elsajátítását – a tanulók aktív, együttmûködõ cselekvõ (kooperatív-interaktív) megismerõ tevékenységére építik. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális
környezetéhez. Kiemelkedõ nevelési feladata a környezettel harmo-
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nikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötõdõ szocializáció.
Figyeljünk tehát arra, hogy az erdei iskola helyi tantervi tervezését tekintve is különbözik a tanítás nélküli munkanapokon szervezett tanulmányi kirándulásoktól, a tanórán kívüli közösségi
tevékenységektõl!

6. A tanulók tanórai terhelése

M
6.1

Az iskola számára a fenntartó által évfolyamonként biztosítandó
teljes idõmennyiség nem azonos azzal az idõvel, amennyit a tanulóknak iskolai foglalkozáson kell tölteniük. A kerettantervi
rendelet határt szab a tanulók tanórai terhelésének.

18

Határozottan leszögezi, hogy a tanulók kötelezõ és választott tanórai foglalkozásainak száma az elsõ hat évfolyamon legfeljebb 2, a többi évfolyamon legfeljebb 3 órával
lehet több, mint a kötelezõ idõkeret.
A nemzeti, etnikai kisebbségi, illetve a két tanítási nyelvû nevelésben, oktatásban részesülõk az elsõ nyolc évfolyamon legfeljebb
négy, a 9–12. évfolyamon legfeljebb öt órával tanulhatnak több
tanórán, mint a kötelezõ óraszám. A kerettantervi óraszámon felül
rendelkezésre álló testnevelési órákat, az iskolaotthonos rendszerû tanítás esetén a napközis foglalkozásokat és a nem állami, illetve önkormányzati fenntartású iskolákban a hitoktatás tárgyait
ebbõl a szempontból nem kell számításba venni. Ugyancsak figyelmen kívül hagyandók a habilitációs, rehabilitációs célú tanórai
foglalkozások1 és az egyéni foglalkozások, korrepetálások.2
A nem tanórai foglalkozások – például szakkör, mûvészeti csoport foglalkozása, sportkör – sem tartoznak ebbe a körbe, hiszen
azok a tanuló szabadidejének részét képezik.

1
2

Kt. 52. § (6) bekezdés
Kt. 52. § (10) bekezdés
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7. Az átmeneti idõszak problémái
A korrigált helyi tanterveknek a 2001/2002-es tanév kezdetéig el kellett készülniük. A kerettanterveknek megfelelõ tanítást az elsõ, az ötödik és a kilencedik évfolyamon
szeptembertõl be kellett vezetni.
Az elsõ osztályok tanítása nyilvánvalóan nem okoz különösebb
gondot. Ám újabb átmeneti helyzet adódik az 5. és a 9. évfolyamon. Mivel az 5. évfolyamra lépõ diákok a negyedikes tananyagot
még a régi, 1978-as tanterv szerint sajátították el, ezért egyes
tantárgyaknál tartalmi átfedések lehetnek. A törvény módosítása
lehetõséget ad arra, hogy ezt az átmeneti problémát a tananyag
évfolyamok közötti átcsoportosításával oldjuk fel.
A középiskoláknak pedig arra kell felkészülniük, hogy egészen
a 2005/2006-os tanévig a padsoraikba kerülõ tanulók vagy
a régi tanterv szerint tanultak, vagy valamilyen – olykor tartalmában és minõségében is különbözõ – helyi átmeneti, de zömmel
a NAT részletes követelményeihez igazodóan elrendezett tanterv
szerint végezték el általános iskolai tanulmányaikat. Ez nemcsak
a tananyag ismeretének különbözõségét veti fel, hanem azt is,
hogy egyes tanulók már jártasak lesznek a NAT új mûveltségi
részterületeiben, mások pedig egyáltalán nem.
E gondok áthidalására addig, amíg az elsõ, kerettantervek
szerint belépõ osztály a nyolcadik évfolyamot el nem végezte, azaz a 2005/2006-os tanév kezdetéig, átmeneti tanterveket szükséges alkalmaznunk.
Ezekben a tantervekben nemcsak a tananyag megfelelõ elrendezésérõl, átcsoportosításáról kell gondoskodnunk, hanem szükség lehet arra is, hogy ideiglenesen óraszámokat is változtassunk. Célszerûtlen volna valamely tantárgy esetében a helyi
tanterv szerint meghatározott teljes óraszámot felhasználni, ha
a belépõ évfolyamok témái átfedésben vannak a korábbi évek
tananyagával. Ugyanakkor a szabadon tervezhetõ és a nem
kötelezõ órák egy részét praktikus lesz arra fordítani, hogy
a különbözõ tantervû iskolákból érkezõ tanulók szintrehozását, a tõlük kívülálló okból hiányzó, ám nélkülözhetetlen ismeretek pótlását biztosíthassuk.
A kerettantervek bevezetése csak akkor lehetne átmeneti helyzet
nélküli, ha az kizárólag az elsõ évfolyamon indulna, folyamatosan belépõ rendszerrel. Korunkban azonban a tantervek bevezetésére 12 év túl hosszú idõ. Az azokban elrendezett tananyagok
és követelmények – tapasztalhattuk – hamarabb erodálódnak.
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Ezért is írja elõ a törvény a NAT – és ezzel együtt a rá épülõ kerettantervek – háromévenkénti kötelezõ felülvizsgálatát.
A több évfolyamon történõ bevezetés viszont nem oldható meg átmeneti tantervek nélkül. Kétségtelen, hogy ez a helyzet nem tervezhetõ meg egyszerûen, ám azzal, hogy a belépés az iskolaszakaszok,
iskolatípusok határaihoz kötõdik, várhatóan könnyebben lesz kezelhetõ, mint ahogy az az 1998-as átmeneti helyzetben történt.
E bonyolult idõszakban a helyi tanterveiket készítõ nevelõtestületeknek segítséget nyújthatnak a pedagógiai szakmai szolgáltató
szervezetek tantervi szakértõi, támpontot adnak az átmeneti idõszakra készült tantervi minták, ajánlások.
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Források
Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, az
1999. évi LXVIII. törvény és a 2002. évi XXI. törvény módosításaival)
Nemzeti alaptanterv
Az oktatási miniszter 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelete a kerettantervek
kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
A kerettantervek alkalmazása. Hogyan vizsgáljuk felül a pedagógiai
programokat?
Oktatási Minisztérium, Budapest, 2000.
A kerettantervek alkalmazása. Tájékoztató a pedagógiai programok
fenntartói jóváhagyásához
Oktatási Minisztérium, Budapest, 2000.
A kerettantervi rendelet teljes szöveganyaga letölthetõ formában is
hozzáférhetõ az Oktatási Minisztérium honlapján.
(http://www.om.hu)
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Vargabetû
Történelemtanítás 1999 szeptemberétõl

Balla Árpád
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Ennek az alfejezetnek az elõzõ változatában foglaltuk össze, hogy
az 1997-ben hatályos Közoktatási törvény szerint milyen lehetõségek kínálkoznak az iskolák számára a történelem és társadalmi ismeretek tanítására. Most, 1999 tavaszán idõszerûvé vált az
akkor leírtakat újragondolni, hiszen a parlament elõtt van az
1996-os szabályozás módosítási javaslata.
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A nyáron minden valószínûség szerint megtörténik az 1993. évi
LXXIX. törvény módosítása. A tervek szerint a tanév végi hetekben kell végiggondolni a magyarországi iskolákban, mely évfolyamokon és miként, heti hány órában kezdjék, illetve folytassák
valamennyi tantárgy és különösen a történelem–társadalmi ismeretek tantárgy tanítását.

1. A törvényi keretek
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A parlament elõtt lévõ törvénytervezet meg kívánja változtatni
mind a tartalmi szabályozás elveit meghatározó rendelkezéseket,
mind a Nemzeti alaptantervre épülõ kerettantervek bevezetésének idõpontjait.

2
1.1 A tartalmi szabályozás
A javaslat nem helyezi hatályon kívül a Nemzeti alaptantervet,
és megõrzi a pedagógiai program részeként az iskolai helyi tantervet is. A Nemzeti alaptanterv és az iskolai helyi tanterv közé
azonban új elemet illeszt be, a kerettantervet. Nem változtat
a helyi tanterv tartalmára vonatkozó elõírásokon (változatlanul
hagyja a hatályos Közoktatási törvény 48. § (1) b pontját), ugyanakkor újrafogalmazza a Nemzeti alaptantervre vonatkozó rendelkezést.
Érdemes összehasonlítanunk a Nemzeti alaptantervre vonatkozó
1996-os törvényhelyet az 1999-es módosító javaslattal!
Az 1996-os változat:
„A Nemzeti alaptanterv határozza meg az iskolai oktatás elsõ–tizedik évfolyamán folyó nevelõ és oktató munka kötelezõ és közös követelményeit….”
„A Nemzeti alaptanterv az elsõ–tizedik évfolyamon folyó nevelõ és oktató
munka kötelezõ és közös követelményeit mûveltségi területekre
osztva határozza meg.”1

1

Kt. 8. § (6)–(7) bekezdés.
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Az 1999-es módosítási javaslat:
„A Nemzeti alaptanterv mûveltségi területenként határozza meg az általános mûveltséget megalapozó szakaszon folyó nevelõ-oktató munka
kötelezõ és közös céljait, a nevelõ-oktató munka alapjául szolgáló ismeret-, készség- és képességjellegû követelményeit…”1

A javaslat tehát a NAT-ot már nem tekinti a nevelõ és oktató
munka kötelezõ és közös követelményeit meghatározó dokumentumnak, hanem csupán az annak alapjául szolgáló összefoglalónak. Ez összhangban van a kerettanterv törvényi megfogalmazásával:
„A kerettanterv tartalmazza
· a nevelés-oktatás
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—

célját,

—

tartalmát,

—

a tantárgyak rendszerét,

—

meghatározott kötelezõ és közös követelményeit,

—

a kerettantervben található tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámot,

—

a kerettantervtõl való eltérés szabályait,

3

· az iskolák helyi nevelési-oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag
elsajátítására, a követelmények teljesítésére rendelkezésre álló kötelezõen, illetve szabadon felhasználható
—

idõkeretet,

—

továbbá ezek felhasználásának szabályait,

· a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ
iskoláknak a kisebbségi nevelés-oktatás tartalmi követelményeit.”2

Az elõttünk álló években tehát nem a Nemzeti alaptanterv, hanem
a kerettantervek lesznek a nevelés-oktatás meghatározó, alapvetõ
dokumentumai. E kerettantervek – a módosító javaslat szövegébõl
következõen – részletesen meghatározzák, és egyben behatárolják
az egyes iskolák tartalmi munkáját, még akkor is, ha az iskolák
a helyi nevelési-oktatási sajátosságaikhoz igazodó tananyaggal egészíthetik ki a kerettantervben található követelményeket.
Az iskola „a Nemzeti alaptantervre épülõ kerettanterv alapján
készíti el helyi tantervét, vagy az ilyen módon készített helyi
tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába”.

1
2

1999. évi módosító javaslat 5. § (9) bekezdés.
1999. évi módosító javaslat 5. § (11) bekezdés.
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Mivel pedig a kerettantervek az elsõtõl a nyolcadik évfolyamig az alapfokú oktatás szakaszaihoz határozzák meg
a nevelés-oktatás közismereti tantárgyainak követelményeit, aligha képzelhetõ el olyan kerettanterv – s ebbõl következõen helyi tanterv sem(!) –, amely ne tekintené át
a 8. évfolyam végére hazánk és az emberiség történelmét
a legrégibb idõktõl a XX. század végéig.

1.2 A bevezetés idõpontjai
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A helyi tantervek átalakítására a kerettantervek kiadását követõen fog sor kerülni. A mostani nyilatkozatok szerint a kerettantervek legkorábban 1999 végére készülhetnek el. Ebben az esetben
az iskoláknak egy évük lenne arra, hogy a fenntartójuk által már
elfogadott pedagógiai programjukat és helyi tantervüket a kerettantervnek megfelelõen módosítsák, s ez alapján rendeljék meg
tankönyveiket a 2001/2002. tanévre.
A törvénymódosító javaslat szerint ugyanis a kerettantervre épülõ helyi tantervet kötelezõen 2001. szeptember
1. napjától kell bevezetni az elsõ, az ötödik és a kilencedik
évfolyamon. Ugyanakkor 1999. szeptember 1-jén a Nemzeti alaptanterv alapján készített helyi tantervet az iskolák
kötelezõen már csak az elsõ évfolyamon vezetik be. A helyi
tanterv szerinti munka tehát az 1999/2000. tanévben kötelezõen csak az elsõ és második évfolyamon folyik.
Azokon az évfolyamokon, amelyeken a helyi tantervet nem vezették be, a „régi” tantervek szerint kell megszervezniük az iskoláknak a munkát. A „régi” tanterveken az iskolák döntõ többségében a miniszter által kiadott és többször módosított 1978-as
tanterv értendõ. Az iskolák kisebb hányada a miniszter által
egyedileg jóváhagyott – nem kiadott – tanterv szerint halad.
Az 1999 szeptemberében induló 7. és 8. évfolyamok esetében
azonban az iskolák választhatnak, hogy a helyi tantervük
alapján, vagy a miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott
„régi” tanterv szerint indítják-e a nevelõ-oktató munkát.
Ezen meglehetõsen bonyolultnak tûnõ fokozatos bevezetést foglaltuk az 1. számú táblázatba.
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A kerettantervek bevezetése az 1999. évi törvénymódosító
javaslat szerint
Tanév
1998/
1999
1999/
2000

1.
H

2.
R

3.
R

4.
R

5.
R

6.
R

7.
H

8.
R

H

H

R

R

R

R

2000/
2001

H

H

H

R

R

R

2001/
2002
2002/
2003
2003/
2004
2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010

F

H

H

H

F

R

F

F

H

H

F

F

R

R

F

F

F

H

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

9.
R

10.
R

11.
R

12.
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

F

F

R

R

R

F

F

F

R
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F

F

F

F

F

F

5

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

R
H
R
vagy vagy
H
R
R
R
R
vagy vagy
H
Á
R
R
F

H = a NAT alapján elfogadott helyi tanterv
F = a kerettantervnek megfelelõen felülvizsgált helyi tanterv
R = régi (a módosított 1978-as) tanterv
Á = átmeneti tanterv

2. A történelemtanítás változásai az 1998/99. tanévben
Mielõtt a történelemtanítás szempontjából az 1999 szeptemberében induló új tanév lehetõségeit végiggondolnánk, érdemes felidéznünk azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, melyeket az
Oktatási Minisztérium 1998 õszén a NAT felülvizsgálata kapcsán
végeztetett.
A SZOCIO-REFLEX Független Társadalom- és Piackutató Kft.
gyorsjelentése például az Új Pedagógiai Szemle 1999. évi márciusi számában olvasható.
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A történelemtanítás esetében többek között a következõket állapítja meg:
Az egyes évfolyamok tanév végi tematikája a következõ képet
mutatja:
Az 5. évfolyamon az iskolák túlnyomó többsége a Nyugatrómai
Birodalom bukásáig jut el az egyetemes történelemben. A magyar történelemben pedig több mint kétharmaduk a honfoglalással zárja az évet, egynegyedük viszont túljut ezen az eseményen.
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A 6. évfolyamon sok esetben elválik a magyar és az egyetemes
történelem tematikája: a magyar vonatkozásokban szinte valamennyi iskola az 1500–1800-as évekig jut el, az egyetemes történelemben viszont már kevesebben jutnak el eddig a korig, és közel 18%-uk csak a középkort tárgyalja.
Az általános iskolai 7. évfolyamok teljesen kettéválnak a történelemoktatás területén: az iskolák egyik fele – a NAT ajánlásait követve – visszakanyarodik az õskorhoz, az ókorhoz, a másik felük
pedig tovább halad a megkezdett kronológiában, és az 1800-as
évek utáni korszakot tárgyalja. A középiskolai 7. évfolyamok túlnyomó többsége viszont megkezdte a NAT szerinti történelemoktatást: több mint háromnegyed részük újra tárgyalja az 1500 elõtti
korszakot.
A 8. osztályok egyik fele megint csak a NAT ajánlásai alapján haladva jut el az 1500–1800-as évekig, míg a másik felük megmarad a hagyományos tanterv szerinti kronológiánál, és az új, illetve a legújabb kort dolgozza föl.
A 9. évfolyamoknál igen változatos a kép: azok az iskolák, amelyek 7. osztályban megkezdik a NAT ajánlásait követni, azok
a 9. évfolyamra jutnak el az új, illetve a legújabb korig (az iskolák
fele). A 9. évfolyamok egyharmada viszont visszatér az 1500-as
évek elõtti korszakokra. Legritkább eset az, amikor az 1500–1800
közti idõszak képezi számukra a befejezendõ tananyagot.
A 10. évfolyamon az iskolák elõbb említett egyharmada átlép
a középkorból az újkorba, és e korszak végén fejezi be a tanévet.
Az iskolák nagyobbik hányada viszont – megfelelve a NAT ajánlásainak – az új, illetve a legújabb kort tárgyalja.
A 11. évfolyamon az iskolák kis hányada még csak az 1500–1800-as
évekig jut el, az inézmények többségében azonban már a legújabb
kori történelmet oktatják.
Míg végül a 12. évfolyamon már egységesen a legújabb kor jelenti
a kitûzött végcélt.
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Az iskolák helyi tanterveire vonatkozó fenti megállapításokat
megerõsítik az 1998/99. tanév történelemtanítási helyzetképérõl szóló egyéb információk és tapasztalatok.
Ezek szerint az 5. évfolyamon az iskolák túlnyomó többsége
a „régi” tanterv szerint halad történelembõl. A régi tanterv szerint
haladó iskolák egy kisebb része ugyanakkor a NAT 6. évfolyam
végére elõírt társadalomismeret követelményeire alapozva beiktatott egy 6-10 órás társadalomismereti blokkot is. Ezen az évfolyamon az iskolák egy szûk része megpróbálja a döntõen ókori
anyagot a NAT szintjére emelve tárgyalni. Egy másik része pedig
felhagyott a kronologikus történelemtanítással és csak társadalomismeretet tanít.
A 6. évfolyamon – néhány kivételtõl eltekintve – gyakorlatilag
minden iskola középkort tanít, s legfeljebb a társadalomismeret
néhány elemének beiktatásával próbálkozik meg.
A 7. évfolyamokon a legösszetettebb a kép. Az általános iskolák
mintegy fele követte a törvényes utat, s léptette be az ókor NAT
szerinti tanítását. S bár erre vonatkozó konkrét adataink nincsenek, tapasztalataink szerint nem kevés ezen iskolák között azok
száma, amelyek az ókor NAT szintû megtanítása mellett néhány
hetes tanév végi blokk keretében az újkor vázlatos áttekintésére
is vállalkoztak.
Az általános iskolák másik fele kivárt, úgy tett, mintha nem lett volna kötelezõ a NAT 7. évfolyamon történõ bevezetése, s haladt tovább nagyobbrészt a „régi” tanterv szerint, gyakorlatilag a XIX. század tanításával.
A 7. évfolyamoknak mintegy tizede vállalkozott arra, hogy három-négy hónap alatt tematikus formában tekintse át és emelje
NAT-szintre az 5. évfolyamon elsajátított ókori tananyagot, majd
– helyi tantervként – folytassa tovább a XIX. század áttekintését.
Pedig ez is törvényes lehetõség volt.
A általános iskolák 8. évfolyamán lényeges változás a „régi” tantervekhez képest nem történt, a XX. század történelmét tanítják.
A 6 és 8 osztályos középiskolákat leszámítva, az 1998/99. tanévben a 9–12. évfolyamokon sem tapasztaltunk lényeges változást
az elõzõ tanévekhez képest.

Iskolavezetés 1999. június

M
6.2
7

Szervezés

3. Hogyan tovább 1999 szeptemberében?
3.1 Az 5–6. évfolyam
A parlament elõtt lévõ törvénymódosítás csak az 1. és 2. évfolyamon teszi kötelezõvé 1999 szeptemberében a NAT alapján készült helyi tantervek bevezetését, és csak a 7. és 8. évfolyamon ad
választási lehetõséget az iskoláknak a helyi tantervek esetleges
beléptetésére.
Ezért az 5–6. évfolyamok esetében egyetlen törvényes út
lesz járható: a „régi” tantervekhez történõ visszatérés.
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A törvénymódosítás elfogadása után felállítandó Országos Értékelési és Vizsgaközpont feltehetõen ellenõrizni fogja a kerettantervek bevezetésének törvényességét, illetve az átmeneti idõszak
jogszerûségét.
Mint ahogy arról a bevezetõben már említett cikkünkben írtuk,
az egyedileg jóváhagyott tanterveken kívül történelembõl a Mûvelõdési Közlöny 1990. évi 16. számában megjelent témajegyzék van – mint a miniszter által kiadott tanterv – érvényben.
Így megtehetjük, hogy a témajegyzék alapján a tananyagot az eddig megszokott ütemben és mélységben dolgozzuk fel az 5–6. osztályban.
Másik lehetõség, hogy a témajegyzék keretei között maradva, az
5–6. évfolyamokon az eddigieknél jóval nagyobb mértékben a készségfejlesztésre helyezve a hangsúlyt
· mesélünk és meséltetünk,
· olvasunk és olvastatunk,
· „játszatjuk” a tanulókat a térképekkel, az idõszalaggal, a mágneses táblával.
Így megszûnik a feszített tananyag „elvégzésének” feltétlen kényszere, a 10-11 éves korban a legtöbb tanuló számára nehezen felfogható fogalmak és összefüggések bemagolása és bemagoltatása.
Az õskorról, az ókorról és a középkorról valóban történeteket
dolgozunk fel, megtanítási-megtanulási kényszer nélkül.
Nem önmagáért tanítjuk az ismereteket, hanem azért, hogy fejlõdjön a tanulók
· ismeretszerzési és -feldolgozási képessége,
· kifejezõképessége,
· topográfiai és kronológiai tájékozódóképessége.
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Az érvényben lévõ témajegyzéknek az 5–6. osztályra felsorolt fõ
témái a következõk:
5. osztály
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bevezetés
Hogyan éltek az emberek az õskorban?
Hogyan éltek az ókori Kelet népei?
Hogyan éltek az ókori görögök?
Képek a római történelembõl
Népünk történelmének kezdetei

6. osztály
I.
II.
III.
IV.
V.

Mindennapi élet a középkori Európában
A magyar állam kialakulása és fejlõdése az Árpád-korban
A középkori magyar állam virágkora
Az újkor kezdetei
A három részre szakadt Magyarország

E fõ témák adják – a második lehetõség esetén – a törvényes kereteket az 5–6. évfolyamos munkához.
Azt, hogy melyik témára mennyi idõt fordítunk, a tanuló
érdeklõdése és a fejleszteni kívánt készségek és képességek döntsék el.
Hogyan értékeljük a tanulók munkáját? Mit osztályozzunk? Hogyan
alakítsuk ki a félévi, év végi érdemjegyeket? Ezekre a kérdésekre is
megtaláljuk a választ az említett témajegyzék bevezetõjében:
„A felsorolt témák természetesen nem azonosak a történelemtanítás
egészével. Egyrészt a tanár akkor jár el helyesen, ha a témajegyzékben
rögzített ismeretkörök feldolgozásakor kellõ gondot fordít azoknak a képességeknek és készségeknek kialakítására és folyamatos fejlesztésére,
amelyeknek segítségével a tanulók
· a különbözõ történelmi és társadalmi információforrásokból ismereteket tudnak meríteni, és azokat önállóan értékelni,
· a társadalmi kérdésekre vonatkozó gondolataikat, véleményüket megfelelõ formában képesek kifejezni, másokkal közölni,
· fokozatosan fejlõdik a történelmi idõben és történelmi térben való tájékozódóképességük,
· kialakul, egyre árnyaltabbá, differenciáltabbá válik történelmi-társadalomtudományos gondolkodásuk.
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Másrészt a történelem és társadalmi ismeretek tanításának kiemelkedõ
feladata az érzelmi-akarati nevelés. Akkor eredményes a tanítás, ha
a tanulók a szükséges ismeretek, készségek és képességek elsajátítása
közben meg is szeretik a történelmet, érdeklõdnek a jelen társadalmi,
politikai kérdései iránt, ha formálódik, erõsödik humánus szemléletük,
állampolgári, nemzeti identitásuk.”

Ez utóbbi változat alkalmazásakor arra is van lehetõség, hogy
a NAT által a 6. évfolyam végére elõírt társadalmi ismeretek témákat vagy azok közül néhányat már most beépítsünk a „régi”
tantervbe.
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Az 5–6. évfolyamokon mindkét lehetõség választásakor dolgozhatunk, dolgoztathatunk a már forgalomban lévõ tankönyvekkel, taneszközökkel. Az elsõ lehetõség alkalmazásánál továbbra
is a tankönyv marad a domináns munkaeszköz, a második esetben a tankönyv mellett az olvasókönyv kerülhet a feldolgozás középpontjába.
Csak azok az iskolák járnak el törvényesen, amelyek a helyi tantervek fokozatos életbelépésének idõpontjáig a miniszter által kiadott (jóváhagyott) nevelési-oktatási tervek
óraterveiben elõírt heti, illetve évi óraszámban tanítják
a történelmet.
Ez az 1978-as tanterv szerint az 5–6–7. évfolyamokon heti két
(azaz évi 74), a 8. évfolyamon heti 2, illetve 3 (azaz évi 92) órát jelent. Törvénytelen tehát a „régi” tantervben a „történelem és állampolgári ismeretek” tantárgyra megszabott óraszámot nem
megadni vagy más tantárgy óraszámának emelésére fordítani!

3.2 A 7. évfolyam
Bár a törvénymódosító javaslat lehetõvé teszi, hogy az 1999 szeptemberében indult 7. évfolyamokon is bevezessék az iskolák a NAT
alapján készült helyi tantervüket, ez a megoldás az általános iskolák 7. évfolyamán aligha lenne szerencsés. Mint a kerettantervek bevezetésének ütemezését bemutató táblázatból is kiderül,
az 1999-ben hetedikes tanulóknak 2001 szeptemberétõl már
a „felülvizsgált” kilencedikben kell tanulmányaikat folytatniuk.
A négyosztályos középiskolák minden bizonnyal lineárisan fogják felépíteni a történelem helyi tantervüket, tehát a legrégibb
idõkkel kezdik „újra” a történelem tanulmányozását. Ha „vegyes”
összetételû – a történelmet különbözõ idõszakokban lezáró – tanulócsoportot kapnak, a szintrehozó szakaszt alaposan meg kell
nyújtaniuk, „átmeneti” tantervet kell alkalmazniuk 2001 õszén is.
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Nem érdemes tehát újabb tanulók százait az elõttünk álló
tanévben bizonytalan kísérleteknek kitenni.
Más a helyzet a hatosztályos gimnáziumok esetében. Itt elképzelhetõ a késõbbiekben is olyan egyedi minisztériumi engedélyek
beszerzése, melyek lehetõvé teszik számukra a kronologikus történelemtanítás 7. évfolyamon történõ elkezdését.
Javasoljuk tehát, hogy a nyolcosztályos általános iskolák
1999 szeptemberében a 7. évfolyamokon a „régi” tantervüket alkalmazzák, a XIX. század történelmét dolgozzák fel.

3.3 A 8. évfolyam
A törvénymódosító javaslat 1999 szeptemberétõl a 8. évfolyamok
esetében is választási lehetõséget ad az iskoláknak: vagy folytatják a helyi tantervek hetedikben már elkezdett bevezetését, vagy
visszatérnek (illetve megmaradnak) a „régi” tantervek szerinti tanításhoz (tanításnál).
Azokban a 7. osztályokban, ahol jelenleg a „régi” tanterv szerint
haladnak, semmiképpen sem javasolható, hogy nyolcadikban a
helyi tanterv szerint tanítsanak. Ezekben az esetekben célszerû
a jelenkor tanításával zárni az általános iskolai tananyagot.

Figyelem!
Azokban a hetedikekben viszont, ahol most a helyi tanterv szerint az ókort tanítják, jövõre két megoldási lehetõség kínálkozik:
ß vagy hosszabb ismétlõ-rendszerezõ szakasz beiktatásával
alaposan áttekintik a hatodikban már megtanult középkort, s a tanév további részében vázlatosan áttekintik
a XIX. és a XX. század történelmét (vagyis a „régi” tanterv
szerinti hetedikes és nyolcadikos anyagot),
ß vagy a NAT-szintnek megfelelõen alaposan feldolgozzák
a középkort.

Ez utóbbi esetben sem ártana azonban (a tanév második felében)
egy hosszabb áttekintõ szakasz beiktatása a XIX–XX. század történelmérõl!
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Arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy – bármelyik változatot is választjuk – mind a „régi” tantervek, mind a NAT
szerint kötelezõ az állampolgári ismeretek tanítása a 8. évfolyamon!
Úgy tûnik, a legnehezebb helyzetben azok a kollégáink lesznek,
akik 2000 szeptemberében a négyosztályos gimnáziumok 9. évfolyamán fognak történelmet tanítani. Nekik kell különbözõ szintrehozó-átmeneti megoldásokkal helyre tenni a nem mindig átgondolt oktatáspolitikai döntésekbõl következõ történelemtanítási „sokszínûséget”.
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Hogyan tovább?
A földrajzoktatás aktuális kérdései

Ütõné Visi Judit

Szinte még alig zárultak le a NAT kidolgozása és bevezetése körüli, sokszor igencsak heves szakmai viták, a bevezetés módosítása
miatt most újabb nehézségekkel találja magát szemben a földrajzot tanító szaktanár. Eddig a Nemzeti alaptantervnek a 7. évfolyamtól kezdõdõ fokozatos életbeléptetése miatt kellett újragondolni a tantárgy oktatását, és ezzel egyidõben megoldást találni
az átmeneti idõszak problémáira, most pedig a NAT bevezetésének felülvizsgálata és módosítása késztet bennünket arra, hogy
újból átgondoljuk, milyen változtatásokra lesz szükség ahhoz,
hogy a tantárgy oktatása megfeleljen az ennek nyomán kialakuló
helyzetnek.
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A földrajztanárok körében tapasztalható nagy bizonytalanság
miatt úgy gondoljuk, érdemes sorra vennünk azokat a kérdéseket, döntéshelyzeteket, amelyekkel a tantárgyat oktató tanárnak
szembe kell néznie az 1999/2000. tanév tervezésekor.
A földrajztanárokkal, szaktanácsadókkal folytatott beszélgetések, a szakmai továbbképzéseken a szaktanárok által felvetett
problémák alapján készült írásban a földrajzoktatás aktuális
kérdéseire próbálunk választ adni.

1. A földrajzoktatás a NAT bevezetése után
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A Nemzeti alaptantervnek 1998. szeptember 1-jétõl az iskola elsõ és
hetedik évfolyamán történõ bevezetése alapjaiban érintette a földrajzoktatás eddig megszokott tartalmi és szerkezeti jellemzõit. Az
1978-ban életbe lépett, tartalmában ugyan többször módosult, de
alapjaiban a NAT elfogadásáig érvényben lévõ földrajztantervet, valamint a NAT Földünk és környezetünk mûveltségi területének követelményeit hasonlítja össze a következõ táblázat.
Évfolyam
6.

1

1978-as tanterv

NAT

Kontinensek földrajza
Afrika, Ausztrália, Amerika, Ázsia

7.2

Európa és a FÁK

A Föld és bolygótestvérei
A Föld

8.

Magyarország földrajza
Csillagászati ismeretek

Kontinensek – tájak –
országok

9.

Általános természeti földrajz
Általános társadalomföldrajz

Övezetesség a Földön
Magyarország földrajza

A világ regionális földrajza
Magyarország földrajza

A világ helyzete

10.

A táblázat alapján látható, hogy a NAT bevezetése a földrajzoktatásban nem volt egyszerû feladat, ugyanis az 1998/99-ben 7. évfolyamot végzõ tanulók már rendelkeztek a korábbi tanterv alapján a 6. évfolyamon megszerzett földrajzi ismeretekkel (Európán
kívüli világ földrajza), és így tulajdonképpen már elsajátították
a NAT által a 7–8. évfolyamra meghatározott tartalmi követelmények egy részét.

1
2

A 6. évfolyamon Természetismeret (az Ember és természet mûveltségi terület
integrált alapozó jellegû, bizonyos földrajzi ismereteket is tartalmazó része).
A NAT a követelményeket 7–8. és 9–10. évfolyamra határozza meg. A táblázat a leggyakrabban alkalmazott évfolyamonkénti felosztást tartalmazza.
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Ezért a földrajztanárnak döntenie kellett:
· vagy a 7. évfolyamon azonnal áttér a NAT követelményeinek
megfelelõ oktatásra és ezzel gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja
a már elsajátított ismereteket,
· vagy a 6. évfolyamon már megtanultakat figyelembe véve átmeneti tantervet készít, és a NAT minden évfolyamra kiterjedõ
bevezetéséig ennek alapján tervezi meg a tantárgy oktatását.
Egy ilyen, a fokozatos bevezetést lehetõvé tevõ átmeneti tantervet
mutat be a következõ táblázat.1
Évfolyam

Átmeneti tanterv

NAT

7.

Európa és a FÁK

A Föld és bolygótestvérei
A Föld

8.

A Föld és bolygótestvérei
A Föld
Térképészeti ismeretek
Övezetesség a Földön

Kontinensek – tájak – országok

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza
Övezetesség a Földön

A világ helyzete

A világ helyzete

9.
10.

3

Az átmeneti tanterv alkalmazása elsõsorban a 7–8. évfolyam földrajzoktatását érintette, de természetesen hatással volt a 9–10. évfolyamra is. Ezek a tantervek nem egyszerûen a tananyag kisebb-nagyobb átcsoportosítását jelentették, hanem a NAT-ban
megjelenõ új tartalmi elemek és szemléletmódbeli változások beépítését is.
Voltak ugyanakkor olyan intézmények is, ahol a Közoktatási törvénytõl eltérõen már az 5. évfolyamon elkezdték a NAT bevezetését, vagy éppen a törvénnyel ellentétben egyáltalán nem vezették
be a Nemzeti alaptanterv szerinti oktatást. A NAT korábbi, az
5. évfolyamon történõ bevezetése nem érintette a Földünk és környezetünk mûveltségi területet, illetve az azt megtestesítõ földrajzot, hiszen ennek oktatása csak a 7. évfolyamon kezdõdik.
Ezek az iskolák a legtöbb esetben éppen a mûveltségi területek 7.
évfolyamon megjelenõ új részeinek jobb elõkészítése, megalapozása érdekében döntöttek az alacsonyabb évfolyamon történõ
bevezetés mellett.
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Azokban az intézményekben, ahol nem tértek át a NAT szerinti
oktatásra, ott
· vagy a 1978-as tanterv alapján,
· vagy pedig a korábban engedélyeztetett egyedi tantárgyi programok keretében (ez jellemzõ több 6 és 8 évfolyamos gimnáziumra is)
folyt a földrajz tanítása.
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A földrajz szempontjából a NAT bevezetése nagyon sok esetben együtt járt az óraszám csökkenésével is. Az általános iskolákban a korábbi heti 2 óra helyett több intézményben csak
heti 1,5, sõt esetleg csak heti 1 óra jutott a földrajz oktatására.
De az óraszám csökkenése megfigyelhetõ a középiskolákban is.
A NAT, de még inkább az átmeneti tantervek bevezetését tovább
nehezítette az érintett korosztály számára megfelelõ tartalmú és
színvonalú tankönyvek beszerzése. Az igencsak heterogén tankönyvpiacon alaposan körül kellett néznie a szaktanárnak ahhoz, hogy a megfelelõ tankönyveket idõben ki tudja választani.
Sajnos ezzel együtt sem ritka azonban, hogy a szaktanár a tanév
folyamán kényszerült változtatásra, vagy a tananyag feldolgozását csak több tankönyv egyidejû használatával tudta megoldani.
A tapasztalatokat összegezve elmondhatjuk, hogy a NAT bevezetése nagyon sok problémát okozott a földrajzoktatásban, és
a tantárgy szempontjából nagyon eltérõ módokon zajlott le.

2. A NAT bevezetésének módosítása –
az 1999/2000. tanév tervezésének aktuális
tantárgyi kérdései
A különbözõ szakmai fórumokon már többször elhangzott, hogy
az Oktatási Minisztérium a kerettantervek bevezetésével szakítani kíván a NAT korábban elhatározott életbeléptetésének ütemével és módjával.
A minisztérium az évfolyamonként meghatározott, folyamatosan kidolgozásra kerülõ kerettanterveknek az 1., 5. és
9. évfolyamon történõ bevezetésével kívánja szabályozni az
oktatást.
Ez megváltoztatja a földrajzoktatásban az 1998/99-es tanévben
megkezdõdött tartalmi és szerkezeti átalakulás folyamatát. Mivel
a kerettantervek alapján történõ szabályozás az 1999/2000. tan-
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évet még nem érintheti, de ugyanakkor már az is nyilvánvalóvá
vált, hogy az elõzõ tanévben megkezdett, a korábbi elvekre alapozott földrajzoktatás sem folytatódhat tovább, számos újabb probléma adódik az 1999/2000. tanév földrajzoktatásának tervezésekor. A minisztérium elképzelései szerint a kerettantervek alapján
történõ oktatást 2001. szeptember 1-jétõl léptetnék életbe az
érintett évfolyamokon. Ez a terv tehát azt a 7. évfolyamot már
nem érinti, amelyik esetében a NAT bevezetését 1998. szeptember 1-jén megkezdték. Éppen ezért ez az az évfolyam, amelyiknek
a további sorsa a legtöbb problémát okozza a tanárok számára.

2.1 A NAT-ot bevezetõ iskolák problémái
Azokban az iskolákban, ahol a 7. évfolyamon azonnal áttértek
a NAT bevezetésére – ez a 6 évfolyamos gimnázium esetében, ha
nem egyedi program alapján dolgozott, nagyon is kézenfekvõ volt –
a tanulók a csillagászati földrajzzal, valamint az általános természetföldrajzi folyamatok és jelenségek megismerésével foglalkoztak. Ebben az esetben a 6. évfolyamon, a kontinensek jellemzése
során már megtanult, de tartalmában a természetföldrajzhoz kapcsolódó ismereteket fel tudták használni a természetföldrajzi folyamatok más szempontok szerinti tárgyalásánál. Ugyanakkor
megszakadt viszont a leíró jellegû, a kontinensek földrajzát a távoli tájak felõl Európa és Magyarország felé közelítõ, hagyományos
tananyag feldolgozása.

Figyelem!
Az idõközben nyilvánosságra került módosítások miatt a következõ tanév tervezésekor két lehetõség kínálkozik ezekben az intézményekben:
ß Az egyik az, hogy folytatják a NAT szerinti oktatást a következõ, a 8. évfolyamon is.
ß A másik pedig az, hogy visszatérnek a hagyományos,
1978-as tanterv szerinti oktatásra.

A NAT továbbvitele
Ha a NAT továbbvitele mellett dönt az iskola, akkor a 8. évfolyamon a kontinensek földrajzának feldolgozásával folytatják
a földrajz oktatását. Itt újra lehetõség kínálkozik arra, hogy a diákok felelevenítsék és felhasználják a témához kapcsolódó, korábban már megtanult ismereteket.
Iskolavezetés 1999. június
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Arra a közben eltelt idõ miatt nem számíthatunk, hogy teljesen
elhagyható az Európán kívüli világ földrajzának tárgyalása. Átismétlésre, újabb szempontok szerinti feldolgozásra szükség
van, de ezzel együtt is több idõt tervezhetünk Európa földrajzának megtanítására. Ezzel a megoldással azért is érdemes élni,
mert így némileg enyhíthetõ az alacsonyabb óraszám miatt kialakult idõhiány is.
Visszatérés az 1978-as tanterv szerinti oktatásra
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Ha az iskola úgy dönt – és erre az átmeneti idõszakban lehetõsége
van –, hogy visszatér a régi tanterv szerinti oktatáshoz, akkor a 7. évfolyamon megkezdett természetföldrajzi alapozás után ismét vissza
kell térnie a regionális földrajzi témák folytatásához.
Ebben az esetben komoly problémával találja magát szemben
a földrajztanár. Ha ugyanis a 8. évfolyamon a régi tanterv szerint
akar haladni, akkor teljesen ki kell hagynia Európa földrajzának feldolgozását, hiszen a téma ezen az évfolyamon Magyarország földrajza. Semmiképpen sem engedhetõ meg azonban,
hogy a tantárgy oktatása során kimaradjon egy ilyen meghatározó jelentõségû téma. Annál is inkább veszélyes ez, mert
a középiskolás földrajzoktatásban sem kínálkozik lehetõség a hiány pótlására.
Éppen ezért nem nagyon képzelhetõ el más megoldás,
mint az, hogy egyetlen tanév alatt mindkét témakör feldolgozását megoldjuk.
Ez egyrészt a tananyag lényegre törõ rövidítését jelenti, ami valószínûleg inkább Európa és a FÁK földrajzát érinti, másrészt pedig
állandó versenyfutást a rendelkezésre álló idõvel. A két téma egy
tanév alatt történõ feldolgozása heti 2 óra esetén is csak jelentõs
tartalmi rövidítés mellett képzelhetõ el, a földrajz ennél kisebb óraszámú oktatása mellett pedig gyakorlatilag teljesíthetetlen.

2.2 Az átmeneti tantervet használó iskolák problémái
Ezek az intézmények is hasonló döntések elõtt állnak. El kell
dönteniük, hogy továbbviszik-e a megkezdett átalakítást, vagy
visszatérnek az 1978-as tanterv keretei közé.
Ha a NAT felé történõ továbblépést választják, akkor fokozatosan
térnek át az alaptantervben meghatározott követelmények teljesítésére, és a 8. évfolyamon is folytatják az új és a régi tantervek
bizonyos követelményeinek egyidejû teljesítését.
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Itt az jelenti a problémát, hogy az átmenet miatt olyan tanulók
hagyhatják el az általános iskolát, akik nem rendelkeznek azokkal
a földrajzi ismeretekkel, amelyekre a középiskolai földrajzoktatás
a korábban megszokott módon alapozhatna. Ennek a 7. évfolyamnak a tanulói a hagyományos tantervet követõ középfokú földrajzoktatásba kapcsolódnak majd be, és így elképzelhetõ, hogy egyes
témák oktatása az õ esetükben teljesen kimaradhat.
Ha az iskola az átmeneti idõszakra visszatér a hagyományos tantervek alkalmazására, abban az esetben is bizonyos témák kimaradásának veszélyével kell számolni. Az, hogy milyen témák
maradhatnak ki, attól függ, hogy milyen tananyagbeli változtatásokat vezettek be az átmeneti tanterv kidolgozásakor. Ebbõl
a szempontból az egyes iskolák helyzete eléggé különbözõ lehet.
Milyen megoldás képzelhetõ el a fenti problémák áthidalására?
Ilyen lehet a tananyag olyan újbóli átcsoportosítása, amely
minden fontos téma feldolgozását lehetõvé teszi, azaz továbbra is megalapozza a – még a hagyományos tantervek
alapján dolgozó – középiskolai földrajzoktatást.
Természetesen a különbözõ átmeneti tantervek miatt sok eltérõ
megoldás lehetséges.
Segítheti a megoldást a földrajzoktatás számára biztosítható
bõvebb idõkeret is. Erre mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hiszen már korábban is említettük, hogy a NAT, illetve
az átmeneti tantervek bevezetésével a földrajz heti óraszáma
több iskolában is lecsökkent, heti 2 óránál kevesebb idõ alatt pedig nincs lehetõség az átmeneti idõszakból adódó problémák
megnyugtató megoldására.

2.3 Az átmeneti idõszak sajátos problémája – a tankönyv
Írásunkban már korábban is szóltunk a megfelelõ tankönyvek
kiválasztásának kérdésérõl, erre azonban most, az átmeneti idõszak problémáinak elemzésénél mindenképpen vissza kell térni.
Már a NAT bevezetésénél is problémát jelentett a túlságosan is
gyorsan bõvülõ kínálatból a megfelelõ tankönyv vagy tankönyvcsalád kiválasztása, hiszen a legtöbb esetben egy-egy új sorozat
választásáról mindössze egy rövid ismertetõ, vagy jobb esetben
az elsõ kötet ismerete alapján kellett döntenie a szaktanárnak.
Valószínûleg ez a bonyolult helyzet késztette a minisztériumot arra,
hogy 1999 elején a következõ tanévre vonatkozó tankönyvrendelés határidejét – több más tantárgyhoz hasonlóan – a földrajz esetében is május közepéig meghosszabbítsa.
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Valóban nagyon nehéz az átmeneti idõszakra megfelelõ tankönyvet találni, hiszen a kiadók erre a lehetõségre nem tudtak felkészülni. Üzleti szempontból sem lett volna kifizetõdõ ez a vállalkozás, hiszen a sok alternatíva, a nagyon eltérõ igények miatt nem
lehet nagy példányszámokban gondolkodni, és feltehetõen csak
a rövid átmeneti idõszakban lenne kereslet a könyvek iránt.
Könnyebb a helyzet ott, ahol továbbviszik az elõzõ évben megkezdett reformokat, hiszen ott a már korábban kiválasztott, a NAT-ra
épülõ tankönyvcsalád következõ kötetét vásárolhatják meg. Ahol
visszatérnek a korábbi tantervhez, ott valószínûleg az ehhez tartozó, hagyományos tankönyveket fogják megrendelni.
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A korábban elmondottak alapján azonban várható, hogy az
átmeneti idõszak igényeinek egyik tankönyv sem tud teljes mértékben megfelelni, ezért vagy több kötet egyszerre
történõ megvásárlására lesz szükség, vagy pedig a szaktanárnak kell rendszeresen kiegészítõ anyagokat készítenie
a tanulók számára.
A átmeneti idõszakra jellemzõ tankönyvprobléma megfelelõ megoldása a szaktanár részérõl mindenestre nagy körültekintést és
józan önmérsékletet igényel.

3. Összegzés
A Közoktatási törvény, illetve a NAT tervezett módosításának hatálybalépéséig, várhatóan 2001-ig a földrajzoktatásban is olyan átmeneti idõszakkal kell számolnunk, amelyben a NAT és a régi tantervek tartalmi és szemléleti elemei egyaránt jelen vannak. Éppen
ezért ebben az idõszakban nagyon nehéz, és talán nem is lehet minden intézmény számára megfelelõ, általános érvényû útmutatást
adni. Minden iskolában a helyi viszonyok mérlegelése után lehet csak megtervezni a földrajzoktatás további alakítását és
meghozni a legjobbnak látszó szakmai döntéseket.
El kell azonban ismernünk, hogy ebbõl a szempontból kedvezõbb
a 6 vagy 8 évfolyamos középiskolák helyzete, hiszen õk a saját
oktatási rendszerükön belül oldhatják meg az átmeneti idõszakból adódó nehézségeket. A hagyományos általános iskoláknak
azonban, a diákok iskolaváltása miatt, csak egyetlen tanév áll
a rendelkezésükre.
Arra azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy az átmeneti idõszakban
is úgy kell megterveznünk a földrajz oktatását, hogy a tanulók elsajátíthassák azokat az ismereteket, amelyek megalapozzák a tantár-
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gyi ismeretrendszer további bõvítését, valamint segítsük a hétköznapi életben való eligazodást, a környezettudatos magatartás
kialakulását. Mindenképpen el kell kerülni azt, hogy a változások miatt fontos tartalmi elemek, témák oktatása kimaradjon
és így olyan évfolyamok kerüljenek ki a közoktatásból, amelyek tanulói nem rendelkeznek megfelelõ földrajzi tudással.
A földrajzoktatás
Lehetõségek
1998. szeptember 1-jén 1999. szeptember 1-jétõl
a 7. évfolyamon
az átmeneti idõszakra

Problémák, veszélyek

· folytatás a NAT követelményei alapján a
8. évfolyamon
· visszatérés a hagyományos tantervhez

· az iskolaváltás után
csatlakozás olyan
9. évfolyamhoz,
amely nem a NAT
szerint tanult
· témák esetleges kimaradása, idõhiány,
tankönyvprobléma

Átmeneti tanterv
bevezetése

· további fokozatos áttérés a NAT bevezetésére
· visszatérés a hagyományos tantervhez

· az egyedi jelleg miatt
nehéz iskolaváltás,
témák kimaradásának veszélye, tankönyvprobléma
· témák esetleges kimaradása, idõhiány,
tankönyvprobléma

Hagyományos tanterv
szerint

· a hagyományos tanterv szerinti oktatás
folytatása

· a tartalmi és szemléletmódbeli változások
elmaradása

Áttérés a NAT-ra

Források
A közoktatási törvény
Okker Oktatási Iroda, Budapest, 1996.
Helyi tantervépítõ kézikönyv
Raabe Kiadó, Budapest, 1996.
Makádi Mariann: Földünk és környezetünk
In: Tájékoztatók a NAT mûveltségi területeirõl
Korona Kiadó, Budapest, 1996.
A gimnáziumi nevelés és oktatás terve
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
Nemzeti alaptanterv
MKM, Budapest, 1995.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Klett Kiadóhoz!
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A gimnáziumok pedagógiai tevékenységének egyik alapfunkciója
a tanulók személyiségfejlesztése, a reális énkép kialakítása annak érdekében, hogy a tanuló képes legyen a reális pályaválasztásra. Ehhez adhatunk segítséget egy jól felépített fakultációval.
Az alábbiakban a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban bevezetett rendszert ismertetjük.
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1. Mire jó?
A középiskola idõszakában a gyermeki személyiség fejlõdésének
olyan periódusát éli meg a tanuló, amikor az énkép kialakulása,
az önismeret kiépülése zajlik.
Mindannyian, akik a 14–18 éves korosztály nevelésére, oktatására vállalkozunk, ismerjük ennek az idõszaknak a nehézségeit,
a buktatóit, mint ahogyan a pedagógiai lehetõségeit is.
A tanulóink keresik lehetõségeiket, a döntési alkalmakat, ezeket,
mint a szabadság pillanatait, kívánják is. Ugyanakkor minden pedagógus találkozik azzal a problémával is, hogy sok tanuló tanácstalan a saját tehetsége, képességei, lehetõségei megítélésében.
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Gyakran kéri a tanácsot nyíltan vagy burkoltan. Vajon elképzelése egy-egy továbbtanulási helyzetben mennyire megalapozott,
reális-e a cél, amit maga elé kitûz?
Mit tehet a pedagógus ilyen helyzetekben?
Vagy vállalja, vagy elhárítja a véleménynyilvánítást. Az elsõ esetben az adja a kockázatot, hogy a pedagógus tévedhet is, de a második esetben is kockáztat, hiszen a tanuló bizalmát veszítheti el.
A döntéseket az érettségi utáni tanulásról a tanuló és a családja
hozza. Ennek a formai feltételei is kialakultak mára, hiszen sem
ajánlást, sem jellemzést, sõt még a jelentkezési lapok aláírását
sem kéri az iskolától a mai rendszer.
Az alapkérdés természetesen az, hogy akkor a felelõsség alól is
mentesül-e az iskola?
A válasz nem lehet más, mint az, hogy nem. A felelõsség azonban
nem feltétlenül a végsõ döntésnél – a továbbtanulási lap kitöltésénél – jelenik meg, hanem az addig vezetõ úton és idõszakban.
Felmerül a kérdés: vajon mit tett az iskola azért, hogy a tanuló
választása megalapozott, továbbtanulási szándéka sikeres legyen?
A felelõsségünk a felkészítés folyamatában jelenik meg.
· Vajon van-e eszközünk arra, hogy a tanulói énkép és önismeret
fejlesztésében részt vegyünk, és a tanulót felkészítsük arra,
hogy egyéni sorsáról egyénileg kell döntenie?
· Vannak-e az iskolában döntési lehetõségei a tanulónak?
· Mekkora kockázattal járnak ezek a döntések?
· Van-e korrigálási lehetõség akkor, ha az elképzelt irány, érdeklõdési terület a gyakorlatban nem vált be?
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Sok-sok kérdés, amivel az iskola szembesül, ha komolyan végiggondolja a lehetõségeit és a felelõsségét a személyiségfejlesztésnek ebben a rendkívül izgalmas periódusában.
A válaszok sora bõvíthetõ, de a válaszadás minõsége szorosan
összefügg az iskola pedagógiai hitvallásával, kultúrájával.
A középiskolában a ma mûködõ fakultációs rendszer az egyik
eszköz lehet arra, hogy a fenti kérdésekre választ adhassunk.
A fakultáció megnevezésében hordozza
· a lehetõséget,
· a választást,
· a nem kötelezõ jelleget.
Talán ezért volt rossz döntés az, hogy helytõl és tanulói szándéktól,
képességtõl függetlenül, központi elõírás (törvény) kötelezte a tanulókat a fakultáció választására, sõt annak a mértékét is meghatározta. Ez ellentmondott annak, amit a fakultáció iskolai megjelenésekor az azt kipróbáló, kísérletezõ iskolák maguk is tapasztaltak.
A fakultáció lehetõség és eszköz arra, hogy tanulóink kinyilvánítsák érdeklõdésüket, kipróbálják tehetségüket, képességeiket, megvizsgálják teljesítményüket, és összehasonlíthassák annak mértékét másokkal, a nem osztálytársakkal is.
A Varga Katalin Gimnáziumban a fakultáció a személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás alapvetõ pedagógiai eszköze.
A fakultációválasztás
· önkéntes,
· nem kötelezõ, ám ugyanakkor
· szabályozott.
A fakultáció szabályzata alapján a fakultáció a tehetséggondozás lehetõsége, így különválik a hátránykompenzációtól, a felzárkóztatástól.
Ennek megfelelõen fakultációra az jelentkezhet, akinek az
adott tantárgy kötelezõ (alapórás) teljesítménye négyes
(jó) szinten van. A fakultáción is az maradhat, aki ezt a teljesítményt eléri.
Kirívó esetekben, ha a tanulói osztályzat ennél gyengébb, akkor
a tanuló sajátos körülményeit is mérlegelve, a szaktanár – osztályfõnök – tanuló – szülõ döntése alapján felvehetõ, megtartható
a fakultáció.
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2. Az iskola fakultációs rendszere
Az iskola fakultációs rendszere a következõképpen épül fel.
A 9. évfolyamon az általános gimnáziumi osztályba járó tanulóknak (akik még nem specializálódtak) a 2. félévben egy tantárgy heti 2 órás tanulására adunk lehetõséget.
Ez a plusz 30 óra nem jelent komoly felkészülést, de azzal, hogy
döntési szituációt, választási lehetõséget jelent, a fentebb említett pedagógiai eszközértéke nagy.
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A tanulók jelentkezési lapot kapnak a félév befejezése elõtt,
amelyen választásukat jelölhetik, elsõ és második helyen megjelölve kívánságaikat.1 Ezzel a rendszerrel az a szándékunk, hogy
a tanuló egy féléves középiskolás tapasztalat alapján fogalmazza
meg érdeklõdését. A jelentkezési lapot a szülõ is aláírja.
A tanulói szándékok összegyûjtése alapján dönt az iskola igazgatója az indítható 2 órás fakultációs tantárgyról, a szakmai munkaközösség pedig már a tanév elején eldönti, hogy ki fogja az
adott fakultációs tárgyat tanítani. (A tanulókat gyakran elõzetesen megkérdezzük errõl.)
A 9. évfolyamon a fakultációt nem osztályozzuk, a programját,
tantervét a szaktanár készíti el, gyakran az alapórás tananyag
bõvítésével.
A csoportindítás létszámkorlátja az adott iskola mûködési feltételeitõl is függhet, valamint a Közoktatási törvény is szabályozza
a csoportlétszámokat.
A 9. évfolyam vége elõtt (májusban) a tanuló újra lehetõséget kap arra, hogy a 10. évfolyam 1. félévére fakultációs
tárgyat válasszon.
Ez azt jelenti, hogy
· az eredetit is folytathatja, vagy
· leadhatja és másikat választhat, illetve hogy
· egyáltalán nem kell fakultációt választania.2
Az általános gimnáziumi osztály 10. évfolyamát a pályaorientáció
aktív idõszakának tartjuk, ezért 2 tantárgy felvételét is megengedjük.

1
2

Lásd a mellékletet a cikk végén.
Lásd a mellékletet a cikk végén.
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Ismételjük: nemcsak a felvétel, de megtartás feltétele is a
tanulmányi teljesítmény, ami a mi iskolánkban négyes (jó)
osztályzatot jelent.
A választást megpróbáljuk strukturálni, ami azt jelenti, hogy oszlopokba rendezzük a tantárgyakat.1 (Ez az oktatásszervezést
könnyítõ eljárás!)
A fakultációs csoportok leggyakrabban évfolyamra épülõ, vegyes
összetételû csoportok. Jó alkalmat jelentenek arra is, hogy a tanuló más osztály diákjaival is összemérje a teljesítményét.
A tantárgy 2 órás tantervét
· a szaktanár állítja össze,
· a munkaközösség véleményezi és
· az igazgató hagyja jóvá.
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A fakultációt a tantervi követelményeknek megfelelõen osztályozzuk.
Természetes dolog, hogy a 2. félév elõtt (januárban) ismét
lehetõséget adunk a választásra, ami azt is jelentheti,
hogy a tanuló megtartja vagy leadja a fakultációt, esetleg
újat választ.
Rendkívül izgalmas szakmai kihívás az, hogy a fakultációs tárgy
tantervének megfelelõen a félévkor bekapcsolódó tanuló számára elõírjuk-e a pótlási lehetõséget, vagyis világosan megfogalmazzuk-e, hogy mi a feltétele a csoportba kerülésnek.
Ezt a jelentkezéssel egyidõben nyilvánosságra kell hozni.
A tapasztalatunk az, hogy a 9–10. évfolyamon a tanulóknak
mintegy a 40%-a él a fakultációs választás lehetõségével. Fõleg
az általános gimnáziumi osztályból választanak, azok viszont,
akik valamilyen kiemelt program szerint tanulnak, kevésbé választanak fakultációt a 9-10. évfolyamon, s ha igen, akkor is csak
egyet.2
A fakultáció szempontjából rendkívül fontos döntési helyzet
a 10. évfolyam második féléve. A „vargás” modell újabb lehetõséget ad a felvételnek, de a leadásnak is.
A 9–10. évfolyam fakultatív programjai 2 órásak, évfolyamon
szervezettek.
1
2

Lásd a mellékletet a cikk végén.
Lásd a mellékletet a cikk végén.
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Tanterveik
· az alapórás tantervekben megfogalmazott ismeretek mélyítésére, ezzel
· a képesség fejlesztésére és
· a tanulói aktivitásra
helyezik a hangsúlyt.
A 11–12. évfolyam fakultációs programjai alapvetõen
· a felsõfokú felvételire, illetve
· a továbbtanulásra
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készítenek fel.
A 11. és 12. évfolyamon a matematika és a történelem fakultációt az alapórával egybeépített csoportokban tanítjuk, heti 5 órában.
Így ezeknek a tanterve tartalmazza a gimnáziumi alaptantervet, de
kiegészítve további témakörökkel, illetve feladattípusokkal. A tanórai módszerek megválasztásával az egyetemi-fõiskolai felvételi
vizsgára készítenek fel. A csoportok létszáma 12-18 fõ, a jelentkezõk számától függõen egy osztályra vagy évfolyamra épülnek.
Mindkét megoldás megtalálható az iskolában.
Ebben a struktúrában újszerû szakmai probléma a követelménytámasztás és az osztályozás, hiszen az alapórával egybeépített fakultáción a tanuló egy osztályzatot kap, amely a fakultációs követelményeken alapszik. Megfontolandó iskolai tapasztalat
az a több éves probléma, hogy amennyiben az osztályzat nem jeles, akkor a felvételi szempontjából esetleg pontvesztést is jelenthet. Ez az érdeklõdõ tanulókat elrettentheti a választástól. Érdemes mérlegelni, hogy mit nyer a fakultációs tudással, és mit
veszíthet az osztályzattal a tanuló.
A többi tantárgy fakultációját heti 2 órában, az alapórán kívül
szervezzük, többnyire évfolyami szinten. Itt speciális fakultációs
tanterv készül, az osztályzat az alapórai mellett jelenik meg.
A 11. évfolyamon is van módja a tanulónak a fakultáció lemondására, illetve új fakultációs tantárgy felvételére. Ebben az esetben
azt is ki kell dolgozni, hogy milyen feltételeket kell a tanulónak teljesítenie ahhoz, hogy bekapcsolódjon a csoport munkájába. Az is
elõfordulhat, hogy az alapórával egybeépített fakultációról szándékozik visszamenni az alapórás csoportba. Ekkor is elõfordulhat
pótlási kényszer.
A 12. évfolyam a II. félévében a tanulónak már csak a fakultáció leadására van lehetõsége.
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Ezt a lehetõséget azoknak kínáljuk, akik az utolsó tanévben megváltoztatják továbbtanulási szándékukat.
A magyar-angol két tannyelvû programban résztvevõ tanulóknak a 11. évfolyamtól engedélyezzük a fakultációs választást. A fakultációs órákat az angolul tanított tantárgyak esetében is magyarul tartjuk, hiszen az egyetemi-fõiskolai felvételi
vizsga ezt követeli meg tõlük.
A fent bemutatott rendszer azt is igazolja, hogy a fakultációs iskolai kínálat differenciált lehetõséget ad az általános gimnáziumi
programban tanuló, illetve a magyar-angol két tannyelvû, vagy
a már részben specializált matematika-angol/német programú
osztályoknak. Miután klasszikus értelemben vett speciális osztályok nincsenek, így a matematika-angol/német osztályok programja is csupán a 10. évfolyam végéig jelent tanulmányi kötelezettséget a tanulóknak. Ebben a programban a matematikát
a 9. évfolyamon +1, a 10. évfolyamon +2 órában tanulják. A 10. év
végén dönthet úgy a tanuló, hogy a matematikát alapórás programmal folytatja, de úgy is, hogy folytatja a fakultáción, immár
emelt óraszámú programmal.
A „vargás” modellként bemutatott rendszer feltételezi, hogy
a szaktanárok képesek helyi tantervet készíteni a fakultációs órákra, és a tanulók élnek a felkínált lehetõséggel.
Az iskola számára oktatásszervezési többletfeladatot jelent a bemutatott rendszer, amelyért az elért iskolai sikerek kárpótolnak.
Mindaz, ami történik, a tanulók fejlesztését szolgálja, a sikeres
pályaválasztást alapozza meg, így iskolánk sikerességének egyik
összetevõje.
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Melléklet

10. évfolyam B/D osztályok
Matematika-angol
Matematika-német
programú osztály

Név: ____________________________
Osztály: _______

Kedves Diákok!
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Lehetõségetek van a 10. osztály elsõ félévére fakultációs tárgyat választani. A fakultációs csoportok heti két órában – külön csoportban – tanulnak a fakultációs órán.
Mindenki egy tantárgyat választhat, de a választás nem kötelezõ. A fakultáció választásának feltétele, hogy a választott tantárgyból legalább
négyes legyen az év végi osztályzatod.
Fakultációs tárgynak az idegen nyelv kivételével bármelyik tantárgyadat választhatod, a fakultációs csoport azonban akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik.
Ezért kérlek, hogy 2 tantárgyat írj be, a sorrend a kívánságodat jelezze.
1. helyen: __________________
2. helyen: __________________
Beadási határidõ: 1998. április 29.

Szolnok, 1998. április 22.

Botka Lajosné
igazgató

_______________________
Szülõ aláírása
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10. évfolyam A osztály
Általános gimnáziumi
osztály

Név: ___________________________
Osztály: _______

Kedves Diákok!
Lehetõségetek van arra, hogy a 10. osztály elsõ félévében fakultációs
tárgyat válasszatok, cseréljetek, illetve leadjatok.
A fakultációs csoportok továbbra is heti 2 órában – külön csoportban –
tanulnak a fakultációs órán.
Mindenki két tantárgyat választhat, de a választás nem kötelezõ. A fakultáció választásának, illetve megtartásának az a feltétele, hogy a választott
tantárgy alapóráján az év végi osztályzatod legalább négyes legyen.
Az alábbi csoportokból aláhúzással válaszd ki a tantárgyakat, egy csoportból egy tárgyat választhatsz! Kérem, hogy az is aláhúzással jelölje a
fakultációs tárgyát, aki nem változtat az elõzõ féléves választásán!
Fakultációs csoport akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik.
I. csoport

II. csoport

III. csoport

matematika

fizika

számítástechnika

magyar

földrajz

francia

biológia

történelem

német

rajz

ének

angol

kémia

orosz

Beadási határidõ: 1998. április 29.

Szolnok, 1998. április 22.

Botka Lajosné
igazgató

_______________________
Szülõ aláírása
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11. évfolyam A/B/D osztály

Név: ___________________________
Osztály: _______

Kedves Diákok!
Lehetõségetek van arra, hogy a 11. osztály elsõ félévében fakultációs
tárgyat válasszatok, cseréljetek, illetve leadjatok. A fakultációs csoportok továbbra is heti 2 órában – külön csoportban – tanulnak a fakultációs órán.
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Mindenki 2 tantárgyat választhat, különbözõ tantárgycsoportból, de
a választás nem kötelezõ. A fakultáció választásának, illetve megtartásának az a feltétele, hogy a választott tantárgy alapóráján az év végi osztályzatod legalább 4-es legyen.
Aki fakultációs tárgyát meg akarja tartani, de az alaptantervi követelménynek csak közepes szinten felel meg, annak a fakultáció megtartásáról a fakultációs szaktanár az alaptantervi szaktanár és az osztályfõnök meghallgatásával – egyénenként – dönt.
Kérem, hogy az is aláhúzással jelölje a fakultációs tárgyát, aki nem változtat.
A fakultációs csoport akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik.
Az idegen nyelv esetében jelentkezhetsz nyelvvizsga-elõkészítõre és fakultációra. A nyelvvizsga-elõkészítõ heti 2 órás, és ha sikeresen nyelvvizsgázol, akkor félév közben is befejezheted. A heti 3 órás idegen nyelvi
fakultációt a nyelvbõl továbbtanulóknak ajánljuk.
Kérem, hogy a megfelelõ idegen nyelv aláhúzása mellett írjátok be, hogy
nyelvvizsga-elõkészítõt vagy fakultációt választotok.
I. csoport
magyar
biológia
matematika
rajz

II. csoport
fizika
történelem
földrajz
kémia
ének

III. csoport
angol
német
francia
orosz
utazás és turizmus
számítástechnika

Beadási határidõ: 1998. április 29.
Szolnok, 1998. április 22.
Botka Lajosné
igazgató
_______________________
Szülõ aláírása
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11. évfolyam C osztály
Magyar-angol
két tannyelvû osztály

Név: ___________________________
Osztály: ______

Kedves Diákok!
Lehetõségetek van arra, hogy a 11. osztály elsõ félévére fakultációs tárgyat válasszatok. A fakultációs csoportok heti 2 órában – külön csoportban – tanulnak a fakultációs órán.
Mindenki maximum két tantárgyat választhat, de a választás nem kötelezõ. A fakultáció választásának feltétele, hogy a választott tárgyból legalább 4-es legyen az év végi osztályzatod.
Fakultációs tárgyat az alábbi oszlopokból válassz aláhúzással. Egy csoportból csak egyet választhatsz!
I. csoport

II. csoport

III. csoport

matematika

fizika

számítástechnika

magyar

földrajz

utazás és turizmus

biológia

történelem

francia

rajz

kémia

német

ének
Fakultációs csoport akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik.
Beadási határidõ: 1998. április 29.

Szolnok, 1998. április 22.

Botka Lajosné
igazgató

_______________________
Szülõ aláírása
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12. évfolyam

Név: ___________________________
Osztály: ______

Kedves Diákok!
A fakultáció kialakult rendszere alapján a 12. osztály I. félévében is van
lehetõségetek fakultációs tárgyaitokon változtatni. A fakultációra vonatkozó rendelkezések alapján a gimnázium egyetlen évfolyamán sem
kötelezõ fakultációs tárgyat tanulni.
Mindenki maximum 2 tantárgyat választhat, különbözõ csoportokból.
A fakultáció választásának, illetve megtartásának az a feltétele, hogy a választott tantárgy alapóráján az év végi osztályzat legalább négyes legyen.
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Aki új fakultációs tantárgyat vesz fel, annak a fakultációs tárgyat tanító
tanár utasításai alapján egy hónapon belül bizonyítania kell, hogy az
elõzõ félévi ismereteket pótolta. Amennyiben meg akarja tartani, de az
alaptantervi követelménynek csak közepes szinten felel meg, annak
a fakultáció megtartásáról a fakultációs szaktanár az alaptantervi szaktanár és az osztályfõnök meghallgatásával – egyénenként – dönt.
Kérem, hogy az is aláhúzással jelölje a fakultációs tárgyát, aki nem változtat!
Fakultációs csoport akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik.
I. csoport

II. csoport

III. csoport

matematika

fizika

angol

magyar

történelem

német

biológia

kémia

francia

rajz

földrajz

orosz

ének

számítástechnika
utazás és turizmus

Beadási határidõ: 1998. április 29.

Szolnok, 1998. április 22.

Botka Lajosné
igazgató

_______________________
Szülõ aláírása
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Varga Katalin Gimnázium
Szolnok, Szabadság tér 6.

Név: ___________________________
Osztály: _______

9. évfolyam

Határidõ: 1999. január 14.

Kedves Gyerekek!
Lehetõségetek van a 9. évfolyam II. félévére fakultációs tárgyat választani. A fakultációs csoportok heti 2 órában, külön csoportban tanulnak
a fakultációs órán. Mindenki egy tantárgyat választhat, de a választás
nem kötelezõ.
A fakultáció választásának feltétele, hogy a választott tantárgyból a félévi osztályzatod legalább négyes legyen.
Fakultációs tárgynak bármelyik tantárgyadat választhatod, a fakultációs csoport azonban akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik. Ezért kérlek,
hogy 2 tantárgyat írj be, a sorrend a kívánságodat jelezze.

1. helyen: __________________
2. helyen: __________________

Szolnok, 1999. január 7.

Botka Lajosné
igazgató

_______________________
Szülõ aláírása
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Varga Katalin Gimnázium
Szolnok, Szabadság tér 6.

Név: ___________________________
Osztály: _______

10. évfolyam

Határidõ: 1999. január 14.

Kedves Gyerekek!
Lehetõségetek van arra, hogy a 10. osztály második félévében fakultációs tárgyat válasszatok, cseréljetek, illetve leadjatok. A fakultációs csoportok továbbra is heti 2 órában, külön csoportban tanulnak fakultációs órán.
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Mindenki egy tantárgyat választhat, de a választás nem kötelezõ. A fakultáció választásának, illetve megtartásának az a feltétele, hogy a választott tantárgy alapóráján a félévi osztályzatod legalább 4-es legyen.
Aki új fakultációs tantárgyat vesz fel, annak a fakultációs tárgyat tanító
tanár utasításai alapján egy hónapon belül bizonyítania kell, hogy az
elõzõ féléves ismereteket pótolta. Amennyiben ez nem sikerül, kimarad
a csoportból.
Aki a fakultációs tárgyát meg akarja tartani, de az alaptantervi követelményeknek csak közepes szinten felel meg, annak a fakultáció megtartásáról a fakultációs szaktanár az alaptantervi szaktanár és az osztályfõnök meghallgatásával – egyénenként – dönt.
Kérem, hogy az is aláhúzással jelölje a fakultációs tárgyát, aki nem változtat.
Fakultációs csoport akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik.
II. csoport
fizika
földrajz
történelem
ének
kémia

I. csoport
matematika
magyar
biológia
rajz

III. csoport
számítástechnika

Leadott tárgy: __________________
Felvett tárgy: __________________

Szolnok, 1999. január 6.
Botka Lajosné
igazgató
_______________________
Szülõ aláírása
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Varga Katalin Gimnázium
Szolnok, Szabadság tér 6.

Név: ___________________________
Osztály: _______

11. (III.) évfolyam

Határidõ: 1999. január 14.

Kedves Gyerekek!
A fakultáció kialakult rendszere alapján a 11. osztály II. félévében is van
lehetõségetek fakultációs tárgyaitokon változtatni. A fakultációra vonatkozó rendelkezések alapján a gimnázium egyetlen évfolyamán sem
kötelezõ fakultációs tárgyat tanulni. A fakultáció a tanulói képességfejlesztés, a pályaválasztás segítésének egyik iskolai lehetõsége.
A fakultáció választásának, illetve megtartásának az a feltétele, hogy a választott tantárgy alapóráján a félévi osztályzatod legalább négyes legyen.
Aki új fakultációs tantárgyat vesz fel, annak a fakultációs tárgyat tanító
tanár utasításai alapján egy hónapon belül bizonyítania kell, hogy az
elõzõ féléves ismereteket pótolta. Amennyiben ez nem sikerül, kimarad
a csoportból.
Aki a fakultációs tárgyát meg akarja tartani, de az alaptantervi követelményeknek csak közepes szinten felel meg, annak a fakultáció megtartásáról a fakultációs szaktanár az alaptantervi szaktanár és az osztályfõnök meghallgatásával – egyénenként – dönt.
Az is aláhúzással jelölje a fakultációs tárgyát, aki nem változtat.
Fakultációs csoport akkor indul, ha legalább 8 tanuló választja a tárgyat, illetve az iskola személyi feltételei lehetõvé teszik.

I. csoport
történelem
fizika
kémia
rajz
földrajz

II. csoport
magyar
biológia
matematika
ének

Nyelvvizsgaelõkészítõ
___________ nyelv

III. csoport
angol
német
francia
latin
orosz
számítástechnika

Ha nyelvi fakultációt választasz, jelöld, hogy ez az 1. vagy 2. idegen nyelved.
Leadott tárgy: __________________
Felvett tárgy: __________________
Szolnok, 1999. január 6.
Botka Lajosné
igazgató
_______________________
Szülõ aláírása
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Varga Katalin Gimnázium
Szolnok, Szabadság tér 6.

Név: ___________________________
Osztály: _______

12. (IV.) évfolyam

Határidõ: 1999. január 14.

Kedves Gyerekek!
A fakultáció kialakult rendszere alapján 12. osztály II. félévében csak fakultációs tantárgyatok leadására van lehetõség.
Ha nem kívánod folytatni munkádat valamelyik fakultációs csoportban,
akkor errõl írásbeli nyilatkozatot kell tenned.
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Leadott tantárgy: __________________

Szolnok, 1999. január 6.

Botka Lajosné
igazgató

_______________________
Szülõ aláírása
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Új év, új igazgató…
A tanév legfontosabb feladatainak tervezése
és ütemezése

Petróczi Gábor

Az általános és középiskolákban minden tanévben több száz frissen kinevezett igazgató kezdi meg mûködését. A pályázaton sikeresen szerepelt, a pedagógustársak által támogatott kollégák természetesen tele vannak feszültséggel: hogyan lehet átfogni egy
iskola teljes vertikumának feladatkörét, vajon sikerül-e megfelelni a fenntartó és a nevelõtestület által támasztott legfontosabb
szakmai, pedagógiai elvárásoknak? Nem fognak-e valami alapvetõen fontosat elfelejteni? Vajon sikerül-e a jogszabályok dzsungelében eligazodniuk?

Tartalom
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A legfontosabb jogszabályok megismerése
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Minta a tanév helyi rendjének, feladatainak
meghatározásához

Felhasznált irodalom
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Szervezés

Még számos kérdés fogalmazódik meg az igényes, jó szándékú
kezdõ vezetõben. E cikkben elsõsorban számukra kínálunk segítséget az általános és középiskolákban jelentkezõ periodikus
feladatok tárgyalásával, felhíva a figyelmet a praktikus megoldásokra, a buktatókra. Cikkünket természetesen haszonnal forgathatják azok a gyakorlott igazgatók is, akik szívesen fogadnak tanácsokat feladataik minél egyszerûbb és rugalmasabb, de az
elvárásoknak mindenben megfelelõ megoldásához!

1. A vezetõi feladatokra való felkészülés fázisa
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1.1 „Hány pedagógus, hány óra?” – az iskola helyzetének
áttekintése
A frissen kinevezett vezetõ elsõ és legfontosabb tevékenységének
az intézmény szakmai-pedagógiai helyzete áttekintésének
kell lennie.

Önkontroll!
Ennek kapcsán a tanév elindítását megelõzõen, a kollégák távollétében a vezetõtársakkal át kell gondolni az intézmény
helyzetével kapcsolatos legfontosabb dolgokat:
o mennyiben felel meg az iskola a környezet elvárásainak
o hány órát biztosít a tanulócsoportok száma alapján a közoktatási törvény1 az iskola számára
o kiegészíti-e a fenntartó az elõzõekben meghatározott óraszámot, vagy ennyi órából kell megoldania az intézmény
szakmai mûködését
o hány pedagógus alkalmazását kívánja meg a rendelkezésre álló óraszám
o hány pedagógus van, van-e hiány, van-e fölösleg; milyen
az intézmény alkalmazotti stratégiája
o megtörtént-e a meghirdetett pályázatokra jelentkezõ pedagógusok ügyében a döntés, kaptak-e értesítést, megtörtént-e a kinevezésük
o a legfontosabb belsõ szabályozók (SZMSZ, házirend, kollektív szerzõdés, belsõ szabályzatok) rendelkezésre állnak-e, milyen az állapotuk2
o az iskola legfontosabb tanügy-igazgatási dokumentumainak állapota (anyakönyvek, beírási napló, osztálynaplók, bizonyítványok)
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Önkontroll! (folytatás)
o elkészült-e az elõttünk álló tanév tantárgyfelosztása
o megtörténtek-e a megfelelõ elõkészületek az órarend elkészítésére
o megfelelõ ütemben folyik-e az iskolaépület felkészítése az
induló tanévre

1.2 Hogyan kell értekezletet vezetni, a jegyzõkönyv
készítésének szabályai
A tanév elõkészítését követõen az igazgató találkozik a kollégákkal, és az elõkészítõ napok elteltével sor kerül az elsõ nevelõtestületi értekezletre.
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A nevelõtestület értekezletei az intézmény életének legfontosabb döntési fórumai! Ezért a nevelõtestület értekezleteirõl minden alkalommal jegyzõkönyvet kell vezetni,
amelyek tartalmazzák a tantestületi határozatokat.
A nevelõtestület az intézmény legfontosabb döntéshozó szerve.1
Az intézmény vezetõjének ezért kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy semmiképpen ne vonja el a nevelõtestület jogait olyan
döntéssel, amelyet a jogszabály szerint csak a nevelõtestület hozhat meg. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a tárgyban
egyetértési joggal rendelkezõ szervezet képviselõjét a nevelõtestület értekezletére meghívjuk.
A tantestületi értekezleteken elhangzottakat ezért dokumentálni
kell: az értekezletekrõl jegyzõkönyvet kell vezetni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a meghozott nevelõtestületi döntéseket
és az azokkal kapcsolatos szavazás számszerû eredményeit.
A hiteles jegyzõkönyv elkészítéséhez az alábbi feltételeket minden körülmények között teljesíteni kell:
· az értekezlet jegyzõkönyve tartalmazza a tárgyat, a dátumot és
a helyszínt
· a tantestület értekezletét az igazgató vagy az általa megbízott
személy vezeti
· dokumentálni kell az értekezlet határozatképességét: ez a dátummal ellátott jelenléti ívvel történik
1

Jogait a közoktatási törvény 56. §-a rögzíti.
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· az elkészült jegyzõkönyvet legalább 3 személy írja alá: az igazgató, a jegyzõkönyvvezetõ és a jegyzõkönyv hitelesítõje (a nevelõtestület egy olyan tagja, aki az értekezleten végig jelen volt)
· az értekezlet jegyzõkönyve az intézmény iktatott iratanyagába
kerül
A nevelõtestület értekezleteinek határozatképességéhez a tantestületi tagok 2/3-ának jelenléte szükséges. A határozatképesség meghatározásához figyelembe kell venni a jogszabály1 elõírásait:
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Azt, aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, a … nevelõtestületi értekezletre meg kell hívni.2 Azt, akinek közalkalmazotti jogviszonya szünetel, a … nevelõtestületi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül
kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt a … nevelõtestületi értekezleten, és a
határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Az eddigiekben leírtak távolról sem jelentik azt, hogy a nevelõtestületben ne lehetne „munkamegbeszéléseket” tartani, amikor
nem döntések születnek meg, hanem azok elõkészítéseként az
iskola szakmai munkájáról beszélgetnek vagy vitáznak a kollégák. Ezeket az összejöveteleket célszerûbb nevelõtestületi megbeszélésnek neveznünk; ezekrõl jegyzõkönyvet nem feltétlenül kell
készítenünk.

2. A legfontosabb jogszabályok megismerése
Elõször azt fontos tisztáznunk, hogyan „olvassuk” a jogszabályokat? A legnagyobb hiba a törvények, rendeletek „regényszerû” olvasása, mondván: legalább teljes egészében tisztában
leszek vele. A mai jogszabály-dzsungelben, az állandónak tekinthetõ módosítások tengerében ennek nem sok értelme lenne. Jogszabályokat mindig akkor és ott olvassunk, ahol arra feltétlenül
szükség van!
Az igazgatónak mindig tudnia kell, hogy mit és hol lehet
megtalálni! A legfontosabb jogszabályok aktuális változata mindig elérhetõ legyen a vezetõ számára!

1
2

11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 13. §-a
Tehát meg kell hívni például a gyesen lévõ pedagógust, de a határozatképesség megállapításakor nem kell figyelembe venni.
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Ezek a következõk:
· A közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény)
· A munka törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény)
· A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII.
törvény)
· A tankönyvpiac rendjérõl (2001. évi XXXVII. törvény)
· A pedagógus-továbbképzésrõl és -szakvizsgáról [277/1997.
(XII. 22.) kormányrendelet]
· A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl [11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet]
· A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete [138/1992. (X. 8.) kormányrendelet]
· A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás [26/2002. (V. 17.)
OM-rendelet]
A legjobb módszer kétségtelenül a havi frissítésû CD-jogtár alkalmazása!
A CD-jogtárnak naprakészsége mellett az alábbi elõnyei vannak:
· olcsóbb, mint egy-egy Magyar Közlöny és Oktatási Közlöny
együttes ára
· lehetõség nyílik az alkalmazó számára legfontosabb jogszabályok csokorba gyûjtésére
· kiváló keresõfunkciókkal vannak ellátva
· paragrafusinformációs rendszerrel is kereshetünk, tehát bármely szakasz hatálybalépésének vagy törlésének dátumát megtudhatjuk
· tetszõleges része nyomtatható, menthetõ
Ha a vezetõ nem ezt a módszert választja, akkor is vannak megbízható jogszabálykövetõ eljárások. Ezeknek lényege az, hogy
soha ne dolgozzunk a jogszabály eredeti példányából. Mindig
szerezzük be (és tartsuk fiókunkban) a jogszabályok legfrissebb
nyomtatott változatát!
Az alábbiakban a legfontosabb jogszabályoknak azokra a részeire hívjuk föl a figyelmet, amelyeknek ismerete nélkülözhetetlen a
hatékony és jogszerû vezetõi tevékenységhez!

2.1 A közoktatási törvény legfontosabb részei
A közoktatási törvény 1993-ban született. Az azóta eltelt idõben
kétszer lényeges, de az alapkoncepciót nem érintõ változásokon
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ment át. Ugyanakkor minden évben több alkalommal módosítják
a frissen megjelenõ törvények, fõként a költségvetési törvény.
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Helye

Téma

Alkalmazási terület

I. fejezet

Általános rendelkezések

A törvény szabályozási
köre

II. fejezet

A gyermek, a tanuló és
a szülõ jogai és kötelességei

Házirend, SZMSZ

III. fejezet

A közoktatásban alkalmazottak köre

Szükséges képesítések

IV. fejezet

A közoktatás rendszere

Intézménytípusok

V. fejezet

A közoktatási rendszer intézményeinek mûködése

Például pedagógiai program, nevelõtestület, iskolaszék

VIII. fejezet

A közoktatás finanszírozásának elvei

Tandíj, térítési díj

IX. fejezet

Záró rendelkezések

Fogalmak, hatályosság

1. sz. melléklet

Vezetõk és alkalmazottak
létszáma

Munkáltatói teendõk

2. sz. melléklet

Az alkalmazottak, tanulók adatainak kezelése

Munkáltatói teendõk

3. sz. melléklet

Osztályok, tanulócsoportok létszámadatai

Tanügy-igazgatási tevékenység

2.2 A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a közoktatási
intézmények mûködésérõl
E jogszabály a közoktatási törvény végrehajtási rendeletének tekinthetõ, hiszen a törvény által deklarált elvek gyakorlati megvalósításának mikéntjérõl szól. Számos fontos szabályt rögzít, amely
orientálja az intézmények szakmai mûködését.
Helye

Téma

Alkalmazási terület

2–8. §

A mûködés rendje, SZMSZ, házirend, testnevelési foglalkozások, veszélyeztetettség, dokumentumok nyilvánossága

Intézményi szabályok
Tantárgyfelosztás, nevelõtestületi feladatok

9–14. §

Tanítási, képzési idõ beosztása, vezetõi feladatok, vezetõi
pályáztatás

A tanítás szervezése, a nevelõtestület értekezletei

15–19. §

Tanulói jogviszony keletkezése

Beiratkozás, felvétel, átvétel

20–28. §

A tanuló kötelességeinek teljesítése, hiányzás, magántanulói jogviszony, fogyatékos tanuló

Osztályozóvizsga, különbözeti
vizsga, rendkívüli esetek

29–31. §

Nevelõtestület, munkaközösségek, iskolai szervezetek mûködése, diákközgyûlés

Szülõi szervezet, diákönkormányzat mûködése

36. §

Eljárási szabályok

Határozatok hozatala

1. sz. mell.

Könnyített és gyógytestnevelés

Csoportba sorolás
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Helye

Téma

Alkalmazási terület

2. sz. mell.

Tanuló- és gyermekbalesetek

Jelentési kötelezettség

3. sz. mell.

Iskolai, kollégiumi könyvtárak
mûködtetése

Feladatai, követelmények

4. sz. mell.

Ügyirat-kezelési szabályok

Tanügyi nyomtatványok

5. sz. mell.

A tanuló ellen indított fegyelmi
eljárás szabályai

Fegyelmi lebonyolítása

7. sz. mell.

A kötelezõ taneszközjegyzék

Kötelezõ fejlesztések területe

2.3 A munka törvénykönyve és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény
A munka világában a magyarországi munkavállalókra hatályos
alapvetõ jogszabály a munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.).
Legtöbb elõírása a közalkalmazottakra is vonatkozik. A közalkalmazotti munkakörök speciális szabályait azonban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kjt.) tartalmazza,
amely számos jogszabályi helyen úgy szól, hogy a közalkalmazottakra az Mt. adott paragrafusa nem érvényes. Helyette általában
a Kjt. tartalmaz speciális elõírásokat.
Az iskolákban dolgozó alkalmazottakra tehát párhuzamosan
mindkét jogszabályt kell alkalmaznunk. Ez az oka az Mt. és
a Kjt. elõírásait párhuzamos szerkesztési formában közlõ kötetek
gyakoriságának, amelyek jól forgathatók az igazgatói mindennapokban.
A következõkben – a teljesség minden igénye nélkül – közöljük
a legfontosabbnak vélt elõírások fellelési helyét a szóban forgó
két dokumentumban.
Helye

Téma

Alkalmazási terület

Mt. 3. §

Együttmûködés az intézmény szervezeteivel

Közalkalmazotti tanács,
szakszervezet

Kjt. 8–13. §

A szakszervezetek

Kollektív szerzõdés

Kjt. 16. §

A Közalkalmazotti Tanács jogai

Véleményezési jog gyakorlása

Kjt. 20–23. §

Közalkalmazotti jogviszony
létesítése

Kinevezés

Kjt. 25–38. §

Közalkalmazotti jogviszony
megszüntetése

Nyugdíjazás, felmentés,
végkielégítés

Mt. 76. §

A munkavállaló szóbeli és
írásos tájékoztatása

Alkalmazás, munkaszerzõdés módosítása

Mt. 79. §

Határozott idõre szóló szerzõdés megkötése

Helyettesítéskor, pályakezdõ
esetén

Mt. 81.§

Próbaidõ kikötésének lehetõsége

Alkalmazáskor

Kjt. 39–44. §

A munkavégzés

Munkakör, munkaidõ, címek

Kjt. 42–43. §

Több közalkalmazotti jogviszony létesítése

Például óraadó, megbízás
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Helye

Téma

Alkalmazási terület

Mt. 105. §

Belföldi kiküldetés elrendelése

Elrendelés, az elszámolás
szabályai

Mt. 107. §

Felmentés a munkavégzés
alól

Rendkívüli események

Mt. 110–116. §

A tanulmányi szerzõdés

Pedagógusok továbbképzése

Kjt. 55/A §

Az elrendelhetõ túlmunka
mértéke

Tantárgyfelosztás, túlórák

Mt. 117–120. §

A munkaidõ meghatározása

Kollektív szerzõdés, munkaköri leírás

Kjt. 60–78. §

A közalkalmazottak elõmeneteli rendszere

Fizetési besorolások

Kjt. 79. §

Munkaruhára való jogosultság

Feltételek meghatározása

Kjt. 79/A §

Az illetmény bankszámlára
való utalása

Illetmény kifizetése

Mt. 157. §

A munkabér kifizetése szabadság idejére

Bérfizetés ütemezése

8
2.4 A mindennapi munkához kapcsolódó legfontosabb
egyéb jogszabályok
Az iskola életének irányításában legfontosabb jogszabályok után
megemlítjük azokat a rendeleteket, amelyek egy-egy terület irányításakor, tervezésekor fontosak. Természetesen felsorolásunk
ezúttal sem lehet teljes körû.
A 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete:
5. §

Magasabb vezetõi beosztás,
pályázat vezetõi beosztásra

Vezetõi pályázat

7. §

A pedagógus csak a szükséges
ideig köteles az iskolában tartózkodni

Kollektív szerzõdés, munkaidõ tervezése

8. §

Rendkívüli munkavégzés elrendelésének esetei

Túlóra, túlmunka tervezése

11. §

A téli és tavaszi szünet napjai a pedagógus számára munkanapok

Szabadság kiadása

14/A §

Az illetménynövekedés különféle
esetei

Besorolás, tantárgyfelosztás

14/C §

Magasabb vezetõ beosztású közalkalmazottak pótléka

Pótlékok megállapítása

15. §

Kötelezõ és adható illetménypótlékok és összegük

Költségvetés tervezése

16. §

Túlmunkadíj megállapítása

Túlóradíjak összege

17. §

Pályázatok kiírása pedagógus álláshelyekre

Humánerõforrás-gazdálkodás

19. §

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs alkalmazása

Melléklet

Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazottak felsorolása
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Besorolás, kinevezés

Szervezés

A 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésrõl és a szakvizsgáról
1. §

A továbbképzési program és
alprogramjai

Továbbképzési terv készítése

2–3. §

A szakvizsgára történõ felkészítés szervezése

Továbbképzési terv készítése

4–8. §

A továbbképzés teljesítése

Beiskolázási terv készítése

10–14. §

A pedagógus-szakvizsga jellege
és részei

Szakvizsga tervezése

16–18. §

Pénzügyi rendelkezések

Finanszírozási terv

20. §

A szakvizsga mint alkalmazási
feltétel

Vezetõk, szakértõk, elnökök

21. §

A 2003-ban készítendõ továbbképzési terv elõírása

Továbbképzési terv készítése

22. §

A továbbképzési rendszerben
részt vevõk köre

Továbbképzés tervezése
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3. A tanév munkatervének elkészítése
3.1 A munkaterv szerepe
A kezdõ vezetõ elsõ emberpróbáló feladatát általában a tanév
munkatervének megalkotása jelenti. E dokumentum tartalmas,
az iskolára nézve minden szempontból testre szabott elkészítése
azért fontos, mert ez jelenti az elsõ mércét az új vezetõ megítéléséhez. Ha – mint mondják – az embert a cselekedeteibõl ítélik meg, akkor a vezetõre vonatkozó legbiztosabb jóslatokat bizonyára az elsõ tanév munkatervébõl lehet megtenni.
A munkaterv alapos és felelõsségteljes elõkészítése az intézményvezetõ feladata. Megalkotása nem lehet egyszemélyes
munka, hiszen komplexitásánál fogva számos területen kell
meghatároznia a tanév legfontosabb feladatait. Ezért készítésébe (bizonyos részterületek elkészítésébe) az igazgatóhelyetteseket és az iskola más vezetõit is be kell vonni!

Önkontroll!
Az elfogadott munkatervet mielõbb közkinccsé kell tenni az
alábbi szempontok szem elõtt tartásával:
o kötve vagy fûzve, legalább 3 példányban (igazgató, tantestület, fenntartó) készüljön el
o a tanári szobában folyamatosan hozzáférhetõ legyen

Iskolavezetés 2002. szeptember

Szervezés

Önkontroll! (folytatás)
o az igazgató és a helyettesek számítógépén legyen olvasható
o a címlapján szerepeljen: elfogadta az intézmény nevelõtestülete 2002. augusztus 28-án
o csatoljuk hozzá az elfogadó tantestületi értekezlet jegyzõkönyvét és jelenléti ívét
o ne hiányozzanak róla az aláírások
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Az iskola munkatervét a nevelõtestület készíti el, és határozatában fogadja el! Ennek ellenére a munkaterv elõkészítése és
megalkotása komoly vezetõi erõfeszítést igényel.
Ki írja alá az intézmény munkatervét?
Ezt a kérdést úgy lehet eldönteni, hogy szem elõtt tartjuk az elkészítõ és elfogadó személyére vonatkozó jogszabályi elõírásokat.
Mivel a tantestület fogadja el (határozatában), ezért a tantestületet képviselõ személyeknek kell aláírniuk, vagyis aláíró:
· az igazgató mint a nevelõtestület vezetõje
· a jegyzõkönyv vezetõje
· a jegyzõkönyv hitelesítõje (egy, az értekezleten végig jelen lévõ
pedagógus személyében)

Figyelem!
A tanév munkaterve az intézmény éves mûködésének talán legfontosabb dokumentuma, mert:
ß megalapozza az induló tanév teljes tevékenységét
ß fix pontokat teremt a pedagógusok és a tanulók, több vonatkozásban pedig a szülõk tevékenységéhez
ß biztosítja az egyéb szervezetek (például alapítvány, iskolaszék, diákönkormányzat) számára kötelezõ feladatok határidejének nyomon követését
ß rögzíti a tanév meghatározó idõpontjait
ß állandóan használatos emlékeztetõként szolgál az igazgató, a vezetõtársak és a nevelõtestület számára a soron következõ feladatokhoz
ß alapját képezi a tanév végén sorra kerülõ beszámolónak
és az elkövetkezõ tanévek munkaterveinek
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Milyen legyen a munkaterv terjedelme?
A legcélszerûbb szempont az, hogy a tanév munkaterve tartalmazza a tanév legfontosabb célkitûzéseit a nevelõtestület és
a vezetõk számára. Javasolt terjedelme 10–15 oldal, amely terjedelemhez nem számoltuk hozzá a tanév eseményeinek dátumszerû felsorolását tartalmazó táblázatot. A munkaterv terjedelme
azonban alapvetõ függvénye az intézmény specifikus helyzetének, feladatainak és önmagával szembeni elvárásainak, így a terjedelemre vonatkozó javaslatot igen nehéz adni.
Hibák a munkaterv megalkotásakor
· a sematikus, az elõzõ évek pontos mását képezõ munkaterv
hasznavehetetlen,
· egyetlen munkaterv sem képes az iskola és a szervezet minden
tervezett tevékenységét felsorolni, ezért ne törekedjünk mindenáron a teljességre,
· helytelen, ha a munkaterv az igazgató célkitûzéseit tartalmazza, nem pedig a nevelõtestület által (is) fontosnak ítélt teendõket, eseményeket,
· hibás gyakorlat, ha a munkaterv nem fogalmaz meg új elvégzendõ feladatokat, elérendõ (rész)célokat,
· hiba, ha az elkészült munkaterv nem tartalmazza a tantestület elfogadó határozatát, az értekezlet jegyzõkönyvét és
jelenléti ívét: a munkaterv csak így válhat legitimmé,
· az elfogadott munkatervet elnyeli az igazgató szekrénye, s az
csak az év végén vagy a következõ tanév tervezésekor kerül elõ!
Hogyan használja az igazgató vezetõtársaival a munkatervet?
· Olyan helyen tárolják, hogy bármelyik pillanatban elõvehetõ
legyen!1
· A munkaterv legfontosabb határidõit át kell vezetni az igazgató
határidõ-naplójába (naptárjába)!
· A havi feladatok kiírásakor minden alkalommal elõ kell venni!
· Az évközi tapasztalatokat, a jövõ tanévre vonatkozó módosításokat az egyik példányon folyamatosan vezetni érdemes! Az
erre a tevékenységre fordított idõ kamatosan megtérül a következõ évi munkaterv készítésekor.
· A módosult jogszabályok által kitûzött megváltoztatandó idõpontokat is érdemes bevezetni a munkatervbe!
1

Az elektronikus tárolás és használat számos elõnyét feltétlenül érdemes kihasználni!
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Az intézmény munkaterve 5 évig nem selejtezhetõ!1

3.2 A munkaterv legfontosabb részei
Amint azt az elõzõ fejezetben írtuk, a munkaterv átöleli az egész
év iskolai feladatait, rögzíti a leglényegesebb idõpontokat, s így
meghatározza az intézmény mûködésének legfontosabb körülményeit.

Önkontroll!

M
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Néhány olyan feladatkör, amelynek feltétlenül helye van a munkatervben:
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o a tanév személyi feltételeinek alakulása, beiskolázási tervek
o rövid helyzetkép a dologi feltételek alakulásáról
o taneszközfejlesztés, könyvtárfejlesztés
o a hatályos jogszabályok megváltozásából adódó feladatok
o

az intézmény nevelõtestülete elõtt álló legfontosabb pedagógiai feladatok

o a munkaközösség-vezetõk és egyéb tisztségviselõk megbízása
o az osztályfõnökök megbízása
o a tankönyvtámogatás elveinek meghatározása
o a tanév helyi rendje (a tanév idõbeosztása)
o a minõségbiztosítás aktuális feladatai
o a tanévkezdéssel kapcsolatos egyéb teendõk

3.3 A tanév helyi rendjének meghatározása
A tanév helyi rendjének (a tanév iskolai idõbeosztásának) rögzítése a munkatervben történik.

1

A selejtezésre vonatkozó elõírásokat a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. sz.
melléklete tartalmazza.
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A tanév helyi rendje mindenki által olvasható formában
rögzítse a tanév minden fontos eseményének idõpontját!
Ne csak a nevelõtestület és az igazgató feladataira emlékeztessen, hanem tartalmazza az iskola mindennapjaihoz
kapcsolódó egyéb szervezetek határidõs eseményeit is!
Milyen rendezvények, események idõpontját tartalmazza tehát
a jól használható „helyi menetrend”?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1

a tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek
a tanévnyitó, tanévzáró és félévi értékelõ tantestületi értekezletek
az iskolai ünnepélyek és iskolai szintû rendezvények
az ünnepnapok, tanítás nélküli munkanapok
a szünetek
az iskolaszék (kötelezõ) üléseinek témája és határideje
az iskola alapítványának (az iskola számára fontos) kuratóriumi ülései
a szülõi értekezletek és fogadóórák
a tanulók ellenõrzõ könyvének osztályfõnöki áttekintése
a bukásra álló tanulók szüleinek hivatalos értesítése
a félévi és év végi osztályozó konferenciák
a félévi értesítõ kiosztásának dátuma
a javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák
az osztálykirándulások, a tantestületi kirándulás
a diáknap
a diákközgyûlés1
az iskola által szervezett városi, megyei, országos versenyek
az 1. osztályos tanulók beíratásának idõpontja
a 8. osztályos tanulók továbbtanulásra való jelentkezése
a 8. osztályos tanulók középiskolai regisztrációja, felvételi vizsga
a 12. osztályos tanulók érettségi vizsgára, felvételi vizsgára
való jelentkeztetése
a tankönyvrendelés elkészítése, diákönkormányzat és iskolaszék véleményének beszerzése
a legfontosabb nevelõtestületi és igazgatói döntések határideje
az alapítvány beszámolójának elfogadási határideje, a közhasznúsági jelentés határideje

Megtartása minden évben kötelezõ!
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a pedagógusok beiskolázási tervének kifüggesztése1
a pedagógusokra vonatkozó szabadságolási terv kifüggesztése2
az új pedagógus álláshelyekre vonatkozó kiírás elkészítése
a tanulókra, felvételizõkre vonatkozó iskolai határozatok dátuma
a választható tárgyakra vonatkozó döntés határideje
az iskolai ballagás, szerenád dátuma
az írásbeli és szóbeli érettségi intervalluma
a tartós tankönyvek, segédkönyvek iskolai közzététele
az iskolaszék és a diákönkormányzat tájékoztatása a tartós
tankönyvekrõl és a kölcsönözhetõ könyvekrõl
· a pedagógusok munkaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos
felhívások
· a beíratkozás dátuma
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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A tanév helyi rendjének – a munkaterv részeként – minden
pedagógus számára bármikor hozzáférhetõnek kell lennie!
Célszerû, ha a tanév helyi rendjét 3-4 oldalas, közölhetõ formában a tanári faliújságon egész évben hozzáférhetõvé tesszük a pedagógusok és a tanulók, valamint a szülõk számára egyaránt!
Helyes, ha a munkaterv az iskola informatikai hálózatán is olvasható.
Iskolánkban – idegen ötlet nyomán – azt is bevezettük, hogy
a tanév elején az ellenõrzõ könyvbe beíratjuk a diákokat
érintõ legfontosabb idõpontokat, s a bejegyzést a szülõkkel
aláíratjuk. Jobb ez a módszer, mint a szülõk értekezleten való
tájékoztatása, hiszen minden érintett félnek folyamatosan rendelkezésére áll.

3.4 A tankönyvek megrendelésével és a tanulói tankönyvtámogatással kapcsolatos feladatkör
Fontos ismerni a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvényt, amely általános rendelkezéseket tartalmaz
a tankönyvtámogatással és a tanulói tankönyvellátással kapcsolatos iskolai teendõkrõl.
A tanulók tankönyvvásárlásának támogatására a mindenkori
költségvetési törvény normatív finanszírozást biztosít. Ez címzett
támogatás, tehát – szigorú elszámolási szabályok betartásával –
kizárólag a tanulók tankönyvvásárlásának támogatására, il1
2

Minden ötödik évben pedig az 5 évre szóló továbbképzési terv elkészítése;
legközelebb 2003-ban.
Ennek idõpontját jogszabály nem rögzíti.
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letõleg (legalább 25%-ban) az iskolai könyvtár számára tankönyvek, kötelezõ és ajánlott olvasmányok megvásárlására
használható föl.1
Itt kell megjegyeznünk, hogy számos iskola a tankönyvtámogatás céljaira szolgáló összeget egyenlõen osztja szét a tanulók között, tekintet nélkül azok szociális helyzetére vagy rászorultságára. Emellett létezik azonban az az alapvetõen törvénytelen
gyakorlat is, hogy az igazgató (vagy az osztályfõnök) felhívására
a szülõk aláírásukkal igazolják ezen összeg átvételét, a valóságban azonban az iskola az összeget például osztálykirándulás,
közös kiadások fedezeteként visszatartja! Javaslom minden
gyakorló vezetõnek, hogy e hibás gyakorlattól tartsa távol magát
és kollégáit!
A 2002/2003-as tanévvel kezdõdõen (ismét) megváltoztak
a tanulói tankönyvtámogatással, a tankönyvrendeléssel,
az iskolai tartós tankönyvek beszerzésével és közzétételével kapcsolatos idõpontok.
Az új jogszabály a 26/2002. (V. 17.) OM-rendelet, amely a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjét szabályozza.2 A tankönyvi támogatással, tankönyvrendeléssel kapcsolatos legfontosabb teendõk a következõkben összegezhetõk:
Határidõ

Tevékenység

Felelõs

október 31.

Ütemterv készítése a tankönyvellátás lebonyolítására.

igazgató

november 15. Az iskola felméri a tankönyvek iránti kölcsönzés könyvtáros
igényét, a szociálisan támogatásra szorulók körét
és a szükséges támogatás mértékét.
!

november 30. Az iskolaszék, a szülõi szervezet és a diákönkor- igazgató
mányzat tájékoztatása a felmérés eredményérõl,
az érintett szervezetek véleményének beszerzése.
december 15.

A nevelõtestület dönt a tankönyvtámogatás mód- tantestület
járól, a szülõi kör értesítése.

február 15.

A könyvtárból kölcsönözhetõ tankönyvek, kötele- könyvtáros
zõ és ajánlott olvasmányok jegyzékének közzététele.

február 28.

Az iskolai tankönyvrendelés, tankönyvellátás
igazgató
rendjének kidolgozása. Megállapodás megkötése
a tankönyvfelelõssel.

február 28.

Biztosítani kell, hogy a szülõk tájékozódhassanak a tankönyvrendelésrõl.

1
2

igazgató

A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 7. § (4) bekezdés
A 26/2002. (V. 17.) OM-rendelet módosítása még idén õsszel várható.
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Határidõ

Tevékenység

február 28.

A tankönyvrendelés elkészítése és elküldése. Az
igazgató,
iskolaszék (ennek hiányában a szülõi szervezet) és tankönyva diákönkormányzat véleményének beszerzése.
felelõs

Felelõs

Önkontroll!
Mik az iskola legfontosabb feladatai a tankönyvek rendelésével
és megvásárlásával kapcsolatban?
o lebonyolítási ütemterv készítése, a tankönyvfelelõs szerzõdéses megbízása
o a tankönyvrendeléssel kapcsolatos vélemények beszerzése
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o a tankönyvrendelés elkészítése, a tankönyvek kiosztása
o a tankönyv-támogatási rendszer pontos mûködtetése (vélemények kötelezõ beszerzése)

16

o a kölcsönözhetõ tankönyvek, kötelezõ olvasmányok és ajánlott olvasmányok közzététele

3.5 A szabadságolási terv elkészítése
A pedagógus és nem pedagógus dolgozók szabadságának ütemezése az igazgató feladata. A munka törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény1 elõírásai szerint a szabadságot az intézmény vezetõje adja ki az alkalmazottak véleményének
meghallgatása után.
Sok oktatási-nevelési intézményben a szabadságolási renddel
kapcsolatban az a fõ probléma, hogy a pedagógusok nincsenek
pontosan tisztában azzal, hogy mikor vannak szabadságon,
és mikor nem.
Példa:
Június hónapban az iskolában az utolsó tanítási nap 14-e, a pedagógusok az ezt követõ héten, 17–21-én mindennap dolgoznak, adminisztrációs munkájukat és a tanév zárását készítik elõ. A tanévzáró értekezletet június 27-én tartják. Nem rendelkezik azonban az igazgató arról,
hogy június 24–26-án mi a pedagógusok dolga. Ebben az esetben is világossá kell tenni minden alkalmazott számára, hogy a szóban forgó
3 napon a pedagógusok szabadságukat töltik vagy sem.

1

Az 1992. évi XXXIII. törvény, továbbiakban: Kjt.
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Fontos szabályok a szabadságolási terv elkészítéséhez:
· Tilos a szabadságot kettõnél több részletben kiadni (hacsak a
dolgozó nem így kéri).1
· A pedagógusok szabadságát elsõsorban a nyári szünetben és
a téli szünetben, az ezt meghaladó napokat a szorgalmi idõben
kell kiadni.2
· Az alkalmazott alapszabadságának egynegyedét a dolgozó kérésének megfelelõ idõpontban kell kiadnia a munkáltatónak
(ez pedagógusok esetében évi 5 napot jelent).3
· A pedagógusok számára a tavaszi, õszi, téli szünet napjai általában tanítás nélküli munkanapok, hacsak e napokon rendes
szabadságukat nem töltik.4
· A dolgozók szabadságáról személyenként nyilvántartást kell
vezetni.5
Nem fogalmazza meg határozottan jogszabály a szabadságolási
terv készítését, de a munka törvénykönyve 65. §-ának (3) bekezdésében utal a szabadságolási tervre mint munkáltatói dokumentumra. A szabadságolási terv nem név szerint tartalmazza a
pedagógusok szabadságára vonatkozó terveket, hanem a 46 nap
elosztását határozza meg.
Mit tartalmaz a pedagógusok szabadságolási terve?
Tartalmazza az intézmény pedagógusainak tervezett szabadságbeosztását elsõsorban a nyári és a téli szünetre vonatkozóan. A maradék napokat a tavaszi szünetre érdemes ütemezni.
A szabadságolási tervet – közzététele elõtt – véleményeztetni kell az intézmény közalkalmazotti tanácsával6, valamint tájékoztatni kell a szakszervezeteket.7

1
2
3

4
5
6
7

Az 1992. évi XXII. törvény, azaz a munka törvénykönyve (a továbbiakban
Mt.) 134. § (2) bekezdése
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 11. §
Ez a „szabadon rendelkezés” azt jelenti, hogy utazás, családi események
esetén a szorgalmi idõszakban is biztosítani kell számára. Nem jelenti azonban azt, hogy az 5 napot egész évre „el kell tenni”, azt – akár december hónapban is – biztosítani kell az alkalmazott számára.
A 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 11. §
A munka törvénykönyve 140/A §
A munka törvénykönyve 65. § (3) bekezdés e) pont
A munka törvénykönyve 3. § (1)–(2) bekezdés
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Minta a szabadságolási terv elkészítéséhez
Szabadságolási terv a 2002. naptári évre
a Ságvári Endre Gimnázium pedagógusai
számára
Az intézmény közalkalmazotti tanácsával és szakszervezeteivel
konzultálva elkészítettem a naptári évre vonatkozó szabadságolási tervet, amelyet a következõkben ismertetek.
Hónap

Idõszak

Idõtartam

Szabadságnapok
száma
3 munkanap

Március

tavaszi szünetben

március 27–29.

Április

tavaszi szünetben

április 2.

1 munkanap

M
7.1

Június

nyári szünetben

június 27–28.

2 munkanap

utolsó munkanap

június 26., szerda –

Július

nyári szünetben

július 1–31.

23 munkanap

18

Augusztus

nyári szünetben

augusztus 1–21.

14 munkanap

elsõ munkanap

augusztus 22.
(csütörtök)

–

téli szünet

december 23., 30., 3 munkanap
31.

December
Összesen:

46 munkanap

A 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 11. §-a az alábbiakat rendeli el:
(1) A pedagógusoknak az iskolában a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok.
(2) A pedagógus szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek
után járó pótszabadság kivételével – elsõsorban a nyári szünetben, óvodákban a június 1-jétõl augusztus 31-ig tartó idõszakban kell kiadni.
Ha a dolgozó szabadsága a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt
a tavaszi vagy a téli szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi idõben, a nevelési év többi részében
kell kiadni.

A szabadságolási renddel kapcsolatban felhívom a figyelmet a következõkre:
· A szabadság kiadásának idõpontját – a közalkalmazott elõzetes meghallgatásával – a munkáltató határozza meg.
· Az alapszabadság egynegyedét (5 napot) a munkáltató a közalkalmazott kérésének megfelelõen köteles kiadni. A közalkalmazottnak erre vonatkozó igényét a szabadság igénybevétele
elõtt legalább 15 nappal be kell jelentenie.
· Kérem, hogy a tanulmányi szabadság igénybevételének idõpontját legalább 5 nappal az igényelt szabadság kezdete elõtt – a szo-
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kásos nyomtatványon – jelentsék be a kollégák, egyéb esetben
a szabadságot a kért idõpontban nem tudom biztosítani.
· Tájékoztatom a kollégákat, hogy a rendes szabadságokon kívül
a téli szünetben is eltekintettem a jelenléttõl, ez várhatóan
2002 decemberében is így lesz. Ennek feltétele természetesen
az, hogy más idõpontokban – a 2. pontban szereplõ rendkívüli
esetek kivételével – ne vegyenek ki szabadságot!
· A gazdasági dolgozók, adminisztratív és technikai dolgozók szabadságolási rendjét a gazdaságvezetõ készíti el február 1-jéig.
Kazincbarcika, 2002. január 4.
Petróczi Gábor
igazgató
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4. Minta a tanév helyi rendjének, feladatainak
meghatározásához
A 2002/2003-as tanév idõbeosztása
Dátum

Esemény

Felelõs

Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák

Nevelési ig.h.

1-jén 17.00

Tanévnyitó ünnepély

Igazgató

2-án 7.30

Az elsõ tanítási nap

3-án

Tanári és diákügyelet beindítása

9-én

Tankönyv-támogatási kérelmek leadása
(osztályfõnöki javaslattal együtt)

10-én

Osztálydekorációk befejezése

12-én

Szülõi értekezlet

13-án

Tanmenetek leadása

25-én

Tájékoztató a 8. osztályosok számára in- Szervezési ig.h.
dítandó felvételi elõkészítõkrõl

27-én

Ságvári Kör

Szervezési ig.h.

szept. 30.–
okt. 4.
4-én

Diákigazgató-választási kampányhét

Szervezési ig.h.

Iskolai Diáknap – 1. tanítás nélküli
munkanap

Diákönkorm. patr.

7-én

Az aradi vértanúk ünnepének
megünneplése

X. Y.

8-án

Felvételi elõkészítõk indítása

Szervezési ig.h.

Augusztus
29-én
Szeptember

Osztályfõnökök,
szervezési ig.h.
Osztályfõnökök,
nevelési ig.h.

Október
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Dátum

Esemény

Felelõs

15-ig

A középiskolák a tagozatok belsõ kódját
megküldik az OKÉV-nak

Nevelési ig.h.

22-én

Az októberi forradalom megünneplése

X. Y.

23-án

Nemzeti ünnep, tanítási szünet

31-ig

Az általános iskolák szóban tájékoztatják Igazgató
a 8. osztályosokat a felvételi eljárás rendjérõl
A középiskolák felvételi tájékoztatójának
elkészítése
Ütemterv készítése a tankönyvellátás lebonyolítására

November
1-jén

Mindenszentek, tanítási szünet

12-én

A Nagy László Fizikaverseny versenykiírásának elkészítése

7-ig

Ellenõrzõk ellenõrzése
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14-én

Fogadóóra

15-ig

A tankönyvek iránti kölcsönzési igénynek Tankönyvfelelõs
és a szociálisan támogatásra szorulók
körének, a szükséges támogatás mértékének felmérése

21-én

Nevelési értekezlet: a 2005-ös kétszintû
érettségi

30-ig

Az iskolaszék, a szülõi szervezet és a di- Igazgató
ákönkormányzat tájékoztatása a felmérés eredményérõl, az érintett szervezetek
véleményének beszerzése

Fizika mkv.

Szervezési ig.h.

Igazgató

December
7-én

Szalagavató

Szervezési ig.h.

20-án

Elsõsök bemutatkozó mûsora

Elsõs osztályfõnökök

20-án

Az év utolsó tanítási napja

dec. 23.–
jan. 3-ig

Téli szünet

2003. január
6-án

Az év elsõ tanítási napja

9-én 8.00

Nyílt nap az általános iskolások
számára

Igazgató

12-én

A tanulók ellenõrzõ könyvének áttekintése

Osztályfõnökök

13-ig

A szabadságolási terv elkészítése

Igazgató

14-ig

Ellenõrzõk ellenõrzése, a bukásra álló ta- Osztályfõnökök
nulók kiértesítése

16-án 17.00

Beiskolázási tájékoztató

Igazgató

Fakultációs foglalkozások meghirdetése

Nevelési ig.h.

18-án

Ságvári Bál a szülõk és pedagógusok
részvételével

Szervezési ig.h.

24-én

Az 1. félév utolsó napja, osztályozó konferencia

Nevelési ig.h.
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Dátum

Esemény

Felelõs

1-jéig

A szülõk tájékoztatása a félévi eredményrõl

Osztályfõnökök

2-án

Felvételi bizottságok megbízása

Igazgató

4-én

Tantestületi értekezlet: az elsõ félév értékelése

14-ig

Az általános iskolai jelentkezési lapok
beérkezése

15-ig

Tankönyvrendelés elkészítése, az iskolaszék véleményének beszerzése

Február

14-én 17.00

Szülõi értekezlet

15-ig

A középiskolai jelentkezési lapok
beküldése

15-ig

A könyvtárból kölcsönözhetõ tankönyvek, kötelezõ és ajánlott olvasmányok
jegyzékének összeállítása

Nevelési ig.h.

17–20-ig

A tanulói adatlapok módosításának idõszaka

Ált. isk. igazgatója

21-én

A véglegesített tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak

Általános iskolák
igazgatói

22-én

Farsangi bál a diákok számára

Diákönkorm. patr.

25-én

Megemlékezés a kommunista diktatúrák Történelem mkv.
áldozatairól1

24-én és
25-én 14.00

Írásbeli felvételi az általános iskolából
jelentkezõknek

Nevelési ig.h.

24-én és
25-én 14.00

Szóbeli felvételi a 6 osztályos gimnáziumba jelentkezõknek

Nevelési ig.h.

27-én 14.00

Pótfelvételi

Nevelési ig.h.

28-án

A felvételi eredmények kifüggesztése

Nevelési ig.h.

28-ig

Az iskolai tankönyvrendelés, tankönyvellátás rendjének kidolgozása. Megállapodás megkötése a tankönyvfelelõssel.
A szülõk tájékoztatása a tankönyvrendelésrõl.
A tankönyvrendelés elkészítése és elküldése. Az iskolaszék (ennek hiányában a
szülõi szervezet) és a diákönkormányzat
véleményének beszerzése.

Március
márc. 1.–ápr. Beiratkozás az általános iskolába
30.

Igazgató

3-án
8.00–16.00

A felvételi dolgozatok megtekintése

Nevelési ig.h.

6–7-én

Nagy László Fizikaverseny

Fizika mk.

14-én

A nemzeti ünnep megünneplése

X. Y.

15-ig

A 2003–2008. idõszakra szóló tovább- Igazgató, nevelõtestület
képzési terv elkészítése

1

középiskolákban
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Dátum

Esemény

Felelõs

18-ig

Kirándulási terv leadása

Osztályfõnökök

21-én

A módosított tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak

Általános iskola
igazgatója

23-án

Ságvári Show: az iskola tanulóinak mûsora

Mûvészeti mk.

26-án

Utolsó tanítási nap

30-ig

Az alapítvány beszámoló és közhasznúsági jelentésének határideje

31-ig

A Felvételi Központ a jelentkezõk jegyzékét megküldi a középiskoláknak

márc. 27.–
ápr. 2.

Tavaszi szünet

M
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Április

22

A kuratórium titkára

3-án

Elsõ tanítási nap

11-én

A költészet napja

X. Y.

10-én

Ellenõrzõk ellenõrzése

Osztályfõnökök

14-ig

A véglegesített felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak

Középiskola
igazgatója

15-én

Diákközgyûlés

Igazgató, diákönk.

ápr. 17–22-ig

Tavaszi szünet

16-án

Megemlékezés a holocaust áldozatairól

24-én

Fogadóóra

30-ig

Az OKÉV visszaküldi a kiértékelt felvételi
jegyzéket

április utolsó
hete

Városi diáknapok

Diákönkorm. patr.

6–7-én

Szerenád

Végzõs osztályfõnökök

7-ig

A felvételi határozat megküldése az ál- Középiskola
talános iskolásoknak és az iskoláknak igazgatója



Történelem mkv.
Igazgató

Május

8-án

A negyedikesek konferenciája

Nevelési ig.h.

10-én

Ballagás

Szervezési ig.h.,
X. Y.

12–13-án

Az írásbeli érettségi elsõ és második
napja

19–21-én

Közös írásbeli felvételi vizsgák

29-én
8.00–16.00

Az érettségi dolgozatok megtekintése

30-án

Pedagógusnap, tantestületi kirándulás
2. tanítás nélküli munkanap

Június
2-án

1

A középiskolai felvételi eljárás befejezõ
dátuma

középiskolákban
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Dátum

Esemény

5–7-én

Tanulmányi kirándulás (tanítási napok)

Felelõs

13-án

Utolsó tanítási nap, konferencia

Nevelési ig.h.

14-én

Ballagás az általános iskolák számára

Ált. isk. igazgatója

16-ig

A munkaalkalmassági vizsgálat felhívásának kiírása a pedagógusok számára

Szervezési ig.h.

12-tõl 25-ig

Szóbeli érettségi vizsgák

Nevelési ig.h.

23-án 9–12 óra Beiratkozás

Nevelési ig.h.,
elsõs of-k

24-én 9 óra

Tanévzáró ünnepély

X. Y.

25-én

Tanévzáró nevelõtestületi értekezlet: a
tanév értékelése

Igazgató

Tanévnyitó ünnepség

X. Y., szerv. ig.h.

2003.
augusztus
31-én
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Felhasznált irodalom
Hatályos törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
CompLex CD-jogtár, 2002. május 31.
30/2002. (V. 17.) OM-rendelet a 2002/2003. tanév rendjérõl
CompLex CD-jogtár, 2002. május 31.
A Ságvári Endre Gimnázium munkatervei, 1999/2000., 2000/2001.,
2001/2002. tanév
Ságvári Endre Gimnázium, Kazincbarcika
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Maximum három kilogramm
A tanulói tankönyvtámogatás és
az iskolai tankönyvellátás

Szalay Sándor

Bár messze még a következõ tanév – a mostaniból is csak két hónap telt el –, már most akadnak tennivalók a 2006/2007-es
tankönyvellátással kapcsolatban. November 15-én például lejár
egy határidõ – ha hirtelen nem jut eszébe, melyik, nem kell kétségbeesnie, mert az alábbi cikkben ezt az információt is megtalálja!

Tartalom

Oldal

1.

A jogszabályi háttér

2

2.

A tankönyvvé nyilvánítás

3

3.

A pedagógus tankönyvválasztása

5

4.

A tankönyvjegyzék

12

5.

Az iskolai tankönyvellátás

14
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A tankönyvpiac mûködése jelentõs mértékben eltér a szokványos
piaci mûködéstõl, hiszen a vevõk (szülõk, gondviselõk) általában
nem saját döntésük alapján vásárolnak, hanem mások (pedagógusok) választását (döntését) követõen egyenlítik ki a számla
rájuk esõ részét.
Az is jelentõs moderáló tényezõnek számít, hogy a kereslet viszonylag állandó, így biztos bevételt jelent a megrendelõi igényeket kielégítõ kiadóknak.1
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A megrendelõk igényei viszont több szálon foghatók csupán
össze, hiszen a pedagógus szabad tankönyvválasztása mellett jelentõs szerepet játszik a tankönyvvé nyilvánítás állami szabályrendszere, illetve a tanulói tankönyvtámogatás fedezetéül rendelkezésre álló állami vagy más (például: fenntartói) források
mértéke.
A nappali tagozatos tanulók jelentõs hányada alanyi jogon részesül ingyenes tankönyvellátásban, ezért a tankönyvrendelésnél az iskolák nem tekinthetnek el az e célra rendelkezésükre
álló források összegétõl sem, ami pedagógiai, oktatásszervezési
feladatokat is jelent számukra a gazdasági kérdések mellett.
Az iskolai tankönyvellátás jogszabályi feltételeknek megfelelõ
megoldása is feltételezi az iskola és környezete szoros kapcsolatát, alkotó együttmûködését, hiszen az elõírásoknak való maradéktalan megfelelés elképzelhetetlen a felmerült problémákra
való gyors reagálás képessége, illetve az együttmûködõ felek közötti támogató légkör nélkül.

1. A jogszabályi háttér
A változás e területen is gyakori, így az összeállításban a jogszabályok elsõ megjelenésének megfelelõ számozást adjuk meg, de
felhívjuk a figyelmet, hogy mindenkor azok hatályos szövegváltozatát értjük alatta.

1

A szerkesztõ megjegyzése: A „biztos bevétel” csak a tankönyvpiac egészére
igaz. Az egyes kiadók szemszögébõl biztos bevétel voltaképpen nincs, hiszen
a tankönyvpiac szabad piac; a kiadóknak is állandóan fejleszteniük kell,
különben egyik évrõl a másikra elveszíthetik kivívott helyüket a piacon.
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Az iskolai tankönyvellátást az alábbi jogszabályok hatályos szövegváltozatában foglaltakra figyelve kell megoldani:
·
·
·
·
·
·
·

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrõl
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1998. évi LXXIV. törvény a családok támogatásáról
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérõl
2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekrõl
a Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl szóló törvény
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködési rendjérõl
· 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl
· 31/2004. (XI. 13.) OM-rendelet az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl

Amennyiben az iskolai tankönyvellátáshoz kapcsolódóan az intézmény gazdasági tevékenységet (például: tankönyv-kereskedelem) is folytat, akkor a sor kibõvül az erre vonatkozó jogszabályokkal, de ezek részletezésétõl itt eltekintünk.
Gyakran elõfordul, hogy az oktatási intézmények fenntartói határozatokban, utasításokban fogalmazzák meg azokat a helyi sajátosságokat, amelyek esetlegesen további forrásokat biztosítanak, vagy elõírnak bizonyos ügyintézési rendet. E szabályok nem
mondhatnak ellent a felsorolt jogszabályokban foglaltaknak, de
ismertetésükre nincs módunk.
Nem szerepelnek a felsorolásban azok a jogszabályok sem, amelyek az intézmények pedagógiai programjának megalkotásában
játszottak jelentõs szerepet, hiszen a tankönyvrendelésnél a végeredmény (a fenntartó által elfogadott pedagógiai program) a
mérvadó.

2. A tankönyvvé nyilvánítás
A magyar nyelv furcsasága, hogy ugyanazt a kifejezést (tankönyv)
használja a könyvek egy mûfajának jelölésére, illetve bizonyos elõírásoknak megfelelõ és errõl hatósági igazolással (határozat) rendelkezõ kiadványok gyûjtõneveként. Ez a kettõsség több ellentmondás és probléma forrása, de legalább egy évtizede jellemzõje a
magyar oktatásügynek. E fejezet a hatósági eljárás alapvetõ jel-
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lemzõit foglalja össze, hogy a fogalmi kettõsségben legalább a
környezeti jellemzõk alapján nagyobb eséllyel tudja megítélni az
olvasó, hogy éppen melyik tartalmat kell a fogalom alatt érteni. E
tájékoztatóban tankönyv alatt a jogszabályi értelemben vett fogalmat értjük, illetve ha nem, akkor külön jelezzük.
A tankönyvvé nyilvánítás kérelemre indul, azaz a kiadvány
felhasználási jogának tulajdonosa – jogszabályokban1 elõírt tartalmi és formai jegyekkel rendelkezõ – kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont2 fõigazgatójához.
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Tankönyvvé nyilvánítható bármely nyomtatott formában megjelentetett, vagy elektronikus adathordozón (például: CD, videokazetta, floppilemez) rögzített kiadvány (a továbbiakban együtt:
könyv), illetve a digitális tananyag. Ebben az értelmezésben tehát
tankönyv lehet egy atlasz, egy munkafüzet, egy szótár, de egy lexikon is.
A formailag hibátlan kérelemben érintett kiadványt az eljárás során három különbözõ szakértõ vizsgálja meg.
A szakértõi vélemények
· tudományos-szakmai,
· pedagógiai-didaktikai és
· technológiai (például: könyvészeti)
szempontok alapján készülnek.
A szakértõi vélemények, illetve a – szakértõk által adott – javaslatok közötti eltérés esetén szakmai testületek állásfoglalása alapján születik meg a – kérelmet támogató vagy elutasító – határozat.
A szakmai testület az érintett képzésnek megfelelõ összetételû szakemberekbõl áll. Más bizottság foglalkozik tehát a szakképzés, a közismereti oktatás, illetve a nemzeti kisebbségi oktatás számára készülõ kiadványokkal.
Az elsõfokú hatóság határozata ellen – amennyiben azt nem valamely miniszter adta ki – fellebbezni lehet az illetékes miniszternél. Miniszteri határozat csak bírósági úton támadható meg.
A tankönyvvé nyilvánítás, illetve annak meghosszabbítása határozott idõre (öt tanév) szól, de a határozat érvényességi idején
belül bizonyos esetekben (például: a kiadványt tartalmában vagy
kivitelében megváltoztatják) automatikusan érvényét veszti, to1
2

2001. évi XXXVII. törvény és 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet
Amennyiben a kiadvány nem az oktatási miniszter felelõsségi körébe tartozó szakképzéshez készült, akkor a kérelem címzettjét az illetékes miniszter
határozza meg, illetve a kérelmet az illetékes miniszterhez kell benyújtani.
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vábbá meg is szüntethetõ a tankönyvvé nyilvánítás. Tankönyvvé
nyilvánítás megszüntetését kezdeményezõ kérelmet – az eredeti
határozat kiadójához címezve – bárki benyújthat.
Tankönyvvé nyilvánítani alapvetõen a kész kiadványt lehet,
de a kérelem benyújtható többszörözésre kész állapotú kiadványok esetében is. Az ilyen határozattal rendelkezõ kiadványok esetén a tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kész
kiadványt is bemutassa a kérelmezõ egy utólagos ellenõrzésre,
hiszen számos paraméter vizsgálatára csak a kérelemben található leírás alapján került sor, viszont az elõállítás során történhetnek használhatóságot befolyásoló eltérések is.

3. A pedagógus tankönyvválasztása
A pedagógusok tankönyvválasztását a kiadók, forgalmazók marketingkiadványai és rendezvényei mellett számos olyan lehetõség is segíti, amely módot ad a különbözõ kiadványok összehasonlítására, alaposabb megismerésére is.

3.1 A tankönyvválasztást segítõ információforrások
A tankönyvjegyzék nyomtatott formában – a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõen – az Oktatási Közlöny mellékleteként jelenik meg. (A jegyzéket a közlöny elõfizetõi – elõfizetésenként egy
példányban – ingyenesen, de külön kérésre kapják meg.)

Figyelem!
A tankönyvjegyzéken akkor szerepelhet egy kiadvány, ha
ß hatályos tankönyvvé nyilvánítási határozattal rendelkezik,
ß megfelel a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény által megszabott, illetve az oktatási miniszter által közzétett feltételeknek
(például: az iskolai tankönyvellátás keretében alkalmazott
ára alatta marad a kihirdetett árhatárnak),
ß a kiadó kérte a jegyzéken történõ szerepeltetését.

A tankönyvjegyzék interneten (http://tankonyv.kir.hu) keresztül elérhetõ adatbázisában megtalálhatók a kiadványok részletes
ismertetõi is. Az interneten elérhetõ olyan adatbázis is (http://
www.tankonyv.info.hu), amelyben a tankönyvjegyzéken találhatók mellett az azokhoz kapcsolódó, továbbá a hivatalos tanIskolavezetés 2005. november
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könyvjegyzéken meg nem jelenõ, de tankönyvvé nyilvánított, az
oktatásban gyakran használt kiadványok, illetve azok ismertetõi
ismerhetõk meg. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az
adatbázisban csak azok a kiadványok szerepelnek, amelyek felvételét a kiadója kérte.
A tankönyvjegyzéken szereplõ kiadványok köre folyamatosan
változik, hiszen a jegyzéken csak bizonyos feltételeket teljesítõ
kiadványok szerepelhetnek.
Az Oktatási Közlönyben negyedévente követhetik nyomon
a változásokat, amit az internetes adatbázis is naprakészen követ.
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Az iskolai tankönyvrendelés véglegesítésénél, illetve módosításánál a rendelés összeállításának idõpontjában érvényes állapot
alapján kell eljárni. Az esetleges vitás kérdésekben (például: szerepelt-e egy adott kiadvány a tankönyvjegyzéken a kérdéses idõpontban) a nyomtatásban megjelent változatot tekinti mérvadónak a magyar jogrend.
A 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet mellékletében megtalálhatók
azok a tankönyvbemutató helyek, amelyekhez a kiadók megküldik az újonnan kifejlesztett termékeiket, hogy ott az érdeklõdõk alaposan áttanulmányozhassák azokat.

3.2 A tankönyvellátás állami támogatása
A tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény meghatározza azokat
a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a – nappali tagozaton – tanulókat térítésmentesen illeti meg a tankönyv. A térítésmentesség fedezetéül szolgáló normatíva a Magyar Köztársaság
éves költségvetését meghatározó törvényben szerepel.
Az intézmény által felhasználható normatíva összegét két részbõl
kell kiszámítani, és
· a minden tanulóra érvényes összeg (alapnormatíva), valamint
· az ingyenes tankönyvellátás biztosítása érdekében megállapított összeg (kiegészítõ normatíva)
felhasználásáról – jogszabályok szabta keretek között – a tantestület dönt.
Az alapnormatíva összege 2005-ben 2400 Ft volt tanulónként, a
kiegészítõ normatíva összege pedig az alapnormatíva összegének
· 150%-a az 1–4. évfolyamokon,
· 300%-a az 5–8. évfolyamokon,
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· 400%-a 9. évfolyamtól kezdõdõen, illetve a gyógypedagógiai,
továbbá a nemzetiségi nyelvû, a nemzetiségi két tanítási nyelvû, a nemzetiségi nyelvoktató oktatásban minden évfolyamon.
Az ingyenes tankönyvellátásról az iskolának – a tankönyvpiac
rendjérõl szóló törvény 8. §-ában meghatározottak szerint – kell
gondoskodnia, azaz a tantestület döntésétõl függõen
· az iskola a napköziben, tanulószobán bocsátja a tanulók rendelkezésére a tankönyvet,
· az iskolai könyvtár kölcsönzi a tanulók részére ingyenesen a
tankönyvet,
· az iskola fizeti ki a szülõ helyett a tankönyvért járó ellenszolgáltatást.
A megvalósítás módjáról a tantestületek – megfelelõ egyeztetésekkel – hoznak döntést.

Figyelem!
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a nappali rendszerû iskolai oktatásban
ß
ß
ß
ß
ß
ß

a tartósan beteg,
a sajátos nevelési igényû,
a három- vagy többgyermekes családban élõ,
az egyedülálló szülõ által nevelt,
a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben1 részesülõ

tanulók számára a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvény által meghatározott normatíva felhasználásáról, évfolyamok, tanulók közötti
elosztásáról a tantestület dönt, sõt azonos fenntartóhoz tartozó intézmények között is lehetséges az átcsoportosítás, ha ez
indokolt.

1

2006. január 1-jét megelõzõen „rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülõ” megnevezés van hatályban.
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Az ingyenes tankönyvellátás bevezetése fokozatosan történt, de a
2005–2006-os tanévtõl kezdõdõen már a nappali rendszerû közoktatás és szakképzés egészére kiterjed.
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A közoktatásról szóló törvény 118. § (5) bekezdése értelmében az
éves költségvetési törvényben a Belügyminisztérium fejezeti költségvetésében tervezett, más célra fel nem használható állami támogatás az intézményfenntartók közvetítésével jut el az iskolákhoz. A normatíva összege az éves költségvetési törvény helyi
önkormányzatok normatív hozzájárulásait felsoroló mellékletében szerepel. Az igénylésére, felhasználására, elszámolására vonatkozó szabályok ugyancsak ott találhatók meg. Az intézmények
– elõzetes igénylésük alapján, fenntartóikon keresztül – a költségvetési törvényben meghatározott idõpontban (augusztus végén) juthatnak hozzá a támogatáshoz.
A helyi önkormányzatok az iskolai nappali rendszerû oktatásban
részt vevõknek az érintett tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási
statisztikai állapotra becsült tanulói létszáma alapján igényelhetik a hozzájárulást. Az elszámolás pedig a (tényleges) tanévi nyitó közoktatási statisztikában szereplõ, nappali rendszerû oktatásban részt vevõk létszámának figyelembevételével történik.
Fontos szempont, hogy ezt az állami támogatást kizárólag a
tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen beszerzett kiadványok vásárlására lehet fordítani.
A tankönyvvásárlás támogatására biztosított, központosított költségvetési normatíva felhasználásának feltételei több éve változatlanok. Kiemeljük azonban a közoktatási törvény néhány – e területet is érintõ – szabályozását:
„19. §
(2) A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus – a minõség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati
vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a
tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson
egyidejûleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.
(3) Tanítási év közben a meglévõ tankönyvek, tanulmányi segédletek,
taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülõre fizetési kötelezettség hárul.
(4) Az iskolaszék – annak hiányában az iskolai szülõi szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat – ruházati és más felszerelések
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megvételével kapcsolatosan a szülõkre háruló kiadások tekintetében
korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a (2) bekezdésben meghatározott ruházati és
más felszerelések megvételét.”

A tankönyvellátásra rendelkezésre álló normatív támogatás összege felhasználható – az ingyenes tankönyvellátáson túl – a kedvezményezettek további támogatására is, azaz olyan kiadványok beszerzésére, amelyekre az iskolai oktatás keretében szükségük
lehet (például: kötelezõ, illetve ajánlott olvasmányok).
A normatív kedvezmények biztosításában közremûködhet a kollégium is. Ebben az esetben az iskolai fejlesztéseket szolgáló rész
(legalább 25%) felhasználható a kollégiumi könyvtár fejlesztésére, állományának bõvítésére is.

3.3 További kedvezmények a tankönyvellátásban
Az elõzõekben ismertetett normatív kedvezményeken túl az iskola – amennyiben erre forrással rendelkezik – további kedvezményeket állapíthat meg.
A további kedvezményekre való igényt az intézmény vezetõje – az
iskolai tankönyvellátás részeként készített felmérés alapján november 30-ig – továbbítja az intézmény fenntartójához, ha annak
kielégítésére nem rendelkezik elegendõ forrással.
A további kedvezmények nyújtásánál elõnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy fõre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb
munkabér (minimálbér) másfélszeresét.1

3.4 A normatív kedvezményekre való jogosultság elbírálása
A normatív kedvezményekre való jogosultság eldöntéséhez majdnem minden esetben elégséges a folyósított családi pótlék
összegére vonatkozó dokumentum megtekintése, majd e
ténynek a rávezetése az igénybejelentéshez használandó
adatlapra.2 Nem szükséges tehát a bemutatott dokumentumok
másolatainak begyûjtése.

1
2

2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdés
23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet 5. számú melléklet
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Nehezebben dönthetõ el a normatív kedvezményre való jogosultság az 1997. évi XXXI. törvény alapján otthont nyújtó ellátásban
részesülõ tanulók esetében.
· Amennyiben az ellátás nevelõszülõnél történõ elhelyezéssel
valósul meg, akkor a nevelõszülõ a tanulónak gyámja is, illetve
a részére folyósított családi pótlék összege megegyezik a két
gyermeket egyedül nevelõ szülõnek járó családi pótlék összegével, tehát teljesülnek a normatív támogatás feltételei.
· A gyermekotthonban elhelyezett tanuló esetében e feltételek
nem állnak fenn, így ott a normatív támogatás nem folyósítható, a tankönyvekkel kapcsolatos kiadásokat a nevelõotthonnak kell fedeznie.
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A sajátos nevelési igényre vonatkozó szakvélemény1 alapján –
a családi pótlék folyósításának hiányában is – egyértelmûen megítélhetõ ez a jogosultság is. Ebben az esetben is elégséges a szakértõi vagy rehabilitációs bizottság által kiállított szakvélemény bemutatása, illetve e tény rávezetése az igénylõlapra.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ család
esetében a döntést hozó önkormányzat errõl határozatot ad ki,
tehát a kérelmezõ e határozat bemutatásával tudja igazolni jogosultságát is.
Elõfordulhat olyan eset (például korábbi tartós gyógykezelés miatt) is, amikor a nappali tagozatos tanuló után nem folyósítanak
családi pótlékot, de a normatív támogatás feltételeinek megfelelnek. (Például három vagy több gyermeket eltartó családban él.)
Ilyen esetben a jogosultság feltételeinek való megfelelés a szülõi
nyilatkozattal igazolható. (Például a másik két gyermek után folyósított családi pótlékról szóló dokumentum bemutatásával és
az érintett eltartására vonatkozó nyilatkozattal.)
A normatív kedvezményekre való jogosultság elbírálása lényeges
abból a szempontból is, hogy az e körbe tartozók számára biztosítani kell a tankönyvekhez való ingyenes hozzájutást, illetve az iskola által nyújtott minden további támogatás csak az
ingyenesség biztosítását követõen történhet.
Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ingyenesség feltételei
között nem szerepel,
· hányadszor járja az érintett tanuló ugyanazt a tanévet az iskolában,

1

Közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont
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· sõt az sem, hogy mely ország állampolgára,
tehát ezeket a szempontokat a jogosultság megítélésénél
sem szabad figyelembe venni.
A tankönyveknek a jogosultak számára történõ biztosításakor viszont figyelembe kell venni mindazokat az ismereteket, amelyek
az intézmény rendelkezésére állnak. (Például egy évismétlõnek a
korábbi évben juttatott kiadványok már meglehetnek.)

3.5 A normatív kedvezményekre való jogosultság korlátai
A kedvezmények iránti igényt
· az iskolai tankönyvrendelés elkészítése elõtt,
· az iskola által meghatározott idõben,
· igénylõlap felhasználásával
kell bejelenteni.
Az igénybejelentés idõpontjáról az iskola – az igénybejelentési határidõ elõtt legalább tizenöt nappal – írásban köteles értesíteni minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a
szülõt. A határidõ jogvesztõ, ha a tanuló, kiskorú tanuló
esetén a szülõ az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával.
Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az
igénybejelentésre megadott idõpont eltelte után állt be.
Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott
normatív hozzájárulás igénylését követõ idõpont után áll be –
beleértve az iskolaváltást is –, az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt.
A jogszabályok alapján tehát kizárólag aktív tanulói (kiskorú tanuló esetén szülõi) közremûködés eredményezheti a jogvesztést.
Vitás helyzetben a jogvesztés megtörténtét (azaz az igénylõlap kitöltésére vonatkozó értesítés átvételét) az iskolának kell igazolnia.
Természetesen az igényjogosultságot a juttatás igénybevételekor is ellenõrizni kell, hiszen a jogosultságot elveszített tanulóra vonatkozó nyilatkozat aláírója aláírásával vállalta, hogy tizenöt napon belül értesíti az iskolát minden olyan körülményrõl,
ami a nyilatkozatban foglaltakat módosítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az önálló jövedelemmel nem rendelkezõ és felsõoktatási intézmény nappali tagozatára felvételt nyert

Iskolavezetés 2005. november

M
7.2
11

Szervezés

eltartottak esetében az illetékes társadalombiztosítási kifizetõhely két hónapra visszamenõleg módosítja a folyósított családi
pótlék összegét, ha a hallgatói jogviszony igazolását megkapja,
tehát az erre vonatkozó szülõi nyilatkozat mellett a folyósított
családi pótlék összegére vonatkozó dokumentum is bemutatásra
kerülhet október elején.
Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, a tankönyvet addig az idõpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve – ha az adott tantárgyból
vizsgát lehet vagy kell tenni – a tanulói jogviszony megszûntéig.
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A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülõje köteles a tankönyv elvesztésébõl, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerû (például:
munkafüzet kitöltése) használatából származó értékcsökkenést.
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggõ kérdéseket az iskola
szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni. A
szabályozásnál az iskolai szülõi szervezetet (közösséget) egyetértési jog illeti meg.
Ha a nem állami, nem önkormányzati iskola a közoktatásról
szóló törvény 81. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a tanulói
jogviszony fenntartását – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban a normatív kedvezményt
korlátozhatja. A korlátozás alapján nyújtott kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint az éves költségvetésrõl szóló törvényben a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott hozzájárulás
egy tanulóra jutó összege.

4. A tankönyvjegyzék
A 2006–2007. tanév tankönyvjegyzéke – nyomtatott formában – az Oktatási Közlöny 2005. évi utolsó számának
mellékleteként jelenik meg.
A közlöny elõfizetõi azt – elõfizetésenként egy példányban – ingyenesen, de külön kérésre kapják meg a közlöny kiadójától.
Azon intézmények, amelyek a közlönynek nem elõfizetõi, a közlöny kiadójánál vásárolhatják meg a mellékletet.
A nyomtatott jegyzéken szereplõ tankönyvek mindegyike – lényegesen bõvebb adattartalommal – szerepel az interneten keresz-
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tül elérhetõ adatbázisban is. Amennyiben változás áll be valamely kiadvány minõsítésében, azt negyedévente az internetes
adatbázisban, illetve az Oktatási Közlönyben is megtalálhatják.
A jegyzékekhez az interneten keresztül a http://tankonyv.kir.hu honlapon is hozzáférhetnek a csatlakozásra képes iskolák. Az internetes
változat adatbázisában a nyomtatottnál több és részletesebb információ található, mivel ott – amennyiben ezt a kiadók biztosították – a tankönyvek borítóit és a kötetek tartalomjegyzékét is megnézhetik,
sok esetben néhány fejezetet is elolvashatnak az érdeklõdõk. Az
összetett keresés funkcióit használva pedig több mint huszonötféle módon kérhetnek információt, adatot a tankönyvekrõl, sõt saját – egyedi
igényeket kielégítõ, különbözõ szempontú – listákat is készíthetnek.
Az interneten keresztül elérhetõ tankönyvjegyzék sem ad lehetõséget a megrendelésre. E célra külön adatbázis1 szolgál, amelyben megkülönböztetõ jelzéssel ellátva találják meg a hivatalos
tankönyvjegyzéken szereplõ kiadványok adatait is.

4.1 Közoktatási tankönyvjegyzék
A jegyzék e részében találhatók
· az általános iskolai oktatás, a középfokú (gimnáziumi, szakközép-iskolai, szakiskolai) oktatás közismereti tankönyvei,
· a kisebbségi/nemzetiségi és a gyógypedagógiai iskolák számára készült tankönyvek, valamint
· a fakultatív hit- és vallásoktatás kiadványai.
A nyomtatott formában megjelenõ közoktatási tankönyvjegyzék
szerkezete évek óta változatlan. A kiadványok az alábbi rendezési
sorrend szerint szerepelnek benne:
· tantárgyak (ábécérendben)
· évfolyamok (egytõl folyamatosan, a több évfolyamra szóló kiadványok a kezdõ évfolyamnál találhatók)
· tankönyvek a kiadói kódok ábécérendjében
Külön-külön fejezetben találhatóak a kisebbségi/nemzetiségi és
a sajátos nevelési igényû tanulókat képzõ iskolák számára készült tankönyvek, de az elõbbi rendezési elvet betartva. Felhívjuk
a figyelmet, hogy megkülönböztetõ jelzést találnak azon kiadványok mellett, amelyek a 2001. évi XXXVII. törvény 8/E § alapján kezelendõk.

1

http://www.tankonyv.info.hu
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4.2 Szakképzési tankönyvjegyzék
A kiadvány e részében a szakképzés szakmai tankönyvei találhatók. A szakképzésrõl szóló törvény 3. § (1) bekezdés g) pontjában
meghatározott miniszterek döntése alapján tankönyvvé nyilvánított kiadványok is megjelennek – a nyomtatott forma mellett – digitális adathordozón (az interneten).
A nyomtatott változat a választást, válogatást megkönnyítendõ
az alábbi rendezési sorrend szerint készült:
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·
·
·
·

szakmacsoport (ábécérendben),
szakma (OKJ szerinti elnevezés, ábécérendben),
tantárgyak (ábécérendben),
évfolyamok (kilenctõl folyamatosan, a több évfolyamra szóló
kiadványok a kezdõ évfolyamnál találhatók),
· tankönyvek (a kiadói kódok ábécérendjében).

4.3 A fakultatív hit- és vallásoktatás tankönyvei
Ha az egyházi jogi személy az iskolában vagy a kollégiumban fakultatív hit- és vallásoktatást szervez1, a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv2 kezdeményezésére a fakultatív hit- és vallásoktatásban alkalmazott tankönyvek – külön jóváhagyási eljárás
lefolytatása nélkül – kerülnek be a tankönyvjegyzékbe. A fakultatív hit- és vallásoktatásban alkalmazható tankönyvek jegyzéke a
tankönyvjegyzék külön részeként jelenik meg.

5. Az iskolai tankönyvellátás
Az iskolai tankönyvellátás annak biztosítását jelenti, hogy az iskola tanulói az egész tanév során hozzájuthatnak az iskola által
használt tankönyvekhez. Az iskola feladata a szervezés, de részt
vehet a beszerzésben és a tanulókhoz történõ eljuttatásban is.
Mindezek alapján az iskola szempontjából az elsõ lényeges
döntés arra vonatkozik, hogy milyen szerepet vállal az iskolai tankönyvellátásban. A két szélsõség – kizárólag szervezõmunkát lát el, illetve a tankönyvellátás minden feladatát maga
végzi – között számos megoldás létezik, így minden eset tárgyalása lehetetlen.
1
2

http://www.tankonyv.info.hu
Kt. 81. § (13) bekezdés
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Tankönyvkiadói, illetve tankönyv-forgalmazói tevékenységet – üzletszerûen – kizárólag az végezhet, aki tagja a
Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének.
E tevékenységet üzletszerûen végzi, aki
· a tevékenység folytatásához való jogot megszerezte, és
· a kiadói, illetve a forgalmazói tevékenységet
— rendszeresen,
— nyereség elérése céljából,
— az üzleti élet szabályainak és szokásainak megfelelõen folytatja,
· beleértve a közhasznú szervezetek által ellátott, e feltételeknek
megfelelõ tankönyvkiadói, illetve tankönyv-forgalmazói tevékenységet akkor is, ha nem cél a nyereség elérése.
Amennyiben tehát egy intézmény maga kívánja megoldani a tankönyvellátás minden feladatát, meg kell felelnie e feltételnek is.

5.1 A tankönyvellátás folyamata

Önkontroll!
Az iskola minden év november 15-ig felméri,
o hány tanuló kíván az iskolától – a következõ tanítási évben
– tankönyvet kölcsönözni,
o hány könyvre van szükség a napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokon, továbbá
o hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.

A használt könyvekre vonatkozó kérdés feltétele akkor érdemi,
ha az iskola – vagy a vele szerzõdésben álló forgalmazó – biztosít
ilyen szolgáltatást.
A felmérés során tájékoztatni kell a szülõket arról, hogy
· kik jogosultak normatív kedvezményre1, továbbá
· ha az iskolának lehetõsége van rá, milyen további kedvezmények, milyen feltételek esetén vehetõk igénybe.

1

Tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény 8. § (4) bekezdés
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Az iskolába belépõ új osztályok tanulói esetében a felmérést a
beiratkozás napjáig kell elvégezni.
Az iskola e felmérés alapján megállapítja,
· hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, továbbá
· hány tanuló és milyen tankönyvtámogatást igényel a normatív
kedvezményen túl.
Az iskolába belépõ új osztályok esetében természetesen ebben az
idõben becsléssel, a korábbi évek tapasztalataira alapozva lehet
(sõt kell) tervezni.
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A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe
nem tartozó további kedvezmény iránti igényt a rendelet mellékletében meghatározott igénylõlapon kell benyújtani. Az igénylõlap
benyújtásával egyidejûleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét
az iskola rávezeti az igénylõlapra.
Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának
formáját, valamint az igénylés elbírálásának elveit.
Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyeket a közoktatási törvényben található felhatalmazás1 alapján, illetve szülõi hozzájárulással kezel.
A felmérés eredményérõl az igazgatónak november 30-ig kell tájékoztatnia az iskolai szülõi szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot, amelyeknek egyidejûleg a véleményét is kéri az iskolai tankönyvtámogatás rendjének megállapításához.
A nevelõtestület minden év december 15-ig meghatározza
a tankönyvtámogatás módját, majd errõl írásban értesíti a
szülõt, illetve a nagykorú cselekvõképes tanulót.
Az iskola – a felmérés alapján, ugyancsak november végéig – kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.
Pozitív válasz hiányában tehát nem adható támogatás az ilyen
tanulónak.
1

1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet
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Minden év február 15-ig kell elkészíteni a tankönyvrendelést. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépõ új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A
tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – beleértve a
tankönyvtámogatást, a tankönyvkölcsönzést, a tankönyv napközis, illetve tanulószobai elhelyezését – az iskola minden tanulója
részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetõségét.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése elõtt az iskolának lehetõvé kell tenni, hogy azt a szülõk (nagykorú tanulók) megismerjék.
A szülõ (nagykorú tanuló) nyilatkozhat arról, hogy az összes
tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel)
oldja meg.
Itt tehát nem arról nyilatkozik már a szülõ (nagykorú tanuló),
hogy egyetért-e a pedagógus tankönyvválasztásával, hanem arról, hogy a pedagógus által kiválasztott könyvet miként szerzi be.
Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegérõl. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók
heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon a tanulók által egyszerre cipelendõ tankönyvek össztömege a
három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülõi szervezet az
1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel
– egyetértési joggal rendelkezik.

5.2 Tankönyvellátási szerzõdés
Az érvényes rendelkezések szerint az iskolának akkor is célszerû
tankönyvellátási szerzõdést kötnie valamely tankönyvforgalmazóval, ha az iskolai tankönyvellátás minden feladatát maga látja el,
hiszen ezáltal kiszámíthatóbb módon tudja az évközi beszerzéseket is megoldani. Természetesen az iskola több forgalmazóval is
kapcsolatban állhat, illetve ebben az értelemben forgalmazónak
kell tekinteni bármely tankönyv kiadóját is. A tankönyvellátási
szerzõdés adhat garanciát azon kötelezettségek teljesítésére, amelyeket a rendelkezések az iskola feladatává tesznek, bár teljesítésükben már nem feltétlenül vállal részt.1

1

2001. évi XXXVII: törvény 8/A §
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A tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény 8/B §-a meghatározza a
tankönyvellátási szerzõdés kötelezõ elemeit, de nem zárja ki
az azon túlmutató megállapodást sem. A szerzõdés tartalma
azért is fontos eleme az iskolai tankönyvellátásnak, hiszen a tankönyvjegyzéken megadott „kedvezményes” áron tanévente
csupán egyszer jár alanyi jogon a tankönyv. Másodszor kizárólag akkor kerülhet sor a tankönyvjegyzéken biztosított áron
történõ tankönyvbeszerzésre, ha az elõször beszerzett kiadvány
használhatatlanná válásában nem játszott szerepet a tanuló erre
irányuló szándékos magatartása (például iskolaváltás miatt van
szükség új könyvekre). Harmadik lehetõséget pedig a törvény
nem tesz kötelezõvé.
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Felhívjuk a figyelmet azon adatok (például: diákigazolvány száma,
támogatás mértéke) átadásának pontos szabályozására, amelyek
lehetõvé teszik a támogatásban részesülõ tanulók számára a meghatározott mértékû kedvezmények érvényesítését a tankönyvek
átvételekor. A támogatás összegének utólagos visszatérítése nem
járható út, hiszen ilyenkor nem biztosítható a törvényi elõírások
betartása1; azaz a törvényi tiltás ellenére elõfordulhat, hogy a támogatás összegét is magában foglaló számlát állít ki a kereskedõ a
vásárló nevére.
A tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata, tehát
az ennek megvalósítását szolgáló szerzõdésben ki kell térni
mindazon esetekre, amelyek a tanév(ek) során elõfordulhatnak, illetve rögzíteni kell abban az iskola szerepvállalását, valamint az ennek fejében biztosított ellentételezést.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eladó (kereskedõ) kizárólag a vevõ
nevére szóló számlát állíthat ki. A korábban e téren felmerült
vitás kérdések rendezésére szintén a forgalmazókkal kötött szerzõdésben célszerû kitérni.

5.3 Pénzügyi, számviteli kérdések
A legnagyobb problémát – általában – a különbözõ források terhére nyújtott támogatásokkal történõ elszámolás jelenti.
Nem jelent gondot az az eset, amikor az iskola saját nevében vásárol (például: az ingyenes hozzáférés kölcsönzéssel, vagy tanulószobában való biztosítása érdekében, illetve az állami normatív tá-

1

2001. évi XXXVII. törvény 8/C § (3) bekezdés
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mogatás legalább 25%-a terhére), hiszen az ilyen kiadványokról
számlát kap az intézmény.
Ugyanígy egyszerû – a tankönyvforgalmazók szempontjából – az
az eset is, amikor az iskola ellátja a tankönyvellátás minden feladatát, hiszen ekkor a kereskedõ (kiadó) nagykereskedõi feladatkört lát el, azaz minden probléma megoldása az iskolára hárul. A leszállított kiadványok ellenértékét az iskolától kapja meg
a szállító. Azt pedig szerzõdésben elõre tudják rögzíteni, hogy az
iskola milyen juttatások ellenében vállalja magára a további
feladatok ellátását.
Alapos átgondolást igényel e feladat elvállalása még viszonylag kis
létszámú intézmény esetén is, hiszen már a pénzügyi és számviteli
szabályoknak történõ megfelelés alapos, a mindennapi iskolai
feladatoktól jelentõs mértékben eltérõ (például a tankönyv-értékesítés – a jellemzõ tevékenységükkel ellentétben – nem tárgyi
adómentes besorolású) felkészültséget igényel mind a munkatársak, mind az ügyviteli rend oldaláról.
Amennyiben az iskolai tankönyvellátás feladatát nem az iskola
látja el, akkor a számviteli szabályok szerint azokról a kiadványokról nem kaphat számlát (mert nem õ a vevõ), amelyek vásárlóit támogatásban részesíti. (Például: részleges támogatásban
részesülõk vásárlásai, illetve az ingyenesség biztosításának abban az esetében, amikor az iskola fizet a szülõ helyett.)
Ekkor az iskola (esetleg a közös gazdálkodó szervezet) a támogatást közvetlenül az eladónak utalja át1, aminek egyénenkénti
összegét az eladónak a számlán árengedményként kell megjelenítenie.
A forgalmazónak a – teljesítés megtörténtének utólagos ellenõrzésére is alkalmas – bizonylata alapján (nem számla!) kerülhet
sor az átutalandó összeg meghatározására, azaz a forgalmazónak azt kell igazolnia, hogy
· a támogatásban részesített tanulók valóban nála vásárolták
meg az iskola által meghatározott kiadványokat, valamint
· azok eladásakor érvényesítette az iskola által meghatározott
kedvezményt.
Ezt követõen kerülhet sor a támogatás átutalására.

1

2001. évi XXXVII. törvény 8/C § (2) bekezdés
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Az utólagos viták elkerülése érdekében célszerû a részletekre is
kitérõ elõzetes megállapodás a felsorolt és a fel nem sorolt köztes
esetekben is.

5.4 Összeférhetetlenségi szabályok
A tankönyvellátás megszervezése során több olyan szempontot is
figyelembe kell venni, amelyek korábban nem szerepeltek a jogszabályokban.
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Az egyik ilyen az összeférhetetlenség szabályainak megjelenése a
rendelkezésekben.1 Ezek lényege, hogy még a lehetõségét is kizárják olyan következtetéseknek, amelyek a rendelések alapjaként nem a szakmai követelményeket, hanem a megrendelést
végzõk gazdasági érdekeltségét vetnék fel. Az összeférhetetlenség egyik része az intézményben vezetõ beosztású munkatársakkal kapcsolatos, másik része pedig minden alkalmazottat érint.
Az összeférhetetlenségi szabályok mellett, azokat kiegészítve megjelenik a tankönyvek kiválasztásában közremûködõ pedagógusok, a
tankönyvellátás megszervezésében részes személyek kiadók, forgalmazók általi jutalmazását (például ajándékok, juttatások, kedvezmények) tiltó rendelkezés is. Ennek megfelelõen a legcsekélyebb elõnnyel járó szolgáltatás is a tiltott körbe tartozik, annak
elfogadása pedig a munkáltató mérlegelési körébe tartozó munkajogi következményekkel járhat.
8/F §
(1) Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez nem vehetõ igénybe az
a tankönyvkiadó, illetve az a tankönyvforgalmazó, amelyben az iskola
vezetõi megbízással rendelkezõ alkalmazottja, valamint a Ptk. 685. § b)
pontja szerinti közeli hozzátartozója üzletrésszel rendelkezik, vagy részt
vesz az ügyvezetésében, a felügyelõbizottságában, továbbá amellyel az
iskola vezetõi megbízással rendelkezõ alkalmazottja munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll.
(2) Nem vehet részt az iskolai tankönyvrendelés elkészítésében és az iskolai tankönyvellátás megszervezésében az iskolának az az alkalmazottja,
aki a tankönyvforgalmazóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
(3) Az iskolai tankönyvválasztásban közremûködõ pedagógus és az iskolai tankönyvellátás szervezésében közremûködõ személy az iskolai
tankönyvellátásban részt vevõ tankönyvkiadótól, tankönyvforgalmazótól juttatást, kedvezményt semmilyen formában nem fogadhat el.

1

2001. évi XXXVII. törvény 8/F §
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5.5 A tankönyvrendelés
Az interneten keresztül (http://www.tankonyv.info.hu) elérhetõ adatbázis lehetõséget ad elektronikus tankönyvrendelésre is.
Az intézmények hozzáférési azonosítóval és jelszóval azonosíthatják magukat. Az ilyen azonosítóval nem rendelkezõ iskolák
a Közoktatási Információs Irodától (9022 Gyõr, Liszt Ferenc utca
40.; telefon: 06 40 200-446) kérhetnek jogosultságot. E rendszer
biztosítja a megrendelések elektronikus úton történõ továbbítását is, ha annak fogadására a megrendelések címzettjei is felkészültek. Elektronikus rendelés szándéka esetén mindig – a megrendelés elküldése elõtt – egyeztetni kell a címzettel.
A tankönyvrendelés elõsegítésére a kiadók saját rendelõlapokat,
illetve a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete rendelõtömböt juttat el az iskolákhoz, de más kereskedõi portálokon keresztül is lehetséges a rendelés. Ilyen esetben mindig célszerû ellenõrizni, hogy az adott szállító megfelel-e a tankönyvpiac
rendjérõl szóló törvényben foglaltaknak (például: biztosítja-e
a tankönyvjegyzéki áron történõ vásárlást)!
A rendelések visszaigazolásának elmaradása esetén mindenképpen bizonyosodjanak meg arról, hogy a megrendelés valóban
eljutott a címzetthez, mert a tankönyvek elérhetõségének biztosítása az iskola feladata.
A kiadók – amennyiben a tényleges tanulói létszám változása ezt
indokolja – kötelesek a visszárut elfogadni, ez a tény és az ebbõl eredõ fölös példányok visszaküldése semmilyen tekintetben
nem lehet hatással a kiadók által adott terjesztõi jutalékra.
A tankönyvjegyzéken nem szereplõ kiadványokat a 2001.
évi XXXVII. törvény 8. § (3) bekezdése alapján lehet az iskolai tankönyvrendelésbe felvenni:
(3) A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek
a tankönyvjegyzékben, a szakmai munkaközösség, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet felvenni.

A tankönyvjegyzéken szereplõ árak azok a bruttó (áfával növelt)
fogyasztói árak, amelyeken a tanulók, illetve a szüleik a tankönyveket – tanévente legfeljebb kétszer – megvásárolhatják az iskolai
tankönyvellátás keretében.

5.6 A közbeszerzés kérdései
Nem újdonság a közpénzekbõl finanszírozott intézmények életében, de sajátosságai miatt külön kitérünk a tankönyvbeszerzés-
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hez kapcsolódóan a közbeszerzés néhány kérdésére. Tájékoztatónk az általunk fontosnak tartott szempontok gyûjteménye.
Az intézményi döntéseket a közbeszerzésekrõl szóló törvény1,
illetve a fenntartók által meghatározott mozgástérben önállóan
kell meghozni.
Az intézményi magatartás meghatározásához tisztázni kell, hogy
mi tartozik a közbeszerzés szempontjából vizsgálandó körbe, hiszen az iskola által – a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen –
összeállított tankönyvrendelés egésze nem feltétlenül az iskola
beszerzése, illetve a tankönyvjegyzéken lévõ kiadványok nem is
tartoznak közbeszerzési kötelezettség alá.2
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Kizárólag azon kiadványok értékét kell az eljárás mikéntjének
meghatározásánál figyelembe venni, amelyek
· az intézmény beszerzései és
· közbeszerzési kötelezettség alá esnek.
Tehát azt, amit az iskola a tanulói számára, de a szülõk fizetési kötelezettsége mellett rendel meg, semmiképpen
sem kell az értékek összeszámításánál figyelembe venni.
Errõl az iskola számlát sem kaphat, hiszen nem õ a vevõ.
Ha az iskola nem maga gondoskodik az iskolai tankönyvellátásról,
akkor a tankönyvpiaci törvényben jelzett esetekben3 az iskola biztosan saját céljára vásárol, továbbá azon – közbeszerzési kötelezettség
alá esõ – beszerzések értéke is összevonandó ezzel, amelyek például
az ingyenes tankönyvellátás biztosítása vagy az iskolai könyvtár állományának bõvítése érdekében történnek az intézményben.
Ha az intézmény tankönyvellátási szerzõdést köt valamely forgalmazóval, akkor az elõzõ bekezdésben számított összeg annyiszorosát kell venni, ahány évre vonatkozó szerzõdést kívánnak kötni.
Közbeszerzési eljárást tehát biztosan le kell folytatni, ha
az elõzõ két bekezdésben számított összeg meghaladja a
közbeszerzési törvényben meghatározott legalsó értékhatárt (kétmillió forint áfa nélkül).
Elõfordulhat, hogy az iskola nem járhat el önállóan, mert a fenntartója
ezt a jogát elvonta. Ekkor a számításokat arra az intézményre vonatkoztatva kell elvégezni, amelynek a nevére a számlá(ka)t kiállítják.
1
2
3

2003. évi CXXIX törvény
2003. évi CXXIX törvény 243. § (2) bekezdés és 296. § j) pont
2001. évi XXXVII. törvény 7. § (4) bekezdés és 8/E §
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Árvíz esetén (is) jól jön!
Polgári védelmi felkészítés a közoktatási
intézményekben

Nánási Pál

Az elmúlt évtized történései, az ország védelmi koncepciójának
változása, valamint a civilizációs veszélyeztetettség előtérbe kerülése szükségessé tette az állampolgárok életének, anyagi javainak, természeti környezetének, és általában a nemzeti vagyonnak
a védelmére hivatott szervezetek reformját. A megújult polgári
védelemnek továbbra is jelentős feladatai vannak.
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A polgári védelem „a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet-, feladat- és intézkedési rendszer, amelynek
célja fegyveres összeütközés, katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben
maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés
feltételeinek megteremtése érdekében”.1
1

A polgári védelem megszervezése és irányítása államigazgatási
feladat, amelyet
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• az államigazgatási,
• az önkormányzati és
• a hivatásos polgári védelmi szervek
a feladatkörükben látnak el.
Ezek után vázlatosan tekintsük át a polgári védelem feladatait,
irányítási és szervezeti rendszerét, amelyet a tanulók felkészítése
során az állampolgári ismeretek című témakörben javasolunk
feldolgozni.

1. A polgári védelem feladatai
A hivatkozott törvényben meghatározott célok a polgári védelem
számára a következő feladatokat szabják meg:
• a lakosság (beleértve a tanulóifjúságot is) felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra
• a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása
• figyelmeztetés, tájékoztatás, riasztás
• egyéni védőeszközökkel történő ellátás
• óvóhelyi védelem
• a lakosság kimenekítése és kitelepítése
• a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen a víz-,
élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, az állatállomány) védelme
• elsötétítés, fényálcázás

1

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. § (1)
bekezdésének a) pontja.
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• a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes
helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések
• a polgári védelmi tervezés, szervezés
• a szakhatósági tevékenység ellátása
• a települések veszélyeztetettségi besorolása
• közreműködés a lakosság légiriasztásában, a kulturális javak
védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek
elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, illetőleg
a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös
segítségnyújtás feladatainak ellátásában
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2. A polgári védelem irányítási és szervezeti rendszere
Csak a rendszer vázlatos felépítését ismertetjük. Az irányításért
és a végrehajtásért felelős szervek és szervezetek feladataira nem
térünk ki, mivel azt a polgári védelemről szóló törvény részletesen
tartalmazza.

2.1 Irányítás
•
•
•
•
•
•
•

országgyűlés
kormány
belügyminiszter
védelmi bizottságok (megyei, fővárosi, helyi)
megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester
polgármester (fővárosi kerület, település)
polgári szerv vezetője (gazdálkodó szervek vezetői)

2.2 A polgári védelem hivatásos szervei
• BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság (központi szerv)
• megyei, fővárosi polgári védelmi parancsnokságok (területi szervek)
• körzeti polgári védelmi parancsnokságok és kirendeltségek
(helyi szervek)
A hivatásos szervek államigazgatási feladatokat ellátó állami,
rendvédelmi szervek, amelyek tagjai hivatásos állományúak, köztisztviselők és közalkalmazottak.
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2.3 Nem hivatásos szervezetek
A polgári védelmi kötelezettségen alapuló szervezetek:
• területi,
• települési,
• munkahelyi polgári védelmi szervezetek.
A védelem, a biztonság szintjének fogalma az ország, a társadalom
veszélyre, bajra reagáló képességével, annak mértékével, minőségével, a rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrásaival, azok felhasználása, illetve alkalmazása hatékonyságával határozható meg.
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Minden embernek joga, hogy biztonságos környezetben éljen, és
megismerje a környezetében lévő veszélyforrásokat, elsajátítsa a
veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályokat. Ugyancsak jogos igénye, hogy a fegyveres összeütközés, a katasztrófák
hatásaival szemben megfelelő védelemben részesüljön. De kötelessége az is, hogy közreműködjön az azok elleni védekezésben.
Ebből következően fontos, hogy a rendkívüli körülményekkel összefüggő ismeretek elsajátíttatására (a tanulók felkészítésére) a közoktatási intézményekben is nagy figyelmet
kell fordítani. Ezt egyfelől a pedagógusok felkészítésével,
önképzésével, másfelől a tanításhoz jól használható oktatási segédletekkel kell elősegíteni.
A következő fejezetekben a tanulók és a pedagógusok polgári
védelmi felkészítéséhez, valamint az iskolai biztonsági program
elkészítéséhez kívánunk módszertani segítséget nyújtani.

3. A közoktatás tanulóinak és pedagógusainak
polgári védelmi felkészítése
3.1 Tartalmi ajánlások
A művelődési és közoktatási miniszter a közoktatás tanulóinak és
pedagógusainak polgári védelmi felkészítését a 27/1997. (VII. 15.)
MKM-rendeletében szabályozta.
A tanulók polgári védelmi felkészítését célszerű az alsó tagozatos
korban megkezdeni, amikor a gyermek már értékként fogadja be a
vele közölt ismereteket. Kezdetben inkább közvetetten, azon tantárgyakhoz kapcsolódjék, amelyek ismeretanyaga lehetőséget kínál például természeti jelenségek, azok emberre, élőlényre, környezetre
gyakorolt hatásainak tárgyalása révén a veszély mint fogalom tartalmának érzékeltetésére. A későbbiekben válhat konkrétabbá, a termé-
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szettudományos tantárgyak (általános iskola felsőtagozat, középiskola) példatáraiban megjelenővé, gyakorlati készségeket felölelővé.
A Nemzeti alaptanterv általános célkitűzései között szerepel „…az
élet és az ehhez kapcsolódó általános emberi értékek tisztelete”,
de több fejezetében is (Ember és társadalom, Ember és természet,
Életvitel és gyakorlati ismeretek) találhatók olyan fogódzók, amelyekre építve a korosztályoknak megfelelő módon és mértékkel
megjeleníthetők nemcsak a polgári védelem, hanem a hon-, a tűzés a munkavédelem, a köz- és magántulajdon óvásának alapvető
tudnivalói.
Az előzőekben említett témák hangsúlyosan napirenden vannak az
Európai Unió és a NATO bizottságaiban is, összhangban a természeti és
az emberi környezet védelmének mint egyik legidőszerűbb nemzetközi
feladatnak az ügyével, továbbá – a katonai szembenállás csökkenésével
párhuzamosan – a béketeremtés-fenntartás, a nemzetközi méretű természeti-ipari katasztrófák hatásai elleni összefogás hátterének, szervezeti-anyagi bázisának kiépülésével.

Az UNESCO is fontosnak tartotta, hogy a természeti katasztrófák hatásának csökkentéséért folyó küzdelem napját meghirdesse. Az iskolák részére ehhez készítettük el az elméleti és
gyakorlati foglalkozások tartalmi ajánlásait, amelyek a tanulók
polgári védelmi felkészítésénél is figyelembe vehetők. Ezek a
következők:
Elméleti ismeretek
Ismertessék meg a tanulókkal a civilizáció, a munkavégzés, munkamegosztás veszélyeit, továbbá a természeti és az ipari katasztrófák főbb fajtáit, azok kialakulásának lehetőségeit, hatásait, az
ellenük való védekezés módjait-módszereit, valamint a bekövetkezésük esetén betartandó magatartási szabályokat.
Például:
• riasztási, menekülési tervek és jelzések ismertetése
• a tűz és balesetek bejelentésének módja: a bejelentő közli
— a nevét,
— az esemény helyét,
— az esemény időpontját,
— az esemény fajtáját,
— az esemény résztvevőit
• elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása
A tanulók kapjanak tájékoztatást arról, hogy településük, környezetük földrajzi elhelyezkedése szerint mely természeti ka-
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tasztrófák által veszélyeztetett területen helyezkedik el. (Például: árvíz, pusztító erejű szélvihar, jégeső, földrengés, földcsuszamlás, erdőtűz.)
Magyarázzuk el az iskolának mint középületnek nem szokványos
használatát, rendeltetését, például:
• hajléktalanná váltak befogadása és elhelyezése
• elsősegélynyújtó-helyek kialakítása az iskola épületében
• nagyobb tanulói „vendég”-létszám befogadása és oktatása
Gyakorlati ismeretek
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• Az iskola épületéből a tanulók szervezett kimenekítésének
gyakoroltatása (tűzriadóterv vagy bombariadóterv szerint), valamint a veszélyzónából történő elszállításuk imitálása.
• Az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek bemutatása és gyakoroltatás a tanulókkal.
• Az iskola épületében történő elzárkózás imitálása egy olyan
esetre, mikor a szabadban való tartózkodás veszélyessé válik.
(Például: nagy erejű szél- vagy porvihar, szmog, vegyi vagy
radioaktív felhő.)
• Az intézmény, illetve egyes helyiségeinek alkalmassá tétele
(vagy annak imitálása) a katasztrófa sújtotta területről áttelepített lakosok, tanulók befogadására, elhelyezésére.
Ajánljuk, hogy az iskolák teremtsenek kapcsolatot a helyi
védelmi bizottsággal, a legközelebbi tűzoltósággal, polgári
védelmi parancsnoksággal és egészségügyi intézményekkel. Kérjék segítségüket és közreműködésüket a tárgyalt
ismeretek oktatásához.
Természetesen nem szabad erőltetetten együvé kényszeríteni a
honvédelem, a munkavédelem, a tűz- és a polgári védelem, a
vagyon védelmének tárgyalását, hiszen azok a közösíthető, főleg
szemléletbeli azonosságokon túl igen eltérő szakmai és társadalmi
szerepbeli különbözőséget hordoznak.
A felkészítés, a nevelés súlypontja a békés, normális időszakra vonatkozik, azonban nem korlátozódhat csak a tanulókra.
Magától értetődik, hogy ezt meg kell előznie a tanítók, a tanárok
felkészítésének. Az ő kezükbe ráadásul megfelelő példatárat,
módszertani útmutatót, szemléltetőeszközt kell adni.
Ugyancsak kiemelt figyelmet igényel az iskola mint a gyermekek
közösségét befogadó létesítmény, hiszen baj ott is érheti a tanulókat,
és akkor gyorsan, szakavatott irányítás szerint, fegyelmezetten
együtt kell cselekedniük, menekülniük, esetleg az iskolaépület falai
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között menedéket találva, vagy azt a távolról, hirtelen, még nagyobb baj elől menekülők számára befogadóhellyé változtatva.
Ezek alapján a következő taglalás szerint célszerű tárgyalni a
mondanivalónkat:
• tanulót felkészítő nevelés
• pedagógusok felkészítése, nemcsak a nevelésre, hanem az iskolára mint intézményre, annak működtetésére, veszély esetén
kényszerű funkcióváltásra is gondolva
• társadalmi kapcsolatokra való támaszkodás
3.2 A tanulót felkészítő nevelés
A Nemzeti alaptanterv kerete lehet a felkészítő tevékenységnek is.
Az 1–4. évfolyamokon közvetetten azokhoz a tantárgyakhoz kapcsolódjon, amelyek ismeretanyaga lehetőséget kínál például a természeti energiakitörések, az elemek ereje áldásos és átkos következményeinek (a víz, a szél rombolásának, a hő-, fény-, és hanghatások
tárgyalása révén a mindennapos fizikai jelenségeknek) a bemutatására. Az ismeretek átadása a későbbiekben váljék konkrétabbá, a
természettudományos tárgyak példatárában megjelenővé, magatartási szabályokat, gyakorlati készségeket közvetítővé.
A Nemzeti alaptanterv 10 műveltségi területéből a 4. (ember és
társadalom), az 5. (ember és természet) és a 9. (életvitel és
gyakorlati ismeretek) műveltségi terület alkalmas elsősorban arra, hogy általában a civilizáció veszélyeit vagy a katasztrófát –
köztük a nukleáris baleset káros hatásai elleni védekezés ismereteit is – közvetíthesse.
A Nemzeti alaptanterv az 1–10. évfolyamig szabja meg a tanulóifjúságtól
megkövetelni szánt, illetve számára javasolt oktatási ismereteket, és
ezen belül is különbséget tesz egyrészt (I.) az 1–6. évfolyamok, másrészt
(II.) a 7–10. évfolyamok között.
Az (I.) az 1–4. és az 5–6. évfolyamai között újabb különbséget tesz és
ugyancsak megkülönbözteti a (II.) 7–8. és 9–10. évfolyamait is. Az előbbi
különbségtételnek az élettani sajátosságokat és pedagógiai szempontokat figyelembe vevő okai vannak. Ezt a tagozódást követve hívjuk fel a
figyelmet azokra a kínálkozó tantárgyi kapcsolódásokra, amelyek kihasználásával – nem erőltetetten, az iskolai oktató-nevelő munkától sem
idegen módon és módszerrel – közölhetnek témánk szempontjából is
fontos ismereteket a tanulókkal.

A jobb áttekinthetőség végett a fentebb alkalmasnak ítélt műveltségi területeken belül található tananyagokból sorolunk fel – a
teljesség igénye nélkül – a négy évfolyami csoporthoz rendelhető,
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ajánlható ismereteket, illetve példákat, a tíz terület felsorolásának sorszámát megtartva.
Ember és társadalom
A négy alfejezet a) pontja keretében az embernek mint társadalmi
lénynek az életét keretező közösségi szabályok, jogok és kötelességek, feladatok említése során felhívhatjuk a figyelmet az ember
életét fenyegető veszélyekre.
Ezek között – mint kövekezményeiben egyik legsúlyosabbat –
példaként lehet említeni a felsőbb évfolyamokon a nukleáris
balesetet is.
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E műveltségi terület kapcsán is szóba kerül a család, azon belül
a gyermekek számára már jól érzékelhető felelősség egymás iránt.
A felelősségtudat erősítése pedig elengedhetetlen a bevezetőben
említett, felelős állampolgárrá neveléshez.
A lakóhely ismeretének követelménye alkalmat kínál a tágabb
környezet földrajzi, kulturális, gazdasági jellemzőinek fölvillantására, nem elhallgatva a veszélyforrásokat sem!
A b) a kötelességek és jogok tárgyalása során lehetőséget ad azon
ismeretek közlésére is, amelyekre már mint a biztonság általunk
értelmezett fogalmára a 2. pontban utalás történt.
Ennek az alfejezetnek a keretében például érvényesíthetők
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben foglaltak, amely szerint az állampolgárok az oktatás, közművelés és tájékoztatás útján ismerjék meg az atomenergia
alkalmazásával összefüggő alapvető tudományos, technikai és egyéb ismereteket.
A c) pont alatti tananyag fejlesztési követelményei között szerepel:
„3. Legyen képes meglátni a lehetőségeket és a feladatokat a közjó és az
emberi jogok érvényesítésére.”

A Rend és szabadság tananyag fejlesztési követelményei megkívánják, hogy a gyermek képes legyen megkülönböztetni a „rendet
szülő szabadságot”, a korlátoktól való szabadságot és a szabadosságot. E pedagógiai követelmények remek fogódzókat kínálnak
annak megértéséhez, hogy a civilizált, szervezett ipari társadalom
védekező reflexe hatékony működése érdekében minden tagjától
– szükség esetén – erőfeszítést, de legalább együttműködést
követel.
A d) (Történelem) alfejezet látszatra csak erőltetetten hozható
kapcsolatba témánkkal. Pedig itt érdemes megemlíteni az emberiség történelmét nagyon is befolyásoló természeti katasztrófák
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hosszú sorából a vízözöntől a Vezúv Pompejit elpusztító kitörésén
át Csernobilig egy-egy példát.
A hadsereg fejlődési szakaszainak bemutatása a tömegpusztító
fegyverek hatásának bemutatására ad lehetőséget. Vagy a sztálini diktatúra tárgyalásakor megemlíthetjük, hogy e diktatúra
alatt hatalmas környezeti átalakításokat végeztek, amelyeknek
káros hatásai csak napjainkban válnak ismertté. (Végső soron a
csernobili katasztrófa is ennek a kornak a „gyermeke”!)
Ember és természet
Nem szorul bizonyításra, hogy ennek a műveltségi területnek az
alfejezetei állíthatóak legjobban céljaink szolgálatába. A természeti környezet változásainak, kölcsönhatásainak, jelenségeinek, törvényszerűségeinek megismertetése által alapozza
meg a korszerű természettudományos műveltséget.
A Fizika alfejezetnek például az a célkitűzése, hogy a „tanulók elemi
szinten tájékozottságra tegyenek szert a modern fizika azon eredményeiről, amelyeket közvetlenül vagy közvetve felhasználnak napjaink technikai eszközeiben (atomenergia, elektromágneses sugarak, mesterséges
égitestek)”.
A Kémia alfejezetben foglalt ismeretek pedig „hozzájárulnak a környezetünkkel szembeni felelős magatartás kialakulásához”.

Az a) pont részletesebb tanulmányozása szinte tálcán kínálja a
kiválóan kiaknázható ismeretanyagot. Például a 6. évfolyamon az
energiaforrások, energiahordozók, az anyag részecsketermészete,
a halmazállapot-változások, illetve a legfontosabb légköri jelenségek oktatása során a szélviharok, árvizek mindig időszerű példái
mellett felvillanthatók azok az összefüggések is, amelyek a heves
kémiai reakciók, az anyagmegmunkálás, -formálás veszélyeihez,
vagy akár a csernobili baleset sugárszennyező következményeihez vezethetnek.
A b) alfejezetben található Az atomfizika és magfizika elemei
tananyag értelemszerűen jól köthető témánkhoz.
Az idetartozó fejlesztési követelmények oszlopában olvashatjuk: „…értelmezze a fény és az elektron részecske- és hullámtermészetét”, majd
„…reális véleményalkotás az atomenergia felhasználásának lehetőségeiről, szükségességéről és kockázatáról”. A minimális követelmények megszabják a sugárvédelemmel kapcsolatos alapismeretek elsajátítását, továbbá a maghasadás és a magfúzió, valamint az atomerőmű működési
elvének ismeretét.

Ennek az alfejezetnek része Az atomenergia hasznosításának
veszélyei című anyagrész, de más, a munka-, a tűz- és a polgári
védelem szempontjából jól kiaknázható tananyagokat is felsorol,
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például az Energia, munka, hő és az Elektromágneses hullámok
címek alatt.
A c) alfejezet idevágó részeit Az anyagok és változások, valamint
Az elemek periódusos rendszerbeli helye alapján az atomok proton
és elektronszámának megállapítása, majd annak atomszerkezeti
értelmezése, az ionizációs energia címek alatt ajánljuk elméleti
alapozáshoz, különösen, ha a gyakorlati alkalmazások A levegő
szennyezettségére vonatkozó napi adatok figyelemmel kísérése,
majd a Személyes felelősség kialakítása, a cselekvési lehetőségek
keresése a környezet megóvásában kézzelfoghatóbb ismeretei
egészítik ki azokat.
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A d) alfejezetből erőltetés nélkül a 10. évfolyam végén megkövetelt
Általános egészségtan ismeretanyaga dúsítható témánkba vágó
példákkal.
Egészségre káros gőzök, gázok, a közismerten veszélyesebb munkák,
például kohászat, vágás, anyagmozgatás, de a sugárártalom, az egészséget már károsító szint és a mindennapjainkat övező sugárterhelések
jellegzetes következményei is.

Nem szorul bizonyításra, hogy az elsősegélynyújtás alapvető
ismereteire is milyen nagy szükség van.
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Érdemes idézni a fejezet preambulumának első mondatát:
„…Olyan ismereteket, készségeket, képességeket és beállítódásokat alakít, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek
ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak annak deformáló hatásaitól.”

A Technika alfejezet tananyaga és követelményei jól illeszthetők
témánkhoz. Az általános fejlesztési követelmények szerint „ismerjék meg a tanulók a technika szükségességét, értsék jelentőségét,
hasznát és veszélyeit az ember és az emberiség életében.”
A felsőbb évfolyamok (8. és 10.) végén megszabott követelmények
pedig belemagyarázás nélkül kínálják A baleset-megelőzés és
-védelem, Az emberiség energiaigénye és az azzal kapcsolatos
környezeti problémák, A környezetkárosító szennyezés főbb formái, elhárításának módjai címeknél a példák, az ismeretek közlésének lehetőségét.
Eddig a tananyagok lehetőségeinek bemutatásával kíséreltünk
meg választ adni a „hogyan valósítsuk meg?” kérdésére. Biztos,
hogy ezáltal sajátíttatható el a témánkhoz tartozó ismeretek
nagyobb része. De nem hagyhatjuk említés nélkül azt az iskolán
kívül, de az iskola vagy az osztály közösségével együtt szerezhető
tapasztalatot, tudást sem, amelyet üzem, laboratórium megláto-
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gatásakor, ott folytatott gyakorlat során szerezhetnek a tanulók.
Hatékonynak bizonyultak azok a vetélkedők is, amelyeket a
polgári védelem szervezett.

3.3 A pedagógusok felkészítése
Ahhoz, hogy a Nemzeti alaptanterv által kínált lehetőségekből
valóság legyen, tantervi lebontásra, a tanórákon jól használható
példatárra, szemléltetőeszközre is szükség van. Azonban már a
pedagógusképzés során, de az aktív, pályán lévő tanítókról, tanárokról sem elfeledkezve mindenekelőtt a pedagógusok felkészítése, megnyerése legyen napirenden.
Milyen ismeretek átadására lenne szükség ezen alkalmakkor?
Bármilyen meglepő, kevésbé azokra, amelyek elsajátítására a 3.2
fejezetben buzdítottunk.
Fontosabb
• a szervezési, szervezeti részről beszélni,
• az ezen a téren illetékes szerveket (polgári védelem, tűzoltóság,
védelmi bizottság) röviden bemutatni,
• a velük való kommunikáció módját,
• a felkészülés, majd a veszély időszakának teendőit,
• az akkor várható intézkedéseket,
• a rendestől eltérő iskolafunkciókat ismertetni.

3.4 A társadalmi kapcsolatokra való támaszkodás
A rendkívüli körülmények közötti feladatok végrehajtásához fegyelmezett együttműködésre van szükség a védelemért felelős szervekkel
(legyen az akár a tanulók-tanárok kimenekítése-kitelepítése, az oktatási intézmény épületében való tartásuk, elzárkóztatásuk, valamint a
tantermek, tornatermek és egyéb közösségi helyiségek átalakítása
menekültek befogadására, sérültek, betegek elhelyezésére).

Figyelem!
Ezek név szerint a következők:
➟
➟
➟
➟

a helyi védelmi bizottság
a körzeti polgári védelmi parancsnokság
a tűzoltó-parancsnokság
a rendőrség
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Az együttműködést már rendes (normál) időszakban meg kell
teremteni az előzőekben megnevezett szervekkel. A segítségükkel tudják felmérni az oktatási intézményt fenyegethető veszélyt és azok forrásait.
A tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, laborgyakorlatok,
szünidei táborozások, a közlekedés, a más foglalkozást gyakoroló
emberekkel kialakuló kapcsolatok, a valamelyik „védelmi” profilú
szervezetnél dolgozó szülő bevonása is hasznosan egészítheti ki
az iskola embert nevelő munkáját.
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A vázlatosan említett feladatok, sok szempontból előre nem látható problémák megoldását nagyban segíti, ha az iskolaszék, a
szülők bevonásával iskolai biztonsági bizottság létrehozására kerül sor. Ez a testület sokat segíthet a – sajnos – ki nem zárható
bajok esetére a felkészülésben, veszély esetén pedig a védekezésben, a mentésben, a kimenekítésben-kitelepítésben és nem utolsó sorban az országos, a területi és helyi szervekkel való kapcsolattartásban.

4. A közoktatási intézmények „iskolai biztonsági
programjának” kialakítása
Az „iskolai biztonsági programban” a következőket célszerű lefektetni:
a lehetséges külső és belső veszélyforrásokat (kockázatelemzés)
az elhárítás és védekezés terveit
a magatartási szabályokat
a védekezés megvalósításához szükséges személyi feltételeket
és tárgyi eszközöket
• az általános és ismétlődő oktatás rendjét
• az információs rendszert, amelynek tartalmaznia kell
— a riasztás, tájékoztatás, valamint a védelemért felelős szervekkel (települési védelmi bizottság, körzeti polgári védelmi
parancsnokság, tűzoltóság, egészségügyi intézmények) való kapcsolattartás személyi feltételeit és tárgyi eszközeit,
valamint
— a végrehajtás rendjét
•
•
•
•
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Az információs rendszer az „iskolai biztonsági program”
egyik legfontosabb eleme. Baleseti (veszély-) helyzetben
ugyanis alapkövetelmény, hogy az elhárításban részt vevő
szervek, szervezetek és a baleseti intézkedési helyek között gyors, zavartalan és pontos kommunikáció (információcsere) folyhassék.
Ajánlatos létrehozni egy testületet, amely a biztonsági kérdésekkel való rendszeres foglalkozást is napirendjén tartja.
Ennek az iskolai biztonsági bizottságnak a tagjai lehetnek
•
•
•
•
•

az iskola igazgatója,
az iskola biztonsági felelőse egy pedagógus személyében,
az iskolaorvos,
egy elsősegélynyújtásban járatos pedagógus, valamint
egy-egy képviselő a szülők és a tanulók részéről.

A bizottság feladatai közé tartozhat elsősorban az oktatási intézmény biztonsági programjának elkészítése, a rendszeresen ismétlődő oktatás, a veszélyhelyzetben életbe léptetendő intézkedések és az elsősegélynyújtás gyakoroltatása. Ugyancsak fontos
feladat a szülők megfelelő tájékoztatásának és a védelemért
felelős szervekkel való kapcsolattartásnak a megszervezése.
Az oktatási intézmény „biztonsági programjának” elkészítéséhez
fel kell mérni a lehetséges külső és belső veszélyhelyzeteket, azaz
kockázatelemzést kell végezni.
Ez tartalmazhatja
• az iskola környezetének feltérképezését, azaz
— van-e a közelben veszélyt okozható ipari létesítmény (például vegyi gyár, atomerőmű),
— milyen az uralkodó széljárás, milyenek a csapadékviszonyok,
— milyenek a felszíni vizek, amelyek adott esetben a radiaktív
szennyezés terjedésében szerepet játszanak,
— hogyan helyezkednek el a fő közlekedési útvonalak, amelyek potenciális menekülési útvonalként szolgálhatnak;
• az iskola belső környezetének feltárását, azaz
— melyek az elzárkózásra alkalmas helyiségek,
— milyen optimális útvonalon lehet ezeket a helyiségeket az
épület különböző pontjairól megközelíteni,
— hogyan lehet hozzáférni az elsősegélynyújtó eszközökhöz,
jódtablettákhoz és egyéb gyógyszerekhez,
— a kitelepítés vagy áttelepítés optimális tervét;
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• az iskola és környezetének viszonyát, azaz
— a riasztási lánc tervét,
— a hírközlő eszközök megnevezését, amelyek rendelkezésre
állnak a szülők, kollégisták értesítésére, illetve a hatóságokkal való kapcsolattartásra,
— az iskola ivóvizének származási helyét, illetve azt, hogy
képezhető-e legalább néhány napos biztonsági tartalék,
— biztonságos élelmiszer, gyógyszer beszerzési helyét.
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Az oktatási intézményekben foganatosított intézkedéseknél fokozottan számolni kell olyan pszichológiai tényezőkkel is (például
elzárkózáskor), amelyek megnehezíthetik a fegyelem fenntartását, ezért a pedagógusok felkészítésénél erre is hangsúlyt kell
fektetni.
Például a pánikot megelőzendő, figyelemelterelő foglalkoztatásnál
nem szabad olyan játékokat, vagy bármilyen egyéb foglalatosságot engedélyezni, ami fokozott légzéssel jár.
A baleseti szituációban az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok figyelme a fegyelem fenntartása mellett a tanulók
adatainak feljegyzésére és az esetleges elsősegélynyújtásra is
terjedjen ki. A szakszerű balesetelhárítási tennivalók végrehajtása a megfelelő hivatalos szervezetek feladata és kötelessége. Ezek
egyik fontos képviselője a polgári védelem.

5. Melléklet
A polgári védelemről szóló jogszabályok jegyzéke
133/1994. (X. 21.) Kormányrendelet a váratlan légitámadás esetén az
ország légiriasztásáról
114/1995. (IX. 27.) Kormányrendelet a települések polgári védelmi
besorolásának szabályairól
20/1995. (XII. 19.) BM-rendelet a körzeti polgári védelmi parancsnokságok létrehozásáról és illetékességi területük megállapításáról
1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről
196/1996. (XII. 22.) Kormányrendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek
polgári védelmi feladatairól
18/1996. (VII. 15.) BM-rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról (módosította a 35/1997. (V. 21.) BM-rendelet)
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60/1997. (IV. 18.) Kormányrendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni
védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés általános
szabályairól
55/1997. (X. 21.) BM-rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló
polgári védelmi szervezetek létrehozásáról, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól

Az eddig megjelent ágazati szabályok
27/1997. (VII. 15) MKM-rendelet a kulturális és oktatási ágazat polgári
védelmi feladatairól
23/1997. (VII. 18.) PM-rendelet a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete
alatt álló intézmények, valamint a Vám- és Pénzügyőrség honvédelemmel és a polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról
és rendjéről
50/1997. (IX. 10.) IKIM-rendelet a minisztérium, valamint a közvetlen
felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári
védelmi feladatairól

Irodalom
A 130/1995. (X. 26) sz. Kormányrendelettel kihirdetett Nemzeti alaptanterv
Pálfi Ferenc: Pv-ismeretek az iskolai oktatásban
Magyar Polgári Védelem XXXIX. évfolyam 9. szám
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Hatáskör és finanszírozás
Az önkormányzati és az iskolai költségvetés
kapcsolata

dr. Várfalvi István

Minden társadalom egyik legfontosabb feladata az oktatás megszervezése. Ennek során meg kell határozni az állam és az
önkormányzat feladatát és felelősségét. Dönteni kell a finanszírozás módjáról, feltételeiről és mechanizmusáról. A hatáskör és a
finanszírozás rendszerében tisztázni kell az iskola és igazgatója
feladatát és jogosítványait.
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1. Feladat és hatáskör
Az önkormányzati törvény szerint a helyi (települési és
megyei) önkormányzatok a lakosság széles körű helyi szükségleteit jogosultak és kötelesek kielégíteni.
Miután az igények és lehetőségek sem társadalmi (nemzetgazdasági), sem helyi szinten — soha — nincsenek összhangban, ezért
szükséges, hogy az állam meghatározza a helyi önkormányzatok
részére a kötelezően ellátandó feladatokat. A helyi önkormányzat
joga, hogy egyrészt eldöntse ezen feladatok ellátásának módját,
másrészt meghatározza — a kötelező feladatokon túl — az úgynevezett „önként vállalt” feladatok körét és ellátási módját.

N
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Miután Magyarországon — európai viszonylatban is — széles
körű feladat- és hatáskörrel rendelkeznek a helyi (főleg a települési) önkormányzatok, az egyik legfontosabb és költségvetési
kihatását tekintve a legnagyobb kötelező feladatuk a lakosság
alapfokú és középfokú oktatási ellátása.

2

Az alapfokú oktatás a települési önkormányzatok, a középfokú oktatás a megyei önkormányzatok kötelező feladata.
Ez utóbbiakat — meghatározott esetekben — a települési
önkormányzatok önként vállalt feladatként — akár egyoldalú döntéssel is — elláthatják.
Az oktatási feladat ellátására kötelezett önkormányzat abban
nem dönthet, hogy ellátja-e a feladatot, vagy sem. Csak abban
dönthet, hogy milyen módon látja el az oktatási feladatokat.
Ennek során önállóan határozza meg, hogy — a törvényi keretek
között — a kötelező feladatot
•
•
•
•

maga oldja meg,
saját intézmény létrehozásával látja el,
más helyi önkormányzattal kötött megállapodással oldja meg,
egyéb módon (egyházak, karitatív szervezetek, vállalkozók útján)

látja el.
Oktatni csak iskolában lehet.
Miután az oktatási feladatokat gyakorlatilag csak intézmények
létrehozásával, működtetésével lehet ellátni, ezen a területen a
valóságos döntés lényegében kettő lehet:
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• saját iskola létrehozása, fenntartása
• más helyi önkormányzat által és/vagy közösen létrehozott
intézmény közös fenntartása, illetve megállapodás alapján hozzájárulás más önkormányzat által fenntartott intézmény működtetéséhez
Az oktatást nem közvetlenül az állam finanszírozza.
Látható, hogy még a kötelező feladat esetén is milyen nagy a helyi
önkormányzat önállósága és felelőssége az oktatási feladatok
ellátásában. A szakmai közvéleményben is tapasztalható felfogással szemben az alap- és középfokú oktatás tehát nem (közvetlen) állami feladat, hanem — törvényi keretek között —
önkormányzati kötelező feladat. Ebből következik, hogy az
iskolák létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközöket
nem közvetlenül a központi költségvetésnek (az úgynevezett
„államnak”), hanem a fenntartó helyi önkormányzatnak kell
biztosítania.
Az Országgyűlés feladata, hogy az önkormányzatok (s nem
közvetlenül az önkormányzati intézmények) forrásrendszerét, forrásszabályozását úgy alakítsa ki, hogy az — megfelelő helyi
döntések esetén — alkalmas legyen az ország anyagi teherbíróképességének korlátain belül az iskolák megfelelő működtetésére.
Az iskolai költségvetések előtt bemutatjuk az önkormányzati
költségvetés (pénzügyi szabályozás) elvi összefüggéseit, valamint
a jelenleg működő rendszer néhány jellemzőjét.

2. Az önkormányzati pénzügyi szabályozás elvi
összefüggései
A társadalomban élő ember mindennapi szükségleteinek csak egy
részét tudja közvetlenül — a megszerzett jövedelmének felhasználásával — kielégíteni. A szükségletek másik része — évezredek
óta — csak közösségi úton, az állam közreműködésével elégíthető
ki. Ez utóbbi szükségletek köre a történelmi fejlődés során változott, de — általában — ide sorolható a védelmi, igazgatási,
egészségügyi, oktatási, szociális feladatok széles köre.
Feladatait az állam csak úgy tudja megoldani, hogy — hatalmi
funkciójára támaszkodva — jövedelmekre tesz szert. Miután jövedelem csak a (tágan értelmezett) termelés során keletkezik, az
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állam úgy tud jövedelemhez jutni, hogy a termelés két szereplőjétől, a vállalkozótól és a munkavállalótól elvonja a megtermelt
jövedelem egy részét. A kör tehát bezárul, minél több feladatot
kíván az állam ellátni (minél több feladat ellátását várjuk el tőle),
annál több jövedelmet kell elvonnia (tőlünk).
Helyi ügyet helyben kell intézni.
A modern társadalmak kialakulásával párhuzamosan fokozatosan kiderült, hogy az állam központi szervei egyedül — hatékonyan és racionálisan — nem alkalmasak a közösségi feladatok
ellátására. A polgárok helyben jelentkező ilyen igényeinek
kielégítésére fokozatosan létrejöttek a helyi közösségi szervek, az önkormányzatok. Eltérő mértékben és módon ugyan, de
minden állam bizonyos helyi feladatok ellátását a helyi önkormányzatokra (tanácsokra) bízta.
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2.1 A jövedelmek újraelosztása
A termelés során létrejött jövedelmek egy részének (állami) elvonása és az önkormányzatok részére történő újraelosztása elvileg
két módon történhet. Az egyik esetben kizárólag a központi állam
vonja el a jövedelemtulajdonosoktól a jövedelmük egy részét, s
ennek teljes újraelosztása révén juttat forrásokat a felülről —
tételesen — meghatározott feladatokra az önkormányzatoknak.
A másik esetben az állam egyrészt már a jövedelemelvonás jogát
is megosztja az önkormányzatokkal (helyi adó), másrészt a
központi adó egy részét is a — keletkezés — helyén hagyja.

Figyelem!
Az állami támogatás elosztása kétfajta módon történhet:
➟ felülről történő egyedi elosztással (lebontással)
➟ normatív elosztással
Az első módszer szerint az állam településenként megállapítja
a feladatok ellátásához szükséges kiadásokat, az ehhez helyben
fellelhető forrásokat, és a különbséget állami támogatásként biztosítja. Ebben az úgynevezett kiadásorientált rendszerben egyrészt a helyi kiadások felülről történő — teljes körű és részletekbe
menő — meghatározása, „tervlebontása” csak bonyolult elosztási
folyamatokban, alkumechanizmusban oldható meg, másrészt a
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helyi szerveknek nincs bevételi érdekeltségük. Amennyiben
ugyanis helyben több bevételt tárnak fel, akkor ez nem az elkölthető kiadásokat növeli, hanem az állami támogatást csökkenti.
A másik, úgynevezett forrásorientált rendszerben az állam
„lemond” a helyi kiadások felülről történő — egyedi — meghatározásáról. Az állami „elosztás” csak az állami támogatásra terjed
ki, s az állami támogatás és a helyben „fellelhető” források adják
együttesen az elkölthető kiadásokat.
Az állami támogatás (hozzájárulás) elosztásánál nyílt, normatív módszerek jobban alkalmazhatók. Ebben a rendszerben már működik a helyi bevételeknél az érdekeltség,
hiszen a több helyi forrás nem az állami támogatást csökkenti, hanem az elkölthető összes forrást (kiadást) növeli.

3. A jelenleg működő önkormányzati pénzügyi
szabályozás néhány jellemzője
Az önkormányzatok gazdasága része a nemzetgazdaságnak,
így pénzügyi helyzetük sem függetleníthető az ország általános gazdasági, pénzügyi lehetőségeitől.
Az önkormányzatok anyagi-pénzügyi lehetőségeit alapvetően
meghatározza
• az országban megtermelt összes jövedelem,
• az „eredeti” jövedelemtulajdonosokat (vállalkozók és lakosság)
terhelő (központi és helyi) jövedelemelvonás mértéke,
• a centralizált jövedelem elosztásának aránya a központi és az
önkormányzati költségvetés között.
Az egyes helyi önkormányzatok pénzügyi lehetőségei természetesen jelentősen befolyásolja az összes önkormányzati forrás
elosztási rendszere is.
Az előbbiekből látható tehát, hogy óriási az Országgyűlés felelőssége az önkormányzatok pénzügyi mozgásterének meghatározásában. Nem csak országosan (makroszinten) kell biztosítani az
önkormányzati feladatok és a pénzügyi lehetőségek összhangját,
hanem olyan (elosztási) szabályozórendszert kell működtetni,
amely a helyi önkormányzatok döntő többségénél egyensúlyt
teremt a feladatok és a pénzügyi források között. Mindezt oly
módon kell megoldani, hogy egyrészt minimális (és nyílt) legyen
az egyedi elosztás, másrészt az önkormányzatok érdekeltek legye-

Iskolavezetés 1993. augusztus

N
1.1
5

Gazdálkodás
nek a helyi források feltárásában és az eszközök ésszerű, takarékos felhasználásában.
A jelenlegi forrásorientált szabályozásnak a lényege:
• Minden helyi (megyei és települési) önkormányzat előre
kiszámítható — döntően normatív — módon részesedik a
központi adókból (részben a keletkezés helye szerint, részben azonos mutatók alapján történő újraelosztással).
• A törvényben körülhatárolt körben és módon saját bevételekre tehet szert.
A több forrásból (csatornából) származó helyi költségvetés azonban egységes egészet alkot, s a helyi képviselőtestület dönti el —
a kötelező feladatokra is tekintettel — annak felhasználási módját
és arányait.
A helyi önkormányzatok bevételei:
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•
•
•
•
•
•

saját bevételek
átengedett központi adók
normatív állami hozzájárulás
társadalombiztosítási támogatás
állami támogatás (címzett, cél, kiegészítő)
hitel

A saját bevételek közvetlen érdekeltséget teremtenek a helyi
közösség és az önkormányzat között. A saját bevételek
ugyanakkor nagyfokú gazdasági önállóságot is biztosítanak,
hiszen ezen bevételekre egyrészt az államnak nincsen közvetlen befolyásolási lehetősége, másrészt alakulásuktól nem
függ az egyes önkormányzatok állami hozzájárulása és támogatása.
A saját bevételek közül — nemcsak arányát tekintve — meghatározó a helyi adó. A központi költségvetéstől való viszonylagos
függetlenség megteremtése mellett fontos szerepet tölt be a jövedelemszabályozásban is. A helyi adóztatás ugyanakkor soha nem
lehet abszolút és parttalan. A települési önkormányzat az Országgyűléstől kapta a helyi adóztatási jogot, s a törvény egyben ki is
jelölte a helyi adóztatás mozgásterét (adófajták, adómérték felső
határa, kötelező adómentességek)
A központi adók (egy részének) önkormányzati átengedése, az
átengedés mértékének növelése (csökkentése) makroszinten nem
jelent az önkormányzatoknak több (vagy kevesebb) forrást, hanem az egyes önkormányzatok között eltérő allokációt eredményez. (Az állami hozzájárulás is központi adó (újra)elosztása, csak
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nem a képződés helye szerint, hanem a feladatokat jobban kifejező más mutatók alapján.)
Jelenleg a központi adók közül a személyi jövedelemadó (SZJA)
30%-a és a gépjárműadó 50%-a illeti meg a települési önkormányzatokat. Miután az ilyen mértékű átengedés mellett is (a jövedelemkülönbségek, a progresszív adó és a kedvezmények miatt) a
SZJA — egy állandó lakosra vetítve — elviselhetetlen mértékben
szóródik az egyes települések között, külön — automatikus —
kiegészítő rendszer működtetése szükséges.
Az önálló önkormányzati gazdálkodás feltételezi, hogy az
állami hozzájárulás döntő hányada előre kiszámítható módon, s a helyi bevételek alakulásától függetlenül, nyíltan
kerül elosztásra.
Az 1990. évben már bevezetett, az önkormányzati törvényben
alapelveiben megerősített és az elmúlt három évben továbbfejlesztett normatív állami hozzájárulási rendszer alapvető jellemzője,
hogy közvetlenül — felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül —
megilleti a helyi önkormányzatokat.
Téves tehát az a nézet, hogy a normatív állami hozzájárulás
(például a „fejkvóta”) a feladat konkrét végrehajtását végző intézményt (iskolát) illeti meg.
A kötelező feladatot ellátó intézmény fenntartása az önkormányzat felelőssége és kötelezettsége, ennek pénzügyi fedezete (a saját és átengedett bevételből, valamint a normatív állami
hozzájárulásokból származó) az egységes költségvetés. A lakossági ellátás érdekét éppen az szolgálja, hogy az önkormányzat az
állami hozzájárulás „továbbutalásával” nem tudhatja le felelősségét és kötelezettségét.
Téves az a nézet, hogy adott normatív hozzájárulást (oktatási
fejkvóta) csak meghatározott célra (oktatás) kell és lehet felhasználni.
Az önkormányzat dönti el — a jogszabályi előírások és a
szakmai követelmények betartásával, hogy adott feladatot
milyen módon és mekkora pénzügyi ráfordítással old meg.
A kötelező feladatok végrehajtásának ágazati-szakmai ellenőrzését nem a normatív állami hozzájárulás céljellegű felhasználásának előírásával, hanem szakmai szempontok alapján kell elvégezni.
A forrásorientált szabályozás rendszerszemléletű jellegéből következik tehát, hogy a normatív állami hozzájárulás egyes elemei
nem céljellegű (intézményi) feladatfinanszírozást szolgálnak, ha-
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nem az egységes önkormányzati költségvetés egyik bevételét jelentik. Ebből következik, hogy újabb normatívák „kiharcolása”
csak más normatívák és/vagy az adóátengedés rovására történhet, tehát nem jelent makroszinten többletforrást az önkormányzatoknak.
A szabályozás rendszerszemléletétől idegen, ha az egyes
normatívákba olyan tartalmat kívánunk belemagyarázni,
amelyre szakmailag és közgazdaságilag alkalmatlanok, és
nem is ez a céljuk.
Példa:
„az állam csak a fejkvóta összegével járul hozzá az önkormányzatok által fenntartott iskolák működtetéséhez.”
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4. Az önkormányzati és az iskolai költségvetés
tervezése, kapcsolata
Az iskolai oktatás jelenleg Magyarországon nem (közvetlen)
„állami”, hanem — kötelező — önkormányzati feladat. Nem a
központi költségvetés finanszírozza közvetlenül, illetve az önkormányzaton keresztül céljelleggel az iskolai oktatást, hanem az
előző részben ismertetett módon — pénzügyi szabályozással —
biztosítja a helyi önkormányzatok, s ezen belül és ezen keresztül
az iskolák működőképességét.
Ebben a részben az önálló önkormányzati költségvetés készítésével, s az annak alárendelt, viszonylagos önállósággal rendelkező
iskolai költségvetés tervezésével foglalkozunk.
Az önkormányzat legfontosabb feladata a költségvetés
megállapítása.
Az önkormányzati képviselőtestületek egyik legfontosabb feladata — az intézmények (iskolák) költségvetését is tartalmazó —
éves költségvetés rendelet formájában történő megállapítása. A
jegyző által elkészített költségvetési javaslatot a polgármester
legalább két fordulóban köteles a testület elé terjeszteni. Az első
fordulóban — a költségvetési évet megelőző év — november 30-ig
az úgynevezett költségvetési koncepciót kell a képviselőtestület elé
terjeszteni. Az államháztartási törvény előírásai szerint ezt a III.
negyedévi beszámolóval együtt kell megtárgyalni. Ezzel az egyes
évek közti kapcsolat, összhang is jobban biztosítható.
A költségvetési törvény kihirdetését követő 30 napon belül (a
második fordulóban) a polgármester köteles benyújtani a képvi-

Iskolavezetés 1993. augusztus

Gazdálkodás

selőtestületnek a jegyző által elkészített és a testület által elfogadott koncepción alapuló költségvetési rendelettervezetet.
4.1 A költségvetés előkészítése
A költségvetési el őterjesztések elkészítését természetesen
hosszú előkészítő munka alapozza meg. Ennek során figyelembe
kell venni a Kormány által rendelkezésre bocsátott információkat,
irányelveket, illetve be kell tartani az Országgyűlés által elfogadott
éves költségvetési törvény és más törvények előírásait.
Példa:
A helyi önkormányzat csak az Országgyűlés által elfogadott mértékű normatív hozzájárulással, illetve központi adóátengedéssel
számolhat.
Ezen központi előírások (korlátok) keretei között az önkormányzat
szabadon, önállóan dolgozza ki költségvetését. Természetesen ez
a szabadság (is) a felismert szükségszerűség, hiszen az önkormányzat korábbi döntései és a központi törvények az éves költségvetés nagyobb részét erőteljesen meghatározzák.
A költségvetés összeállítása tartalmilag a feladatok számbavételével, a források és a vagyoni helyzet felmérésével kezdődik. A
feladatok ellátásának (az intézmények fenntartásának és fejlesztésének) pénzszükséglete meghatározza a kiadási „oldalt”.

4.2 Bevételek tervezése
Nemcsak az önkormányzati pénzügyi szabályozás „forrásorientált” jellegéből következik, hogy az első feladat a bevételek számbavétele. Az ehhez szükséges információk egyrészt a központi
tervező szervektől (a Belügyminisztériumtól és a Pénzügyminisztériumtól a TÁKISZ-on keresztül) származnak, másrészt
saját tapasztalatokon alapulnak.
A „központi” források mellett a legfontosabb feladat a saját bevételek számbavétele. Itt a tapasztalati adatok mellett nagyon
fontos az egyes bevételekhez konkrét számítások végzése, programok készítése (például ingatlanértékesítés, átvett pénzeszközök, vállalkozásból származó bevételek, kamat, osztalék).

4.3 Kiadások tervezése
A bevételek számbavétele után következik a feladatok pénzszükségletének meghatározása, a kiadások tervezése. Természetesen a gyakorlatban a kettő nem különülhet el egymástól,
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hiszen nemcsak globálisan kell az egyensúlyt megteremteni,
hanem belső összefüggéseiben is. Vannak ugyanis bevételek,
amelyek meghatározott feladathoz, kiadáshoz kapcsolódnak, illetve kiadást igényelnek, s a kiadás „elhagyása” a bevétel csökkenését is maga után vonja.
A kiadások tervezése során a legelső feladat a működési kiadások, s ezen belül is az intézményi működési kiadások tervezése. A tervezés módszerét és mechanizmusát helyileg kell kialakítani.
Helytelen az az esetenként alkalmazott gyakorlat, hogy az
önkormányzati normatív állami hozzájárulást (a fejkvótát)
mechanikusan és automatikusan intézményi (iskolai) támogatásként alkalmazzák.
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„Ennyit adott az állam, ebből éljetek meg.” Ez fordítva is tapasztalható, amikor az iskolák követelik — intézményenként — a
„fejkvótát”. Ez a gyakorlat teljesen ellentétes az önkormányzatiság elvével. A fejkvótáknak — ebből a szempontból — semmi
közük nincs az iskolákhoz (és fordítva), azok az önkormányzatot
illetik meg felhasználási kötöttség nélkül. Az önkormányzat (kötelező) feladata és felelőssége a (kötelező) lakossági ellátás, és
annak módjának meghatározása.
A fentiekből következik, hogy nem lehet kívülről vett „játékszabályok” alkalmazásával letudni az intézményfenntartás feladatát,
azt a helyi önkormányzatnak magának kell kialakítania. Nincsenek egységesen alkalmazható „csodamódszerek”; az adott önkormányzat és intézményének helyzete, körülményei határozzák
meg a legjobb módszereket.
A tapasztalat szerint az önkormányzatok kombinálva alkalmazzák
• a bázistervezést,
• az alkumechanizmust,
• a bizonyos részterületeken saját maguk által kialakított normatívákat, normákat,
• a feladatfinanszírozás módszerét.
Nagyobb településeken több hasonló intézmény (iskola, óvoda)
esetén lehet hasznos bizonyos szakmai előirányzatok kialakításánál a normák alkalmazása (például szakmai eszközök beszerzésénél). Egy-egy feladat esetén a feladat-finanszírozás módszere
is alkalmazható.
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Az intézményi kiadások tervezése során a másik vitatott kérdés a
tervezés mechanizmusa.
• Ha az iskola kezdi a tervezést, akkor az iskolák „diktálnak”,
• ha az önkormányzat (polgármesteri hivatala) kezdi, akkor az
önkormányzat „hivatalból” alakítja ki az előirányzatokat.
Egyik eset sem szerencsés, hanem a helyes módszer az, amikor
közös munkával, többszöri egyeztetéssel, vitákban alakul ki az
intézményi költségvetés.
A közös munka során célszerű, ha előzetesen az iskola is elkészíti
részletes javaslatát. Ennek során ne a mechanikus bázistervezés
módszerével, hanem feladatmélységű szükségletszámítással támassza alá költségvetési javaslatát, „igényét”.
Az önkormányzat (polgármesteri hivatal) pedig egyrészt a nagyobb
léptékű bázis, illetve normatív tervezéssel, másrészt az ellenőrzések tapasztalataival készüljön a többfordulós egyeztetésre.
Az ilyen költségvetési egyeztetés az egyenrangú partnerek olyan
vitája lesz, ahol a hangsúly a feladatok szükségességén és megvalósításának lehetőségén van.
Valószínű, hogy az iskolák igényei nagyobbak lesznek az
önkormányzat lehetőségeinél, de egymás indokainak kölcsönös megismerése egyrészt szemléletet is formál, másrészt az egyes intézmények közti arányosabb költségvetési
lehetőségek kialakítását is eredményezi, és a képviselőtestületi előterjesztés is sokkal megalapozottabb lesz.
A feladatarányosabb intézményi költségvetési tervezés során
azonban az iskola gazdálkodási érdekeltségét nem szabad csökkenteni. Ezért az intézményi támogatás meghatározásánál egyrészt nem lehet figyelembe venni az ár- és díjbevételeket,
másrészt a racionális, költségtakarékos megoldásokból származó
többleteszközöket nem célszerű elvonni. Ügyelni kell arra, hogy
a vállalkozási tevékenység ne menjen az alaptevékenység rovására!
Az intézményi költségvetés készítésének alapját az egyeztetések
során kialakított
• működési, fenntartási kiadások és
• működési bevételek — az ár- és díjbevétellel növelve —
alkotják.
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Az iskolák jobb informálása, a feladatok tervszerű megvalósítása
érdekében indokolt egyeztetni az önkormányzat központi (polgármesteri hivatali) költségvetésében tervezett, de az intézményeket érintő beruházásokat, gépbeszerzéseket és felújításokat.
Az intézményi kiadások tervezése során célszerű nemcsak az
önálló költségvetési szervként, hanem a részben önálló költségvetési szervként működő intézmény költségvetését is hasonló módon
kialakítani. Nem szerencsés megoldás, amikor az önkormányzat
a részben önálló költségvetési szervek költségvetésének tervezését
rábízza — a gazdálkodási feladatok operatív lebonyolítását végző
— önálló költségvetési szervre, például az óvoda költségvetését az
iskolára.
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A részben önálló költségvetési szervként működő intézmény szakmai és fenntartói szempontból ugyanolyan intézménye az önkormányzatnak, mint amelyik önálló költségvetési szervként működik.
A tervezés területei:
• Nagyon alaposan számba kell venni, hogy a meglévő intézményhálózat, illetve az önkormányzat területén milyen önkormányzati beruházásoktól függő, esetleg önkormányzati döntéstől is
független mutatószámfejlesztések várhatóak (például tanulócsoportfejlesztés, szociális segélyezettek, közvilágítási lámpák számának növekedése). Ebben a szakaszban célszerű
tervezni az intézményeket érintő gépbeszerzéseket és a dolgozók lakásépítési alapját.
• Indokolt a tartalék tervezéséről is gondoskodni.
Ennek mértékére nehéz ajánlást tenni, de legalább az összes
kiadás 4—6%-ában célszerű előirányozni. Különösen fontos,
hogy a tartalék valóságos, szabad tartalék legyen. Rendkívül
veszélyes a tartalék feladattal történő kitöltése, illetve egyes
tervezett feladatok tartalékként történő megjelölése.
• A következő feladat az előző évről tervszerűen, vagy tervszerűtlenül áthúzódó beruházások, fejújítások folytatásához, illetve
befejezéséhez szükséges fedezet tervezése.
• A döntési sorrend végére marad az új indítású fejlesztések és
felújítások tervezése. A tárgyévi előirányzat biztosítása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani azonban arra is, hogy az
önkormányzat a későbbi években képes lesz-e egyrészt a kivitelezés folytatását finanszírozni, másrészt a „belépéskor” a
fenntartási többletkiadásokat biztosítani.
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4.4 Költségvetési egyensúly
A bevételek és kiadások számbavétele után következik a két oldal
összehasonlítása, a költségvetési egyensúly megteremtése.
Ez irányulhat
egyrészt pótlólagos források feltárására, ilyenek például a
•
•
•
•
•
•

helyi adó,
vagyonértékesítés,
céltámogatás,
kiegészítő támogatás igénylése,
hitelfelvétel,
kötvénykibocsátás,

másrészt a kiadási igények „leszorítására”.
A bevételek és kiadások összehangolása során mindkét oldalt
egymás kölcsönhatásában kell vizsgálni. Előfordulhat ugyanis,
hogy újabb forrásfeltárás kiadási többlettel is jár, illetve a kiadás
elhagyása,csökkentése bevételkiesést is okoz.
Az egyensúly megteremtése során valóságos egyensúlyra kell
törekedni.
Már rövidtávon is egyensúlytalanságot okozó, tipikus formális
egyensúlyteremtő „módszerek”:
• fiktív bevétel tervezése
• a bevételek és kiadások belső összhangjának figyelmen kívül
hagyása
• a tartalék minimálisra csökkentése, illetve formális tartalék
• az intézményi kiadások szakmailag alá nem támasztott megnyírbálása
• a költségek alátervezése
Ezekben az esetekben már néhány hónap múlva a gyakorlatban
is kiderül, hogy a költségvetés nincs egyensúlyban.
Vannak olyan „módszerek”, amelyek veszélyes hatása csak
hosszabb távon jelenik meg. Ezen veszélyek közül a leggyakrabban bekövetkező
• a nagyarányú vagyoneladás („felélés”) és
• a drasztikus eladósodás (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás).
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4.5 A testületi előterjesztés egyeztetése
A testületi előterjesztés elkészítése során széles körű egyeztetésre
van szükség.

Figyelem!
➟ A szakmai egyeztetést elsősorban az intézményekkel és
más szakmai szervekkel kell lefolytatni.
➟ Ezt követik a közvetlen testületi ülést megelőző bizottsági
viták.
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Mindkét fordulóban — az SZMSZ-ben szabályozott módon —
célszerű először az ágazati bizottságokkal, majd a pénzügyi ellenőrző bizottsággal tárgyalni. (Jó megoldás, ha ez utóbbi ülésén az
ágazati bizottságok vezetői is részt vesznek.)
A lakossággal történő jobb együttműködést szolgálná, ha az —
egyébként is kötelező — éves közmeghallgatás egyik témája a
költségvetés lenne.
Hasznos lehet az intézményvezetők meghívása a bizottsági
ülésekre és a képviselőtestületi ülésre. Így az iskolaigazgatók az őket érintő kérdéseket közvetlenül hallanák és
válaszolni is tudnának rá.
4.6 Az önkormányzati rendelet tartalma
A helyi önkormányzat rendeletének legalább a következő csoportosítást kell tartalmaznia:
• a bevételeket forrásonként, illetve önálló költségvetési szervenként
• a működési, fenntartási előirányzatokat önálló költségvetési
szervenként, ezen belül kiemelten:
—a bér és a társadalombiztosítási járulékot
—a dologi kiadásokat
—a célfeladatokat
—a helyi önkormányzat által kijelölt beruházási, felújítási előirányzatokat célonként
• az általános tartalékot
• a céltartalékot
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A helyi önkormányzat ennél részletesebb megállapítást is előírhat. Ennek során célszerű a polgármesteri hivatal, mint az önkormányzat központi költségvetését tartalmazó önálló költségvetési szerv költségvetését (szak)feladatonként is megállapítani.
Ugyancsak indokolt a részben önálló költségvetési szervként
működő intézmények költségvetését is a képviselőtestületnek
megállapítania.
Mivel a helyi önkormányzatoknak általában nincs január
1-jén véglegesen jóváhagyott költségvetésük, helyileg kell
szabályozni az átmeneti időszak finanszírozási gyakorlatát.
Az államháztartási törvény erre olyan helyi rendelet alkotását
javasolja, amely felhatalmazza a polgármestert, hogy
• a költségvetés jóváhagyásáig az intézményeket az előző évi
bázisköltségvetés alapján finanszírozza, illetve szükség esetén
• a folyamatban lévő beruházásokra, felújításokra is ideiglenes
keretösszeget állapítson meg.
Amennyiben az önkormányzat erre vonatkozóan nem él helyi
rendelet alkotási jogával, akkor az államháztartási törvény
hatalmazza fel a polgármestert az átmeneti időszak gazdasági
feladatainak a vitelére.

4.7 Az iskolai költségvetés elkészítése
Az intézmények, így az iskolák is költségvetésüket a helyi
önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott költségvetési rendelet alapján készítik el.
Ez azt jelenti, hogy az iskola költségvetését részleteiben már nem
az önkormányzat, hanem az iskola igazgatója hagyja jóvá, s ő
is felel érte.
Az iskolai költségvetés elkészítésekor természetesen figyelembe
kell venni a költségvetési rendeletben foglaltakat, különös tekintettel az úgynevezett kiemelt (kötött) előirányzatokra (például
összes kiadás, támogatás, bér, TB-járulék).
Az iskola igazgatójának költségvetés-készítési szabadsága
és felelőssége azt jelenti, hogy részleteiben ő határozza
meg az intézmény költségvetését.
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Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottakon
túl sem a polgármester, sem a polgármesteri hivatal valamelyik
vezetője, munkatársa, de közvetlenül még a testület és annak
képviselői sem írhatnak elő semmilyen korlátozást az igazgató
részére.
Az iskola igazgatója maga dönt:
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• Amennyiben a költségvetési rendelet a béralap vonatkozásában
csak az összes béralapot határozza meg, eldönti, mekkora
létszámmal és mekkora átlagbérrel látja el a feladatokat. Természetesen figyelembe kell vennie — többek között — az oktatási és közalkalmazotti törvényben foglaltakat (kötelező
óraszám, alapbér és bérpótlék).
• A dologi jellegű kiadások tervezésénél ez a szabadság és felelősség — a kiadások összetett jellege miatt — még nyilvánvalóbb. Az iskola igazgatója határozza meg — az objektív
körülmények és feltételek figyelembevételével —, hogy mennyit
költ energiára, épületfenntartásra, s mennyit szakmai eszközök
beszerzésére.
Természetesen ez a szabadság a felismert törvényszerűségeket
hivatott szolgálni!
Az iskolai költségvetés elkészítése nem csak a gazdasági
vezető feladata.
Ezen nagy felelősséggel járó, komoly szakmai és gazdasági felkészültséget igénylő jogosítvány gyakorlása alapos szakmai és gazdasági előkészítő munkát igényel. Ebben valamennyi középvezetőnek közre kell működnie, nem lehet ezt a feladatot kizárólag az
iskola gazdasági vezetőjére bízni!
Nem szabad összetéveszteni a tartalmi, azaz a szakmai és a
gazdasági munkát az — egyébként fontos — alapokmány készítésével, a költségvetési füzet — pénzügyi munkát jelentő — kitöltésével!
Ez utóbbi feladat valóban néhány hetes tevékenységet igényel
csak, de az ezt megalapozó döntésekre egész évben készülni kell,
tehát a költségvetés készítése nem néhány hetes kampánymunka, hanem folyamatos tevékenység.
Állandóan vizsgálni kell minden döntés, vagy problémaelodázás, és általában a gazdasági folyamatok következő
évi kihatását.
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Különösen a folyamatos elkötelezettséget jelentő évközi intézkedések érintik jelentősen a következő évi költségvetést (például
szeptember 1-jei hatályú „saját erős” béremelés).
Bármennyire furcsán hangzik, de a következő évi költségvetés
előkészítését a tárgyévi költségvetés végleges elkészítésének
másnapján már el kell kezdeni. Ehhez a folyamatos jellegű
tervezési munkához nagyon sok és hasznos tapasztalat szerezhető a külső és belső ellenőrzések megállapításaiból is.
Ha az iskola igazgatója már az első félévben is legalább havonta
egyszer — részleteiben is — összehasonlítja a jóváhagyott költségvetéshez képest a felhasználás alakulását, akkor ebből
• nemcsak az évközi gazdasági és szakmai intézkedésekhez,
• hanem a következő évi költségvetés készítéséhez is
nagyon hasznos információkhoz juthat.
Az év második felében még sűrűbbé kell tenni ezt a fajta vizsgálódást,
• részben az év végi intézkedések,
• részben a következő évi költségvetés
előkészítése érdekében.
Sokkal jobban lesz képes az iskola érdekeit képviselni az
igazgató a polgármesteri hivatallal folytatott előkészítések, majd
a bizottsági és testületi viták során, ha intézménye pénzügyi
helyzetéről naprakész, folyamatos és a következő évi kihatásokkal is számoló információkkal rendelkezik. Ebben a munkában
fontos szakmai előkészítő és partner az iskola gazdasági vezetője,
de sem az intézményen belüli, sem a külső szervekkel történő
egyeztetéseket nem lehet rá átruházni.
A gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése segíti a
következő évi költségvetés előkészítését.
Az iskola igazgatójának ezen gazdasági jogosítványa és felelőssége
nem csak a költségvetés készítésekor, hanem a gazdálkodás
során is fennáll.
Az iskolai gazdálkodásról a kézikönyv későbbi fejezeteiben található bővebb információ.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Kopogtat a jövő...
Az önkormányzatok és iskolák
gazdálkodási kapcsolata

dr. Balogh Miklós

Az önkormányzati törvény alapelvei, a feladatellátási kötelezettségek megfogalmazása meghatározzák az önkormányzatok és az
oktatási intézmények gazdálkodási kapcsolatának lényegét. Az önkormányzatok fenntartói felelőssége, ellátási kötelezettsége független az ágazathoz kapcsolódó állami hozzájárulás mértékétől,
annak számítási alapjától. Az ágazati vitákban, érdekképviseleti
harcokban általában túlértékelik a normatíva szerepét. A normatíva azonban nem címzett- vagy céltámogatás, hanem az önkormányzatokat alanyi jogon megillető olyan állami hozzájárulás,
amely csak egy az önkormányzat bevételi forrásai között. Éppen
úgy, mint ahogyan az oktatás is csak az egyik a kötelező feladatok
sorában.
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A meghatározó összefüggés az önkormányzati intézmények
gazdálkodási feltételei szempontjából az önkormányzati forráslehetőségek és feladatok változása között áll fent. Mivel a
normatívából származó bevétel csak egy az önkormányzati források között, nincs közvetlen összefüggés a normatíva változásának
iránya és mértéke, valamint az önkormányzati forráslehetőségek
módosulása között.
Forráshiányos önkormányzatok esetében a jelentősen emelkedő
összegű normatív támogatás sem javítaná az oktatási intézmények helyzetét, csupán a forráshiányt csökkentené.
A feladatellátási kötelezettségből azonban következik az összefüggésnek egy az ágazat szempontjából kedvezőbb oldala is: a tanulólétszám csökkenéséből, az ágazati normatíva változatlanságából nem vezethető le az önkormányzat kivonulása az ágazat
finanszírozásából.
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Ha a kötelező feladat ellátásának forrásigénye nő, akkor is
meg kell teremteni annak fedezetét, ha a normatívából
származó önkormányzati bevételek csökkennek.
Tehát az önkormányzatoknak a normatívából származó bevétel
növekedését meghaladó módon kell emelni az ágazat támogatását
a tényleges költségek növekedése miatt.
Az adott településen az önkormányzat és az oktatási intézmények
konkrét gazdálkodási kapcsolatát alapvetően
• az önkormányzati tervezési módszerek és elvek,
• az elosztási módszerek és elvek, valamint
• az intézményi gazdálkodás formái
határozzák meg.
Az önkormányzati és intézményi mozgásteret azonban egyaránt
erőteljesen behatárolják az ágazat működési sajátosságai, valamint azok a központi jogi döntések, amelyek sajátos keretfeltételeit alkotják a helyi döntéseknek.
Elemezzük az oktatási kiadásokat — településnagyságtól és gazdálkodási formától függetlenül — meghatározó tényezőket úgy,
mint az adott költségvetési év alapvető meghatározóit. Vizsgáljuk
azt is, hogy az önkormányzat — mint a fenntartói felelősség
hordozója — milyen önálló döntési lehetőségekkel rendelkezik az
adott keretek között.
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1. A bázisalapú, ráépítéses, tételes tervezés
Az önkormányzati gazdálkodás elmúlt évei is bizonyították, hogy
a költségvetési gazdálkodásnak sajátos belső törvényszerűsége a
bázisszemléletű gondolkodás és gazdálkodás. Az önkormányzatok bevételeinek döntő része az állami költségvetésből származik,
forrásaikban és feladataikban egyik évről a másikra alapvető
változás nem következik be.
A ráépítéses költségvetési tervezés módszerével az előző
időszak (év) költségvetési adataiból kiindulva számítható
ki a következő időszak előirányzata.
A költségvetési szakemberek számára jól ismert az az összefüggés
(bázis + automatizmusok + szintrehozás + szerkezeti változások),
amely alapján az egyes szervezeti egységek költségvetése elkészíthető.
Rendkívül lényeges, hogy az oktatási intézmények meghatározó
hányada községekben működik, közvetlen önkormányzati gazdálkodású (nem önálló) gazdálkodási formában. A községi önkormányzatok szinte mindegyike és a városi önkormányzatok többsége a bázisalapú tervezési módszert alkalmazza,
ezért ennek egyes kérdéseivel foglalkozunk részletesebben.

1.1 A személyi juttatások tervezése
A közalkalmazotti törvény hatálybalépése óta az évtizedeken át
megszokott bérautomatizmus helyére a tartalmában régi, de
formájában új automatizmus lépett: az alapszorzó változtatása az
éves költségvetési törvény keretében a parlament hatásköre.
Az alapszorzó emelése mint a béremelés kötelező alsó
határa önkormányzati és intézményi szinten is kötelező.
Ugyancsak a parlament dönt a bérekhez kapcsolódó járulékok
éves mértékéről, és lehetősége van az ágazati személyi juttatásokat meghatározó törvények módosítására is.
Amennyiben az adott önkormányzat intézményei változatlan pedagóguslétszámmal látják el feladatukat az előző évhez képest,
úgy a személyi kiadások döntő része külső döntésként, meghatározott adottságként jelenik meg ágazati szinten. Ennek következtében — mivel a személyi juttatások az összkiadások több, mint
70%-át teszik ki (TB-vel együtt) — az önkormányzatok többségé-
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nek csak kismértékű döntési szabadságfoka van a kiadások
meghatározásánál.
Az önkormányzati döntési szabadságfok a személyi juttatások
tekintetében egyrészt az adható kategóriába sorolt juttatások
esetében áll fenn, másrészt az intézményi gazdálkodási formától függően a költségnövekedés továbbhárításának, „kigazdálkodtatásának” lehetőségeként jelenik meg.

Önkontroll!
Milyen kérdésekben határozhat az önkormányzat önálló döntési hatáskörében a költségvetés elfogadása során?
❏
❏

N
1.2

❏

a ruhapénz fedezetének elismeréséről

az intervallumban meghatározott járandóságok mértékéről

egyetértési joga alapján az F kategória fedezetéről és odaítélési elveiről.

4
Sokkal összetettebb és bonyolultabb a tervezési-döntési mechanizmus nagyobb városokban, ahol az intézmények döntő része
önálló gazdálkodó. A közalkalmazotti törvény bevezetésével együttjáró — dolgozói szinten járandóságként megjelenő — kiadási
terhek növekedését az állami költségvetés az önkormányzati támogatások emelésével nem ismerte el. Mivel az állami támogatás
növelése nem követte a költségnövekedést, az önkormányzatok
nem kis része — részben forráshiány miatt — a kiadási többletet
áthárította az intézményekre.
A dolgozói szinten járandóságként megjelenő 13. havi fizetés, a
jubileumi jutalom, az esetleges végkielégítés, a felmondási időre
járó juttatás és a szabadság idejére 1995. szeptemberéig járó
átlagkereset nem minden elemét ismeri el az önkormányzati
támogatás emelésével az intézményi költségvetésben a fenntartó.
Az adott intézménynek azonban nincs mérlegelési lehetősége: a felsorolt juttatások kifizetését a munkáltató nem
tagadhatja meg.
Tartalmát tekintve ez azt is jelenti, hogy a bérmegtakarításból
származó maradványösszeget, a jutalom kifizetésének korábbi forrásait és minden átmenetileg szabad forrást az intézménynek be kell vonnia a kötelező járandóságok kifizetése
érdekében.
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A következmény egyértelmű, bár kimondása ritkán fordul elő:
abból a pénzből történik a közalkalmazotti törvény által megnövelt járandóságok jelentős részének kifizetése, amit a pedagógusok más formákban korábban is megkaptak. A fenntartók csak
akkor biztosítanak — akár évközben is — pótlólagos támogatást,
ha az iskolák már képtelenek a munkajogilag kötelező járandóságok kifizetésére.
Furcsa ellentmondásnak tekinthető, hogy általában maguk a
döntéshozók is tisztában vannak azzal, hogy az intézményi költségvetés alultervezett. Több településen elkülönített alapot hoztak
létre, illetve a tartalékalap egy részét eleve a várható pótlólagos
támogatási igények kielégítésére különítették el. Ugyanis, ha az
intézményi kifizetések jogszerűek, de az alulfinanszírozás miatt az intézményi költségvetésekben hiány keletkezik, érvényesül a fenntartói felelősség elsődlegessége: az önkormányzatnak pótlólagos támogatást kell nyújtania az iskolának.
Jelenleg az önkormányzatok eltérő anyagi helyzetéből következően éppen a leírtak tekintetében vannak a legjelentősebb különbségek települések és ezáltal az intézmények gazdálkodási feltételei
között. Vannak települések (kerületek), ahol a forráslehetőségek
megengedik a költségvetésben a személyi juttatások körében a
kötelező és az adható kategóriába sorolt kiadások elismerését,
fedezetének biztosítását. A leggazdagabb önkormányzatok a helyi
alapszorzó megállapításának lehetőségével is éltek, megteremtve
a kétszintű béralku feltételeit.
Az intézményi érdekérvényesítési lehetőségeket a személyi juttatások tervezésénél erőteljesen meghatározza a gazdálkodási forma.
• A közvetlen önkormányzati gazdálkodású — önállósággal nem
rendelkező — iskoláknak egyrészt kisebb a beleszólási lehetősége, másrészt érdekeltsége is: minden jogszerű kifizetést az
önkormányzatnak biztosítania kell. A központi költségvetés
döntéseinek hátrányos következményeit az intézményre mint
gazdálkodóra közvetlen önkormányzati döntéssel nem lehet
áthárítani.
• Az önálló gazdálkodású intézmények érdekeit a költségvetés
készítésének időszakában kell a leghatározottabban képviselni.
Az előző évben megszerzett pénzügyi pozíciókat megőrizni,
esetleg javítani csak akkor lehet, ha az adott év eredeti előirányzatai a béremelést és az azzal összefüggő valamennyi költségvetési hatást elismerik. Különösen igaz ez a növekv ő
túlóradíjakra, az átlagkeresetre és az adható kategóriába tartozó juttatásokra.
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Amíg a nem önálló intézményeknél már hosszabb ideje rovatszintig tételes költségvetési tervjavaslat alapján történt a testületi
döntés, addig az önálló gazdálkodású intézményeket fenntartó
önkormányzatok esetén erre a gazdálkodási nehézségek fokozódásával az utóbbi 3-4 évben került sor. Ez azt jelenti, hogy a
költségvetés előkészítése során nem csupán az ún. kiemelt
előirányzatok (béralap és dologi kiadások) automatizmusokkal
növelt, szintrehozásokkal és szerkezeti változással korrigált öszszege a tervezés alapja, hanem maga a részletes intézményi
költségvetés. Már a tervezési időszakban a bázisév tényadataiból
kiindulva a költségvetés minden rovatán azt igyekeznek vizsgálni,
hogy mi az a minimális összeg, amelynek biztosítása az intézményi működést még lehetővé teszi.
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Az önkormányzat gazdálkodási nehézségeinek fokozódásával ez
azt is jelentheti, hogy az előző évben elismert bázist is felülvizsgálhatja akkor is, ha az intézmény feladatai változatlanok. Ez
jelentheti a nem kötelező juttatások szinte folyamatos felülvizsgálatának lehetőségét, és szűkíti a tényleges intézményi önállóságot. Tartalmát tekintve ennél a tervezési módszernél nincs
ugyanis gyakorlati lehetőség arra, hogy a költségvetés jóváhagyását követően az intézményvezető bontsa le a megfelelő
rovatokra a pénzügyi keretet.
Ez csökkenti a gazdálkodás önállóságával párhuzamosan az
intézményvezető gazdálkodási felelősségét is, hiszen az önkormányzati apparátus és a testület a költségvetés elfogadása
során részben átveszi — magasabb szintre emeli — a gazdálkodás
felelősségét. Tartalmát tekintve úgy is megfogalmazhatjuk a tételes bázisalapú tervezési módszer ilyen formájú megvalósulását,
mint az önkormányzati forráslehetőségek és a minimális intézményi költségek összehangolási kényszerét.

1.2 A dologi kiadások tervezése
A dologi kiadások az ágazat működési sajátosságaiból következően
az összkiadások 30-35%-át teszik ki, ezen belül a vásárolt élelmezés
és az energia költségei tekinthetők meghatározónak. Ezen kiadási
rovatok tervezése viszonylag egyszerű, főleg azért, mert a döntéshozó önkormányzatoknak egyben ármeghatározó szerepe is van.
A vásárolt élelmezés költségei szorosan összefüggnek az étkezési
nyersanyagnormával, melynek összegszerű meghatározása önkormányzati hatáskör.
A városokban ugyancsak az önkormányzati testület dönt a távfűtés helyi díjáról és az önkormányzati szolgáltatások egy részé-
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nek díjáról is. Függetlenül attól, hogy az önkormányzati döntések
szabadságfoka az infláció következtében minimális, a tervezés
szempontjából az ármegállapító hatáskör megkönnyíti a jogos intézményi igények elismertetését.
Tartalmilag ugyanis az önkormányzat ármeghatározó döntése
egyidejűleg befolyásolja az önkormányzati intézmények kiadásait
és jogos támogatási igényét. Az intézmények szempontjából az a
lényeges, hogy az iskolák költségeire hatást gyakorló önkormányzati döntéseket követi-e ugyanolyan mértékben a támogatások
emelkedése.
A közüzemi költségek másik csoportjába tartozó kiadások esetében (villamosenergia, szilárd fűtőanyag, földgáz) központi ármegállapító döntések alapján a tervezhetőség és a költségelemzés
szempontjából hatásában jól tervezhető és számítható a költségnövekedés.
Az ármegállapító hatáskör gyakorlói a kétszámjegyű infláció miatt
egyre gyakrabban élnek a többszöri évközi áremelés lehetőségével.
Ezért fontos, hogy az intézményi költségvetés elkészítése
során a számítási mellékletben jelenjen meg természetes
mértékegységben az adott év során várhatóan felmerülő,
tervezhető fogyasztás, illetve intézményi szolgáltatás.
A vásárolt élelmezés tervezhetőségét elősegíti, hogy akár havi
szinten is nagy biztonsággal előre jelezhető az étkezési napok
száma. Az energiaköltségeknél a villamosenergia, a távfűtés és a
tüzelőanyagok mennyiségi tervezésének lehetősége adott, így az
évközi áremelések pótelőirányzattal történő kiegyenlítése könynyebben elérhető.
Sajnos a dologi kiadások más elemeinek tervezése — tervezési,
gazdálkodási formától függetlenül — a gazdasági nehézségek
fokozódásával egyre inkább maradékelven történik, illetve különalkukon keresztül valósul meg.
A különalkukra elsősorban akkor van reálisan igény és szükség,
ha az intézmények feltételrendszere (épületfüggő kiadások) és
funkciója az adott településen belül jelentősen különbözik.
Általában igaz az, hogy a legújabb épületek éves szinten értelmezett fenntartási költsége fajlagosan a legmagasabb, középtávon
viszont (felújítás, karbantartás) ez az összefüggés megfordul.
Jogos intézményi érdek annak költségvetési elismertetése,
hogy a települési szintű feladatok ellátása (tornacsarnok, uszoda üzemeltetése vagy magas költségigényű tagozatok) indokolt
különbségeket hoz létre az iskolák között. Különösen igaz ez
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akkor, ha fajlagos költségeket vizsgálnak (egy tanulóra vagy
tanulócsoportra jutó dologi kiadások), vagy az elosztás alapelve
ezekhez kapcsolódik.
Maradékelvűnek tekinthető a dologi kiadások közül különösen a
kisértékű tárgyi eszközök beszerzési lehetőségének megteremtése
a jóváhagyott eredeti költségvetés szintjén. Ezeken a rovatokon
csak akkor hagy jóvá az önkormányzat összeget, illetve ad a
költségvetési keretösszeg tervezési lehetőséget az intézményvezetőnek, ha a minimális működési feltételeket biztosítottnak látják.
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Önálló gazdálkodású intézmény esetében sajátos önkorlátozási
mechanizmus is működik: még a betervezett eszközvásárlást is
csak akkor valósítja meg az intézményvezető, ha éves szinten a
gazdálkodás egyensúlyáról már meggyőződött (általában az utolsó negyedévben). Ugyanakkor az is megfigyelhető — elsősorban
a városokban —, hogy eszközbeszerzésre érdemes pályázni a
pótelőirányzatok elosztásánál. Különösen igaz ez akkor, ha az
eredmény látványos eszközfejlesztés (például számítógépterem
berendezése), vagy pályázatok elnyerésének intézményi önrészét
kell biztosítani.
A jelentős infláció a települések döntő részében a dologi kiadásokat is a működőképesség minimális megőrzésének szintjére értékelte le.

2. A teljesítményalapú költségvetési tervezés
Ez valójában sajátos ágazati feladatfinanszírozás. Mint tervezési
technikának az a lényege, hogy szorosabb kapcsolatot keres az
intézmények által ellátott szakmai feladatok és azok pénzügyi feltételei között. Kísérletet tesz arra, hogy az egyes intézmények által ellátott szakmai teljesítményeket pénzügyileg arányosítsa.
Ezt a tervezési technikát — több-kevesebb következetességgel —
néhány nagyobb, pénzügyileg kedvezőbb helyzetben lévő önkormányzat valósítja meg. A legnagyobb gondot az elosztási alapelv
meghatározása jelenti számukra. Az oktatási ágazat működési
sajátosságaiból következően kísérletet tettek helyi normatívák
kialakítására. A normatívát általában vagy tanulócsoportra, vagy
tanulólétszámra határozták meg.
Az oktatási ágazatban a feladatfinanszírozás kulcskérdése az
intézményi működési sajátosságok költségvetési következményeinek pontos ismerete. Az intézményi kiadásokat alapvetően a
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tanulócsoportok száma határozza meg. A tanulólétszám változása meglehetősen nagy intervallumban nincs hatással az intézményi kiadásokra mindaddig, amíg a tanulócsoportok számát
nem érinti.
Önmagában tehát az olyan forrásszabályozás, amelyet az állam
érvényesít az önkormányzati — vagyis a tanulólétszámon alapuló
— gazdálkodásban, nem érvényesíthető az önkormányzat és az
iskolák finanszírozási kapcsolatában. Különösen nem akkor, ha
demográfiai okokból erőteljesen csökken a tanulólétszám,
mert ebben az esetben az intézményi kiadások jóval kisebb
mértékben csökkenthetőek, mint ahogyan a létszám visszaesik.
Megalapozott elosztási alapelvként a tanulócsoportszám jöhet
szóba mint finanszírozási alapegység. A tanulócsoportok száma
határozza meg a pedagógusigényt, ezáltal az intézményi kiadások döntő hányadát is.
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Figyelem!
Milyen feltételeket kell megteremteni ahhoz, hogy a feladatfinanszírozás zavartalanul működjön?
➟ Pontos számításokkal kell meghatározni az egy tanulócsoportra jutó önkormányzati támogatás összegét, biztosítani
kell összhangját a központi és a helyi bérdöntésekkel.
➟ Kétszámjegyű infláció esetén törekedni kell a tanulócsoport-normatíva reálértékének megőrzésére.
➟ Legalább középtávú döntést kell hozni az intézményi struktúráról, meghatározni azokat az intézményi szakmai funkciókat, amelyeket az önkormányzat tartósan mint elismert
feladatot finanszírozni fog.
➟ Rendkívül körültekintően kell megfogalmazni azoknak a
kivételeknek a körét, amelyek az intézmények fajlagos
költségeinek különbségeiben általuk nem vagy alig befolyásolhatóan jelennek meg (épületfüggő kiadások, demográfiai sajátosságok). Az így felmerülő költségkülönbségeket
egyedi támogatással kell kiegyenlíteni.

A feladatfinanszírozás elterjedését korlátozza az a tény, hogy
önkormányzati szinten nem adottak a középtávú tervezés
feltételei, vagyis az intézményeik részére sem tudnak megalapozott
garanciákat nyújtani. Intézményi szinten a tárgyi feltételrendszerben, illetve az épületfüggő kiadásokban meglévő különbségek
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jelentenek olyan korlátokat, amelyek túlságosan kiszélesítik a
kivételek megfogalmazásának igényét. Nem szabad elfelejteni,
hogy a nagyvárosokban az adott intézményi szerkezetben egymás
mellett működnek a rendkívül jól felszerelt, korszerű iskolák és
a minden tekintetben „falusi jellegű” peremkerületi iskolák.
A feladatfinanszírozás köre azért is szükségképpen korlátozott,
mert csak homogén iskolafokozatokban, iskolatípusokban alkalmazható. A rendkívül szétaprózott és nagyon eltérő költségigényű szakképzésben ezt a módszert gyakorlatilag nem lehet a
mai feltételek között alkalmazni.

3. Az intézmények átvilágítása
és az intézményszerkezeti változtatások
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Az önkormányzatok és az intézmények gazdálkodási kapcsolatában egyre erőteljesebben jelenik meg az intézményi struktúra
felülvizsgálatának igénye és kényszere. Ennek okai szerteágazóak, de többnyire visszavezethetőek az alábbi tényezőkre:
• Az önkormányzatok pénzügyi nehézségeik fokozódása miatt
megtakarítási lehetőségeket keresnek.
• A nagyobb településeken feladat- és költségarányosítást kívánnak elvégezni az intézmények között.
Az oktatási ágazat működési sajátosságai következtében jelentősebb megtakarítást csak akkor tud elérni a fenntartó, ha
lényegesen csökken az alkalmazott pedagógusok száma. A
pedagóguslétszám viszont csak akkor csökkenthető, ha visszalépés következik be az intézmények által ellátott szakmai
feladatok mennyiségében, vagy a fenntartó csökkenti az intézményi kapacitást. Településnagyságtól függően jelentősen
eltérő az önkormányzatok döntési lehetősége a kapacitás-, illetve
a feladatcsökkentés tekintetében:
• A kistelepülés önkormányzatának nem elsősorban szakmai,
hanem politikai döntést kell hoznia: fenntartja vagy megszünteti iskoláját, amelynek gazdaságossága az egy főre jutó kiadások alapján igen kedvezőtlen.
• A közepes nagyságú községek kénytelenek vállalni a kapacitáskihasználás ingadozását. Döntési lehetőségük minimális, hiszen a nyolcosztályos általános iskolát akkor is működtetniük
kell, ha oda 100 vagy 200 tanuló jár.
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• Tényleges döntési lehetősége a kiterjedt iskolahálózattal rendelkező nagyobb városoknak van. Az intézményeik által ellátott
feladat mértéke általában meghaladja a minimális (kötelező)
feladatot, demográfiai okok miatt pedig jelentős kapacitáskihasználatlanság is megfigyelhető több városban.
Költségvetési megtakarítás tehát az adott intézményi szerkezetben a meglevő kapacitások fenntartása mellett nem érhető el. A
tartalék abban van, hogy az intézményi kapacitások több
városban jelentősen meghaladják az igényeket. Az „egyszerre
van jelen a hiány és a pazarlás” közismert szlogenje nem az egyes
intézmények vonatkozásában, hanem a települési intézményi
struktúrában értelmezhető.
A költségvetési megtakarítások kényszere által kiváltott átvilágítások súlyosan sértik az intézmények, a tanulók (szülők) és a
pedagógusok érdekeit, hiszen az átlagosnál kedvezőbb feltételek elvesztésével (osztálylétszám emelése, csoportbontás, tagozatok megszüntetése) jár együtt a racionalizálás.
A szakmailag színvonalasan végrehajtott vizsgálat azonban tényleges gazdálkodási előnyökkel is járhat:
• Egyértelművé teheti a fenntartó és az intézmények számára egyaránt az intézmények közötti költségkülönbségek tényleges okait.
• Ezen okok közül a költségelemzés módszerével összegszerűsíthetők a kötelező feladatokat meghaladó intézményi szolgáltatások költségei.
• Az önkormányzat ennek alapján hozhat valódi döntést: vállalja-e az adott település hosszútávú érdekeiből kiindulva az adott
szolgáltatás (például nyelvoktatás, tagozat) tartós finanszírozását, akarja és tudja-e biztosítani a pénzügyi feltételeket.
• Szerkezetre ható döntéseket, iskolák bezárását, szakmai átalakítását nem lehet rövid távra, évről-évre ismétlődően hozni. Az
oktatás sajátosságai miatt (átfutási idő, rugalmatlanság) a
szerkezeti döntéseknek legalább 8-10 évre egyben stabilitást is
kell garantálniuk a továbbra is működők részére.
Az önálló gazdálkodás bérgazdálkodási tartalmát tekintve általában bértömeggazdálkodás.
A klasszikusnak tekinthető bértömeggazdálkodás azt jelenti,
hogy az azonos feladatot ellátó intézmények azonos jóváhagyott
bértömeg mellett az intézményi létszám- és bérgazdálkodási stratégiától függően eltérő pedagóguslétszámmal működhetnek.
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A közalkalmazotti törvény létszámfüggő járandóságai, a bértáblázat kizárják azt, hogy a különböző pedagóguslétszámú intézményeket azonos bértömeg mellett lehessen finanszírozni. Ezért a
közalkalmazotti törvény hatálybalépését követően megfigyelhető,
hogy vagy a bértömeggazdálkodás kiegészítőjeként, vagy új bérgazdálkodási formaként az önkormányzati szabályozásban újra
szerephez jut a kötött létszámgazdálkodás. Ennek oka alapvetően
az, hogy a személyi juttatások a törvény előírásainak megfelelően,
a korábbinál jóval nagyobb mértékben létszámfüggőek.
A városokban a kötött létszámgazdálkodásra való teljes vagy
részleges áttérést intézményi átvilágítások, szerkezeti változtatások előzték meg, illetve kísérték. A pedagóguslétszámok intézmények közötti arányosítása elválaszthatatlanul összefügg
az intézményi feladatok fenntartó által elismert mértékével,
illetve annak változásával.
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A kötött létszámgazdálkodás elemeinek megjelenése a finanszírozásban előnyökkel is együttjár:
• Mivel a kiadások meghatározó hányada a személyi juttatás, az
önkormányzat által elismert intézményi létszám alapján a központi bérintézkedések (az alapszorzó változtatása) hatása tervezhetőbbé válik az önkormányzat és az intézmény oldaláról
egyaránt.
• Megalapozott szakmai döntésen nyugvó létszám-meghatározások esetében a kötött létszámgazdálkodás garanciákat jelenthet
az intézmények számára. Ennek a garanciának az a szakmai
tartalma, hogy a pedagóguslétszám csak akkor változhat, ha
módosul az intézmény által ellátott, az önkormányzat által
elismert szakmai feladat. Korlátozhatja tehát a napi gazdasági
kényszerből következő állandó átszervezési törekvéseket.
• Az önkormányzat szempontjából is (városokban) kedvező hatású lehet a kötött létszámgazdálkodás, mert könnyebben tudja
ellenőrizni és pénzügyileg követni az intézményi feladatváltozást. Az iskolai kezdeményezésű feladatbővítés ugyanis szinte
kivétel nélkül létszámnövelő hatású, a feladatcsökkenés pedig
általában létszámcsökkentő. Ennek az összefüggésnek a felismerésével válik lehetővé a fenntartó és az intézmény között a
feladatváltozással együttjáró — a költségvetés szempontjából
szerkezeti változásnak minősülő — engedélyezési eljárások
tartós szabályainak kialakítása.
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A bérgazdálkodás tartalmának ilyen irányú változása együtt
járhat az intézményi önállóság csökkenésével. Ez azonban
nem hátrány akkor, ha az önkormányzat egyébként is forráshiányos, és a költségvetési tervezési gyakorlat a tételes intézményi
kiadások tervezésén alapul.
Akkor hátrányos, ha együtt jár az intézményi feladatok szűkítésével (csökkenő túlórakeret, pedagóguslétszám), valamint
szűkíti az adható kategóriába tartozó dolgozói juttatásokat.
Általában igaz az is, hogy a városokban a kötött bérgazdálkodás
gyakorlatának megjelenése azt is eredményezi, hogy az önkormányzat egységesen szabályozza a korábban — az eltérő gazdasági lehetőségekből következő — intézményenként különböző
juttatási jogosultságokat.
Azokban a községekben, ahol az iskolák nem önálló gazdálkodásúak, nincs gyakorlati jelentősége ennek a változásnak. Az intézményi feladatok az egymást követő években alig változnak, így a
pedagóguslétszám sem ingadozik olyan mértékben, mint a demográfiai változások által erőteljesebben érintett nagy iskoláké.
Amennyiben a parlament hatályba lépteti a jelenleg is érvényes
közoktatási törvény finanszírozásra vonatkozó részét, vagy elfogadásra kerül a már kidolgozott új javaslat, akkor a bértömeggazdálkodást teljes egészében felváltja a kötött létszámgazdálkodás. Célszerűnek tűnik ennek várható hatásaira a fenntartóknak
és az intézményeknek felkészülni.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Kincsem, kincsem…
Önkormányzati kincstári modellek

Dr. Kunos József, Nagy Andrea

Egyre több iskolában kénytelenek a gyakorlatban is megismerkedni egy új fogalommal: a kis kincstári rendszerrel. Mit is takar
valójában ez a kifejezés? Mire jó az önkormányzati kincstár? Mit
jelent a rendszer bevezetése a nevelési-oktatási intézmények
számára? Ezekre a kérdésekre válaszol az alábbi cikk.
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1. Az állami szabályozás változásai
Az önkormányzati rendszer által ellátott feladatok finanszírozásának mozgásterét 1996-ban három alapvető szabály szűkítette.

1.1 A Magyar Államkincstár belépése
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Ebből az első a Magyar Államkincstár forráselosztó és allokáló
szerepköre volt, amely azt jelentette, hogy az államkincstári
számlakezelésre rákapcsolódott valamennyi magyar önkormányzat főszámlája. Ezzel egyidejűleg a nettó finanszírozás és
az utófinanszírozás mint finanszírozási mód is megjelent az állami
normatív támogatás esetén. A nettó finanszírozás azt jelentette,
hogy az állami normatív hozzájárulás csak könyvelési értelemben
került és kerül a helyi önkormányzatok felhasználási körébe,
pénzforgalmi értelemben ugyanakkor automatikusan levonják az
állami normatív hozzájárulásból a személyi jövedelemadót és
a társadalombiztosítási járulékot mint az állami költségvetés javára történő befizetést. Mindez alapvetően az utófinanszírozási
technikán keresztül valósulhat meg a gyakorlatban a havi illetmény számfejtését követően. Így az önkormányzat az állami
támogatáshoz nettó értéken jut havonta.
E két finanszírozási technika jelentősen csökkentette a helyi önkormányzatok által a feladatellátásra felhasználható pénzeszközök
időciklusokra történő átcsoportosítási lehetőségét, így a likviditás
rugalmasságát is. Ugyanakkor, míg a korábbiakban az állami támogatást is – mint pénzügyi forrást – el tudták helyezni rövid lejáratú
bankbetétben vagy állampapírban, addig ez a lehetőség megszűnt
a kincstári reform hatálybalépésétől.
Ennek megfelelően az önkormányzatok jelentős kamatbevételtől estek el. Mindezzel egyidejűleg a likviditási mozgástér is
szűkült, hiszen a nettó és utófinanszírozás következtében időciklusokhoz kötődően havonta kapta és kapja meg ma is az önkormányzat az állami normatív hozzájárulásokat.

1.2 A hitelképesség normatív szabályozása
A második lényeges szabályozás az önkormányzatok hitelképességének normatív (jogszabályhoz kötött) szabályozása volt, amenynyiben „a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának) felső határa önkormányzatonként a korrigált saját folyó bevétel lett”. (A korrigált
saját folyó bevétel nem más, mint a saját folyó éves bevételből

Iskolavezetés 1998. november

Gazdálkodás

levont, a konkrét költségvetési évre eső rövid lejáratú kötelezettség összegének 70%-a.)
Mindez ugyancsak jelentősen csökkentette az önkormányzatok
által felvehető hitelek nagyságát.

1.3 Az adósságrendezési eljárás bevezetése
A harmadik szabályozás a helyi önkormányzati adósságrendezési
eljárás bevezetése volt, amely ma már lehetővé teszi, hogy a fizetésképtelenné váló önkormányzat adósságaiért saját maga feleljen. Ennek megfelelően az állami jogalkotási akarat kifejezte, hogy
a saját vagyonnal rendelkező önkormányzat feladatellátási körében saját maga felel kötelezettségeiért, és a központi költségvetés
a mögöttes kezességvállalást megszüntette. Mindez a gyakorlatban tökéletesen nem valósult meg, tudunk olyan önkormányzatokról, amelyek esetén az 1996–97. évben állami segítségnyújtás
történt az államháztartási törvény előirányzatainak terhére.

1.4 Az új szabályozás hatása az önkormányzati gazdálkodásra
Az előzőekben bemutatott normatív változtatások ráébresztették
az önkormányzatokat arra, hogy a korábbi években folytatott
költségvetés-tervezési metodika és gazdálkodási gyakorlat változtatásra szorul. Maga a ráébredés szervezéstani értelemben két
évet vett igénybe, ami jól jellemzi a rendszer rugalmatlanságát.
A második év elejére (1998. évi költségvetési terv) egyre egyértelműbbé vált, hogy a költségvetések bevételi és kiadási oldala
egyszeri tőkejellegű bevételek nélkül (privatizációs bevétel, ingatlaneladások, részvényeladások) a jelenlegi intézményrendszer feladatellátási struktúrája mellett nem tud egyensúlyban
maradni a jövőben.
Az önkormányzatok felismerték, hogy az egyszeri tőkejellegű
bevételek (mint például a privatizáció vagy az értékesíthető ingatlanok) egy idő után megszűnnek, mivel nem lesz már mit privatizálni, illetve elfogynak az értékesíthető vagyontárgyak. Így a jövőben a tőkejellegű bevételek már nem tudják finanszírozni az
éves működési kiadásokat (a valós önkormányzati feladatellátást). Ennek megfelelően többféle megoldást alkalmaztak e súlyos
feladatellátási, költségvetés-tervezési, finanszírozási és szabályozási válság feloldására.
Az állami szabályozás változásai ezzel egyidejűleg arra kényszerítették a helyi önkormányzatokat, hogy elsődlegesen likvidi-
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tásgazdálkodásukat és a feladatok pénzellátási folyamatát, másodlagosan szervezeti struktúrájukat, feladatellátásukat vizsgálják
át.
A likviditásszűkítésre alapvetően kétféle módon reagáltak az
önkormányzatok:
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• Egyrészt magát a problémát a felszínen kezelve kizárólag likviditási kérdésként tételezték az új finanszírozási helyzetet, és
válaszként egyidejűleg alkalmazták a feladatellátó intézmények
felé a fűnyíró elvet (másképpen kifejezve az intézményi feladatellátás szintjén az intézményi költségvetések tervezése során az
állami és önkormányzati hozzájárulásokat szűkítették, magasabb saját bevételi kényszert írtak elő az intézményi gazdálkodásban), illetve a helyi hivatali kincstár bevezetését.
• Másrészt néhány önkormányzat – másik utat választva – kísérletet tett átfogó költségvetés-tervezési, szervezeti, szabályozási,
logisztikai és feladatellátási reform végrehajtására. Ez utóbbi
szervezéstani, szabályozási, pénzügyi, számviteli reformsorozatnak része az önálló gazdálkodási joggal felruházott intézményként megjelenő intézményi kincstár.
A tömegtájékoztatás, illetve a szakmai konzultációk, konferenciák
szintjén mindez csak úgy jelentkezett, mint két különböző típusú
kincstári modell. Ennek oka elsődlegesen az, hogy a magyar önkormányzati feladatellátás még mindig intézményekben gondolkodik és
nem komplex rendszerszervezési megoldásokban. Másodlagos oka,
hogy az önkormányzati rendszerben dolgozó hivatalnokok és közalkalmazottak, illetve a politikusok a teljes feladat ellátási rendszer
átfogó reformját leginkább közép- és hosszú távú célként tudták
elképzelni, amely nehezen illeszthető bele a négyéves választási ciklusok által determinált helyi gazdaságpolitikai intézkedések közé.
A jelen cikk második részében bemutatjuk a két kincstári modell
jellemzőit azzal a megjegyzéssel, hogy egyik sem konkurense
a másiknak, hiszen teljesen különböző kiindulási nézőpontból
közelítik meg a problémát.
Mindennek bizonyítékául megjegyezzük, hogy a hivatali kincstári
modell bevezetése után 1998-ban több önkormányzat gondolkodik az önálló gazdálkodási joggal rendelkező kincstár mint intézmény megalapításán.
Másképpen kifejezve: a felszínen jelentkező likviditási probléma
felismerése és kezelése után néhány önkormányzat már eljutott
arra a következtetésre, hogy a finanszírozási gondok mögött
• szabályozási,
• költségvetés-tervezési,
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• szervezeti,
• hatásköri,
• jogköri
problémák húzódnak meg1, melyeket kizárólag pénzügytechnikai
megoldással kezelni nem lehet.

2. A hivatali kincstár modellje
2.1 A költségvetés-tervezés és a hivatali kincstár
Az intézmények által ellátott feladatok ellátását a feladatellátás
szakmai profiljától függően (közoktatás esetén általában több
mint 50%-os arányban) az önkormányzati támogatás finanszírozza. Ennek forrása egyrészt az önkormányzati saját bevétel,
másrészt az állami normatív támogatás és az átengedett központi
adó.
A támogatás mértékét bázis költségvetési tervezési metodika
esetén kevés kivételtől eltekintve intézménysoros (és nem feladatokhoz rendelt) bontásban az éves költségvetési rendelet rögzíti.
A hivatali kincstári modell esetén képviselőtestület/közgyűlés által megalkotott költségvetési rendeletben megfogalmazott szabály, hogy az intézmények havonként csak
időarányos mértékben vehetnek igénybe önkormányzati
támogatást.
Ebben a rendszerben a támogatáshoz való hozzáférést az intézmények kezdeményezik, a polgármesteri hivatal a passzív fél
ebben a vonatkozásban; alapvető érdeke, hogy – mint fenntartó –
biztosítsa önmagát a lehívott pénzeszközök jogszerűségéről és
tervszerűségéről (bürokratikus viselkedés).

2.2 Szervezeti felépítés
A modellben a kincstár a hivatal részeként működik. A legtöbb
esetben elkülönült szervezeti egységről sem beszélhetünk, mert
a kincstárnoki feladatokat a pénzügyi, gazdálkodási vagy költségvetési osztály/iroda egy közhivatalnoka látja el. A kincstár üzem1

Válságról jelenleg – 1996-tal ellentétben – nem lehet beszélni, hiszen a normatív támogatások és állami privatizációk bevételei növekedtek.
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be helyezése tehát nagyobb szervezeti változást, hatásköri, jogköri, illetékességi szabályozást a gyakorlatban nem eredményez.
(Más kérdés, hogy ezzel a megoldással egyetértünk-e vagy sem.)
A legtöbbször még a feladatot ellátó közhivatalnok munkaköri
leírását sem módosították hivatali szinten.

2.3 A hivatali kincstár feladatai és a likviditásmenedzselés
A hivatali kincstár feladata az intézmények takarékos pénzellátása (általában összhangban az állami pénzellátás ütemével), esetleg az önkormányzati főszámlán felszaporodó
átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése kamat elérése érdekében. (Monetáris likviditási feladatok.)
A hivatali kincstár működése:
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• Az intézményi gazdálkodási jogot (önálló vagy részben önálló),
és az előirányzatok feletti rendelkezési jogot (teljes vagy részjogkör) nem érinti, csak új információszolgáltatást vezet be
azzal, hogy a tulajdonos-fenntartó önkormányzatnak felhatalmazást kell beszereznie az intézményétől a banktitok alóli felmentésre folyószámlája vonatkozásában. (Megjegyezzük, hogy
közgazdasági értelemben egy kicsit abszurd a szituáció: tulajdonos és fenntartó kér hozzájárulást ahhoz, hogy láthassa,
kinek utalják a pénzét.)
• Az integrált pénzgazdálkodás nem függ össze a költségvetéstervezési és az előirányzat-felhasználási jogosítvánnyal, azaz
nem a reálfogyasztást méri a rendszer, hanem a pénzmennyiség fogyását.
• Az intézmény számára rendelkezésre bocsátott pénzeszközök
mennyiségének szabályozásától reméli a rendszer a felhasználás hatékonyságának növekedését.
• Az önkormányzati főszámlán kamatmegtakarítást eredményez,
amennyiben elérhető az intézményi bankszámlák egyenlegének
minimalizálása, az önkormányzat bankszámláján pedig – átmenetileg – a szabad pénzeszközök megjelenése. A számlapénzzel az
önkormányzat befektetőként jelenhet meg – átmenetileg, a költségvetési felhasználási kötelezettség bekövetkeztéig – a pénzpiacon.
A jelenlegi gyakorlat szerint a hivatalikincstár-modellt alkalmazó
önkormányzatok hivatalainak osztályai általában a hatályos intézményi költségvetési előirányzatok 1/13 részét utalják havonta
az intézményeknek, illetve precízebb megoldásként az elfogadott
tervezett intézményi költségvetés alapján havi likviditási tervet
kérnek az intézményektől.
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Az intézményi pénzfelhasználási terv bevételi oldalát általában
elfogadva a hivatali kincstár biztosítja a forrásokat akképpen,
hogy az intézmény teljes forrásfelhasználásában először az intézmény saját bevételeit kell a kiadásokra fordítani.
A rendszer alkalmazása során az intézményeknél jelentkező napi kiadásokat elsődlegesen a folyó bevételek finanszírozzák, és csak másodlagosan lép be automatikusan az
önkormányzati támogatás, mert csak az intézmények napi
bevételeinek és kiadásainak egyenlegével terheli meg a
pénzintézet a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számláját.
A megoldás biztosítja, hogy az intézmények költségvetési elszámolási számláinak napi egyenlege a nullához közelítő értéket
mutat. A szabad pénzeszközök ekkor az önkormányzati főszámlán helyezkednek el, és vagy befektetésként kamatnyereséget
termelnek, vagy éppen a másnapi felhasználásra várnak.
Természetesen a pénzkímélő megoldás követelménye a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számlájával szemben is
fennáll. Ez a számla az intézményi pénzellátás mellett a polgármesteri hivatal költségvetésében megjelenő feladatok megoldását
is finanszírozza. Egyenlegének minimalizálását úgy lehet elérni,
hogy egy rulírozó betétszámlát nyitnak a számlavezető pénzintézetnél, amelyről a bank például 500 000 forintos kerekítéssel
vezeti át az önkormányzati szinten jelentkező napi összes közkiadások fedezetét a költségvetési elszámolási számlára. A számlanyitással megvalósul a pénzeszközök rulírozó betétszámlán, illetve különböző kamatozású és lejáratú betétekben való koncentrálása, míg az önkormányzati intézmények s a polgármesteri
hivatal költségvetési elszámolási számlája – egyenlegét tekintve –
a nulla értékhez közelít. Másképpen fogalmazva: a pénzeszközök
minden pillanatban valamilyen fizetési kötelezettséget teljesítenek, vagy az önkormányzat javára kamatbevételt eredményeznek. A gyakorlat által már rövid távon is bizonyított, hogy
az átgondolt, tervszerű likviditásmenedzselés igen jelentős
kamatbevétellel gazdagíthatja az önkormányzat költségvetését, még egy közpénzekkel viszonylag szerényen rendelkező város
esetén is.
Ebben a rendszerben ugyanakkor az önkormányzati kincstár
(illetve annak vezetője) felel azért, hogy az intézmények fizetőképességüket folyamatosan megőrizzék.
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A rendszer előnye, hogy megfelelő likviditásmenedzsment esetén
az adott költségvetési év közben idejekorán felismerhető:
• mely időpontban állnak rendelkezésre pénzeszközök haszonnal
járó köztes befektetésekhez
• mely időpontban kell áthidaló hiteleket igénybe venni, esetleg
egyéb likviditáspolitikai intézkedéseket hozni önkormányzati
szinten

2.4 Gyakorlati intézkedések a kincstári rendszer bevezetése során
Intézményi kiadásmenedzsment
A legnagyobb kiadási tételt a személyi jellegű kiadások képezik,
amit az állami források beérkezése után a hónap 10. napján
fizetnek ki az intézményi költségvetésből.
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A másik igen jelentős kiadási volument a közszolgáltató vállalatok részére teljesítendő kifizetések képezik. Az általuk nyújtott szolgáltatások havi ellenértékének pénzügyi rendezése a hónap utolsó munkanapján történik meg. (A központilag utalt állami
támogatás és a személyi jövedelemadó is ebben az időpontban
érkezik meg az önkormányzatokhoz.)
A harmadik nagy kiadási főcsoportot az intézmények működtetéséhez, fenntartásához szükséges beszerzések alkotják. Ezen kiadások teljesítésének időpontját – sokszor a kimondatlan gazdasági
erőfölénnyel visszaélve –, ahol sikerült a partner szállítókat „meggyőzni”, szintén a hónap utolsó munkanapjára tették.
A napi kiadásokhoz szükséges pénztári kifizetések fedezetéül
szolgáló készpénzfelvételt is szabályozták több helyen akképpen,
hogy hetenként egy alkalommal vehetnek fel készpénzt a bankszámlájukról prompt kiadásaik teljesítéséhez az intézmények. (Ez
különösen veszélyes ott, ahol a pénz őrzése a tárgyi vagy személyi
feltételek hiánya miatt nem kellően biztosított.)
Az intézményekkel szemben támasztott további követelmény,
hogy átutalási megbízásaikat lehetőség szerint hetenként egy
alkalommal nyújtsák be a számlavezető pénzintézethez, ami alapvetően a hét utolsó munkanapjára korlátozódik.
Hivatali kiadásmenedzsment
Az intézményekhez hasonlóan igen pontosan prognosztizálhatók
a polgármesteri hivatal költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kiadások is.
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Például személyi jellegű kiadások, segélykifizetések, a fennálló hitelek
tőke- és kamattörlesztése.

A kiadások másik fő csoportja lökésszerűen jelentkezik. Ezen kiadási főcsoport tételeit alkotják a beruházási, a felújítási és a kommunális kiadások. A fizetési kötelezettség teljesítését itt is olyan szerződéses feltételek kialakításával realizálták, hogy a benyújtott számla kiegyenlítése a hónap utolsó munkanapja legyen, vagy a fizetési
határidő 30–60 napot tartalmazzon.
Erőforrás-menedzsment
Az új finanszírozási rendszer megszervezése, kialakítása, illetve
működtetése nem igényel jelentős többlet anyagi erőforrást.
A meglévő szellemi-szakmai kapacitások és a számítástechnikai
eszközök hatékonyabb kihasználásával biztosítható a rendszer
működtetése.
2.5 Banki kapcsolat, banki érdek
Az önkormányzatok és a pénzintézetek kapcsolatát a konzervativizmus jellemzi. Csak az elmúlt három évben történt piaci átrendeződés az önkormányzati számlavezetési, hitelezési piacon. Az
első fejezetben leírtak ugyanakkor érzékenyen érintették a pénzintézeteket is, hiszen a Magyar Államkincstár belépése erős forrásszűkülést jelentett számukra. (Jelentősen kisebb lett a banki
számlákon, betétekben elhelyezett pénzmennyiség.) Nem szabad
elfelejteni, hogy az önkormányzatok nehéz anyagi körülményeik
mellett is nettó forráselhelyezők voltak a piacon. Ráadásul, mivel
nem igazán ismerték saját lehetőségeiket, így olcsó forrásokhoz
juttatták a kereskedelmi bankokat. Másképpen kifejezve: az önkormányzati számlák vezetése kis kockázatú, jelentős haszonnal
működő üzletága volt a pénzintézeteknek. A szabad pénzeszközökre ebben az időszakban a bankok relatíve alacsony kamatot
fizettek, a hitelpiacon pedig a begyűjtött forrásokat a vállalatok
számára drágán tudták kihelyezni.
Megfigyelhető, hogy 1995–96-tól a helyzet fokozatosan, de gyökeresen megváltozott. Az önkormányzatok versenyeztetik a bankokat a számlavezetésért, a hitelek kihelyezése jóval kockázatosabbá vált, és egyre többen jelentek meg a piacon, ráadásul kevesebb
lett a szabad forrás.
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Mindez arra kényszerítette a pénzintézeteket, hogy olyan termékeket kínáljanak az önkormányzatoknak, amelyek
• tartósan a bank ügyfeleivé teszik őket valamilyen technológia
alkalmazásával,
• nélkülözhetetlenné teszik a bankot az önkormányzat számára,
és így
• a szabad pénzeszközök elhelyezése kapcsán a bankot jobb
javaslattevői pozícióba helyezhetik másoknál, a meglévő belső
információk felhasználásával legalábbis korlátozva a piaci versenyt,
• a hitelek kapcsán – mivel a bank ismeri a számlaforgalmat –
más bankoknál kedvezőbb speciális konstrukciókat tudnak
kínálni.
Mindezen feltételek bekövetkezte miatt a bankok arra
kényszerültek, hogy az önkormányzatokkal szoros együttműködésben kidolgozzák a hivatali kincstári modelleket,
és propagálják, terjesszék azt.
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Ma a piacon fellelhető modellek között csak árnyalatnyi eltérések
vannak, amelyek elsődlegesen a kereskedelmi bankok informatikai rendszereinek eltéréséből fakadnak.
Ugyanakkor olyan mértékben erősödött a verseny a piacon, hogy
1998-ban a bankok a hivatali kincstári rendszer elterjesztésével egyidejűleg a piacot is újra felosztják.
Ma már a piaci részesedés megszerzése érdekében a bankok
•
•
•
•

jelentősen kisebb profittal,
magasabb kockázatot vállalva,
adott esetben ügyfélközpontúbb tevékenységgel,
agresszívebb marketingpolitikával

lépnek fel, amely kedvező az önkormányzatok mint ügyfelek
számára.

2.6 Egy hivatali kincstári modell alkalmazása a gyakorlatban
A továbbiakban egy pénzintézet által működtetett modellt mutatunk be.
A hivatali kincstár működését, valamint a likviditásmenedzselést
korszerű számítástechnikai háttér segíti, támogatja, amely egy
aktív és egy passzív rendszerből áll.
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Az aktív rendszert a polgármesteri hivatalban egy – a pénzintézet
által telepített – ügyfélterminál testesíti meg, ami napi közvetlen
kapcsolat meglétét jelenti a pénzintézettel. A pénzügyi (költségvetési) gazdálkodási iroda kincstárnoka így naprakészen figyeli és egyben ellenőrzi az intézményenkénti pénzforgalmat.
A pénzintézetnél vezetett bankszámlák napi zárlatát követően regisztrálni tudja az intézmények által igénybe vett
önkormányzati támogatás nagyságrendjét, megteremtve
ezzel az azonnali, közvetlen beavatkozás feltételét.
Ezzel a technikai megoldással a pénzintézet nincs arra kényszerítve, hogy külön vizsgálja a lehívott összegek nagyságrendjét,
azok jogosságát, hiszen az intézmények továbbra is teljeskörűen megőrizték úgy szakmai, mint gazdasági önállóságukat.
Az ügyfélterminál számítógépes programrendszere alkalmas arra
is, hogy a polgármesteri hivatal által adott átutalási megbízásokat
közvetlenül továbbítsa a bank felé, kiküszöbölve ezzel azt a manuális munkát, ami a bizonylatok kézzel vagy írógéppel való
kitöltésében nyilvánul meg.
A számítógépes háttértámogatás passzív rendszerét a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számlájának pénzforgalmát regisztráló programrendszer alkotja, ami naprakészen mutatja
•
•
•
•

a globális pénzforgalmat,
az elhelyezett betétek nagyságrendjét,
a naponként keletkező és a halmozott kamatbevételeket,
az adott esetben felvett likvid hiteleket, és végül, de nem
utolsósorban
• a költségvetési elszámolási számla napi egyenlegét.
A naponként bevitt adatokból előállított vonaldiagramokból
• világosan követhető a költségvetés végrehajtásának pénzügyi
folyamata,
• prognosztizálhatók a várható kamatbevételek, és
• természetesen információ nyerhető arra vonatkozóan, hogy
a kirajzolódó tendenciából következtetve milyen intézkedéseket
kell megtenni az elkövetkezendő időszakban.
A betételhelyezések havonként tapasztalható ugrásszerű ingadozása megszűnt, miközben a költségvetési elszámolási számla
egyenlege a nulla értékhez közelít.
Az önkormányzati főszámlát vezető bank kamatjóváírása általában negyedévente történik meg.
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Az intézmények „önkormányzati támogatáslehívási ütemterv”ében naponként kimutatott összegtől való kisebb eltérés nem
okoz különösebb problémát a pénzellátásban, mivel tapasztalataik szerint a ténylegesen igénybe vett támogatások néhány
napon belül közelítik a tervezett összeget. Havi szinten viszont
rendkívül szigorú követelmény a lehívható önkormányzati
támogatás 1/12-ed részéhez való közelítés, hiszen az önkormányzati bevételek képződésének üteme szigorúan kikényszeríti a pénzeszközök tervszerű igénybevételét. Ez irányú
tapasztalataik szerint az intézmények alapvetően betartják a
költségvetési rendeletben megfogalmazott követelményeket, gazdálkodási magatartásuk tükrözi, hogy havonként rendszeresen
figyelik saját pénzforgalmukat, és ebből következően tiszteletben
tartják az önkormányzati támogatás lehívására vonatkozó 1/12es részarányt.
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Ezen kis kincstár lényege tehát egy számítógépes program
– melynek neve jelen esetben „ügyfélterminál”, – és a számlavezető bank terminálja. Természetesen egy, a pénzügyekhez és a
program használatához értő hivatali szakember is szükséges
hozzá. Ez a szoftver is a hivatal részeként, a pénzügyi irodákon
működik. Tehát a „kézi vezérlésű” finanszírozást egy hatékony
számítástechnikai eszköz segíti.
A hivatali kincstári szoftver az önkormányzati intézmények költségvetési előirányzatait figyelembe véve teljesíti az intézményi
kötelezettségvállalásokat, biztosítja a pénzellátást.
Az intézmények bankszámláira nem havi rendszerességgel, hanem csak szükséges esetben kerül át önkormányzati
támogatás. Az intézményeknél képződő saját bevételekről
pontos ismerete van a hivatali kincstárnak, ami szintén
lehetőséget ad arra, hogy minél kevesebb helyi önkormányzati költségvetési pénzeszközátadás jelenjen meg az intézmény számláján.
Így csökken az önkormányzati szinten meglévő pénzeszközök
szétdaraboltsága, ami lehetővé teszi a biztonságos, folyamatos és
takarékos készpénzgazdálkodást.
A szoftver figyeli
•
•
•
•
•

a számlák egyenlegeit,
a betéti kamatokat,
a betétek összegét,
a kihelyezhető összeg nagyságát és
a lekötés idejét.
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Ugyanakkor a kiadási és bevételi előirányzatok alakulásáról, a
pénzmaradványról és az előirányzat-átcsoportosítási igényekről
is pontos képe lesz az önkormányzat gazdasági vezetőinek.
A helyi önkormányzat költségvetésében a szabad pénzeszközök
felhasználásából bevétel képződik. Ez az egységes formában érkező pénzügyi információ egyszerűbbé és megalapozottabbá teszi
a helyi döntéshozatalt (költségvetési tervezést, beszámolást) is.

2.7 A pénzügyi információk áramlása
Az Office Banking rendszer
Az ügyfélterminál a pénzintézet „Office Banking” szolgáltatása.
A szolgáltatást megtestesítő számítógépes rendszer az ügyfél és
a bank számlavezető rendszere között helyezkedik el (így felfogható a számlavezető rendszer speciális előtétjének is).
Az idők során a szolgáltatás megvalósítására két alapvető technikai
megoldás született, a terminál-, és a postafiókmódszer. A gyakorlatban
a terminálmódszer terjedt el.

Ez esetben a hivatali kincstárnál lévő berendezés majdnem úgy
működik, mint a bankfiókban a pultok mögött található munkaállomások.
A lényeges különbség mindössze a következő:
• a hivatali kincstár nyilvánvalóan csak a saját számláihoz fér
hozzá
• bizonyos tranzakciókat nem hajthat végre
• a jelentősebb fizikai távolság miatt telefonvonalon keresztül
kapcsolódik a számlavezető rendszerhez, ami kizárja az állandó
vagy tartósabb kapcsolatot, valamint a nagysebességű adatátvitelt
Az Office Banking rendszer előnyei
Megvalósítása általában egyszerű, hiszen a hivatali kincstár lényegében egy korlátozott jogkörű banki munkaállomást kap.
A pillanatnyi állapotot tükröző információlekérdezés, a rögzített
terhelések azonnali feldolgozása és ezzel az elfogadás/visszautasítás azonnali kimutathatósága a módszer természetes velejárója.
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Az Office Banking rendszer hátrányai
Teljes függőség a banki számlavezető rendszertől. Ennek következményeképpen:
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• A hivatali kincstárnál lévő gépen futó program kezelői felülete
megegyezik a banki rendszer kezelői felületével, ami nem mindig egyeztethető össze a hivatali kincstár kívánalmaival (például a banki rendszereknél legtöbbször igen kis súlyt fektetnek
a felhasználói felület kialakítására – szemben a funkcionalitással –, emiatt e rendszerek jó részénél a legnagyobb jóindulattal
sem beszélhetünk felhasználóbarát, ízléses kialakításról, egyszerű kezelhetőségről).
• A sokszor speciális szoftverkörnyezet esetleg speciális hardvert
igényel, megnehezítve ezzel a hivatal számítástechnikai rendszeréhez való illeszthetőséget.
• Mindig egy konkrét számlavezető rendszerhez készül el (annak
része), emiatt a banki rendszer komolyabb változása, esetleg
lecserélése, vagy több banki rendszer megléte a hivatali kincstár működését bonyolítja.
• Mindenfajta információlekérdezéshez kapcsolatba kell lépni
a bankkal. A lekérdezés főként nagy tömegű információ áttekintése esetén az állandó telefonos kapcsolat miatt lassú és
költséges.
• A kézi megbízásrögzítés általában ugyancsak állandó kapcsolat
közben realizálható, így ugyancsak felmerül a lassúság és
a hosszú idejű telefonkapcsolat problémája, a nagyobb tömegű
rögzítés külön intézkedés (előrögzített anyag beolvasása) nélkül
szinte lehetetlen.
• A biztonságot érinti, hogy a banki rendszer megbízásrögzítő
funkcióihoz nem tartozik engedélyezési műveletsor, ez tehát
a programból is kimarad, ha külön ki nem fejlesztik.
Információcsere
A hivatali kincstárterminál és a számlavezető bankfiók között
alapvetően az alább körvonalazott információáramlás lehetséges:
A banki napzárási műveletsor befejezésével a számlavezető rendszer a hivatali kincstári terminálszolgáltatásban részt vevő ügyfelek részére kiválogatja az aznapi számlaegyenleg-adatokat, és
a számlamozgásokat megtestesítő forgalmi adatokat. Minden,
a számlavezető bankfiókba elektronikus úton beérkezett forgalmi
tétel teljes adattartalommal (nem kivonatoltan) kerül átadásra.
Mivel ez a kiválogatás napzárás után történik, ellenőrzött, hivatalos napi végeredményt jelent. Ezt az információt nem szükséges
azonnal letölteni a bankból, ugyanis az igen jelentős ideig (4 év),
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folyamatosan gyűlhet a hivatali kincstár részére fenntartott elektronikus postafiókban.
Kapcsolatteremtés esetén az egész információmennyiség átkerül a hivatali kincstárhoz. A hivatali kincstári terminál folyamatosan gyűjti a forgalmakat, amelyek lekérdezhetők, valamint
a saját rendszerekben is – elvileg – korlátozás nélkül felhasználhatók. Ezen adatok összességét nevezzük elektronikus kivonatnak (banki oldalon nap végi leválogatásnak).
A számlaterhelések rendje
A hivatali kincstári terminál megfelelő funkciói segítségével öszszeállíthatók és a számlavezető bankfiókba küldhetők – akár több
részletben is – a számlaterhelési megbízások. A számlavezető
rendszer ezeket – szigorúan a beérkezett adattartalommal – feldolgozza, és a feldolgozás során minden egyes tételben jelzi a tétel
elfogadásának vagy visszautasításának tényét.
Visszautasítás esetén a hiba oka (például nem létező számlaszám,
fedezethiány) is jelzésre kerül. A feldolgozott tételek mint viszszaigazolások az elektronikus postafiók közreműködésével
visszajutnak a hivatali kincstárhoz. Itt az elfogadott és visszautasított tételek különválnak: az elfogadottak adatbázist alkotnak – a visszaigazolások adatbázisát –, a visszautasítottak pedig
ideiglenes állományban várják további sorsukat, ami lehet törlés
vagy (a szükséges módosítás után) újraindítás.
A hivatali kincstárterminál segítségével küldött számlaterhelési
megbízások feldolgozására az alábbi alapvető szabályok vonatkoznak:
• Ha a tételek a számlavezető rendszer nyitvatartási ideje alatt
érkeznek be, akkor aznap (és általában azonnal) kerülnek
könyvelésre.
• A nyitvatartási időn kívül (például este, éjszaka) beérkezett
csomagok feldolgozása a következő banki napon (a nyitást
követően) történik.
• A postautalványok, ha azok a posta által megszabott határidő
(levonva belőle a banki feldolgozási és kézbesítési időigényt)
után kerülnek beküldésre, csak másnap jutnak postára. A tételek terhelési oldala az előző két pont szerint alakul.
A napközbeni számlamozgások rendje
Ha a hivatali kincstárnok a banki számlavezető rendszer nyitvatartási ideje alatt, a hivatali kincstári terminál segítségével bármilyen célból kapcsolatot teremt a bankfiókkal, minden esetben
megkapja aznapi – a legutóbbi napnyitás és a hívás időpontja
között eltelt idő alatt keletkezett – számlamozgásait. E számla-
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mozgások a napzáráskori ellenőrzési fázis előtt állnak, ennek
megfelelően a bank ezen információ teljes körű valódiságáért
nem felel. A napközbeni forgalmak az elektronikus kivonattól
elkülönítetten tárolódnak.
A szabad formátumú küldemények kezelése
A hivatali kincstárnok és a bank bármikor, bármilyen formátumú
és adattartalmú állományokat küldhet az ellenoldal felé, elvileg
bármilyen célból. Az egyes küldemények témák szerint csoportosíthatók.
Mivel a működés igen egyszerű, további részletezését nem látjuk
szükségesnek.

2.8 Implementációs ellentét, változásmenedzsment
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Az intézmények vezetése ellenállást tanúsíthat a városi kincstári
rendszer bevezetése ellen, hiszen elveszítik szabad pénzeszközeik
betétbe helyezésének lehetőségét, s ennek következtében elesnek
egy meghatározott nagyságrendű kamatbevételtől.
2.9 Összefoglalás: a rendszer bevezetésének előnyei és
hátrányai
A helyi kincstári rendszer bármely önkormányzatnál eredményesen alkalmazható, amely egy vagy több önállóan gazdálkodó
intézménnyel rendelkezik.
Hatékonysága természetesen függ
• a költségvetés nagyságrendjétől,
• az önállóan gazdálkodó intézmények számától és
• az adott önkormányzat mindenkori eladósodottságának mértékétől.
Működtetésének célja a fő célkitűzéseknek megfelelően az
önkormányzat fizetőképességének folyamatos megőrzésében, a pénzügyi stabilitás biztosításában, továbbá – a legkedvezőtlenebb esetet feltételezve – a kényszerből felvett
likviditási hitelek és azok kamatterheinek minimalizálásában teljesedik ki.
Előnyei:
• a hivatali kincstári tevékenységből származó pénzügyi műveletek
többletbevételei javítják az önkormányzati költségvetés pénzügyi
mozgásterét
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• az önkormányzati intézmények pénzügyi feladatellátása szervezettebbé és rendszerezettebbé válhat
• az önkormányzati költségvetés pénzforgalma harmonikusabban működhet
• a rendszer bevezetésekor nincs szükség új számítástechnikai,
szervezési, pénzügyi ismeretanyag megszerzésére, új számítógépes programrendszerek kifejlesztésére
• a városi kincstári rendszer megszervezésére és működtetésére
nem kell anyagi erőforrásokat áldozni a költségvetésből
• a rendszer működtetése nem gerjeszt átfedést vagy párhuzamosságot sem a hivatali, sem az intézményi adminisztrációban
• a városi kincstár bevezetése nem sérti az intézmények szakmai
és gazdasági önállóságát, hiszen továbbra is az intézményi
egyszemélyi felelős vezető dönt a jóváhagyott költségvetés keretein belül a pénzeszközök felhasználásáról
• személyi erőforrások szabadulhatnak fel az intézményeknél
• az intézmények költségvetési elszámolási számláin korábban
„pangó” pénzek eltűnnek, azok az összönkormányzati érdekek
érvényre juttatása mellett fizetési kötelezettséget teljesítenek,
vagy kamatbevételhez juttatják a költségvetést
• az önkormányzat költségvetésének fizetőképessége erősödhet,
az egy bankszámlán koncentrálódó pénzeszközök pénzügyi
műveletek végrehajtására adhatnak lehetőséget
Hátrányai:
• amennyiben a hivatali (a kincstárnok) és az intézményi (gazdasági vezető) együttműködésének belső szabályozása (munkakör, hatáskör, jogkör, felelősség) nem készül el, a nem kellőképpen szabályozott viszony mindkét oldalon visszaélésre adhat alkalmat, illetve a hivatali oldal túlhatalomhoz juthat
• az egy pénzintézethez kötődő függőség (mivel a gyakorlatban
a számítógépet, a programot, a betanítást a pénzintézet adja)
jelentősen növekedhet, ami korlátozhatja az önkormányzat pénzügyi hatékonyságát a szabad pénzeszközök befektetése területén

3. Az intézményi kincstári modell
3.1 A költségvetés-tervezés és az intézményi kincstár
Az intézményi kincstári modell szorosan kapcsolódik a helyi
önkormányzati feladatellátási reformhoz. A feladatellátási reform költségvetési oldala nem más, mint normatív alapokon
nyugvó, nulla bázis alapú költségvetés-tervezés. Ez a tervezési
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metodika feltételezi a költségvetés-tervezési eljárás új alapokra
helyezését, ami azonban csak azt követően lehetséges egy önkormányzatnál, ha a bevezetés előtt számbavételre kerül a valós
jelenbeli feladatellátás valamennyi jellemző paramétere.
Ezek a következők:
•
•
•
•

az önkormányzati feladatellátás a jelenlegi intézményrendszerben
az ehhez kötődő vagyon
az emberi és tárgyi erőforrások rendszere
a jelenlegi rendszer hatékonysága, bevételtermelő képessége és
forrásfelhasználása
• az előállított (köz)szolgáltatásra vonatkozó fogyasztási igény
vizsgálata, a kapacitás- és hatékonyságvizsgálat
• a jelenben működtetett (köz)szolgáltatások szabályozottságának vizsgálata
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A működő önkormányzati feladatellátásban alapvető kérdés annak tisztázása, hogy milyen feladatot milyen mértékben és módon
kívánatos ellátni. A feladatfinanszírozás éppen azt jelenti,
hogy feladatellátásban szükséges gondolkodni és nem intézményrendszerben. A kötelező vagy választott feladat ellátása
nem szükségszerűen jelenti, hogy az „örökölt” struktúrában kell
valamit továbbműködtetni. Ha egy feladatot más módon célszerűbb ellátni, mint a jelenlegi módon, az szükségképpen újraalapítást jelent. Azaz a feladatellátási rendszer áttekintése és újragondolása felveti a működési formák osztályozását.
A feladatellátás módjának megválasztása és a feladatellátási koncepció szerinti alkalmazás megvalósítása együtt jár
• a feladatkörök, hatáskörök és munkáltatói egységek újramegállapításával,
• a felelősségi körök megrajzolásával,
• a gazdálkodási jogkörök és a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat
felülvizsgálatával,
• egyes foglalkoztatási vagy munkaköri csoportok mozgásba hozásával és átcsoportosításával,
• új feladatköri megosztásokkal,
• a vagyon és a költségvetés nulla alapú megállapításával.
A helyi önkormányzat lehetőségeit meg kell vizsgálni a jövedelemtermelő képesség, a felhasználható erőforrások, a feladatellátási struktúra és a mezoökonómiai, valamint szociológiai leképezések alapján. Az új típusú feladatellátási koncepció létrehozását
megelőzi a teljes körű forráselemzés, kiadásszerkezeti vizsgálat
és a vagyon számviteli és műszaki számbavétele valamennyi
önkormányzati feladat vonatkozásában.
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Mindennek többek között az az oka, hogy a jelenlegi helyi önkormányzati feladatellátás szabályozása, és a költségvetés-tervezés
nem különíti el a vagyon működtetéséhez kötődő számviteli,
pénzügyi, közbeszerzési, étkeztetési, szállítmányozási, raktározási, őrzési, portaszolgálati és egyéb feladatokat, amelyek minden
jelenlegi intézményben fellelhetőek, illetve a szakmai feladatellátást (mint oktatási, szociális gondoskodással összefüggő, könyvtárosi és egyéb tevékenységet). Ennek megfelelően tipikus a kisméretű, gazdálkodási szempontból önálló, előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkező szervezet. Az önkormányzatok intézményrendszere szétaprózott, erőforrás-koncentrációra (például
beszerzési piacon), vagy erőforrás-átcsoportosításra (például
betegség, távollét esetén) képtelen. A legtöbb esetben üzemgazdasági szempontból értelmezhetetlenül kis hatékonyságú a jelenlegi intézményszerkezet kapacitáskihasználtsága.

3.2 Az intézményi kincstár létjogosultságának alapelvei
Az új típusú, modern önkormányzatiság a közszolgáltatások
területén megköveteli a takarékos, magas kapacitáskihasználtságú, ugyanakkor szakmai és közgazdasági értelemben magas hatékonyságú feladatellátást. A feladatellátásban részt vállalókkal
szemben ugyanakkor alapvető követelmény a flexibilitás a munkahely tekintetében egy településen belül, a standard minőségben történő helyettesíthetőség a munkavégzésben. Az állampolgár szempontjából pedig elvárás a szakmai minimumszint standardjának állandó biztosítása, bárhol is történik a közszolgáltatás
az adott településen belül.
Mindezeknek megfelelően a feladatellátás alapvetően két különféle
típusú intézménycsoportba sorolható egy településen belül:
Léteznek egyrészt a szakmai intézmények, mint az előirányzatok tekintetében részjogkörű, a gazdálkodás szempontjából részben önálló költségvetési szervek. (Feladatuk: az oktatási, a szociális gondoskodással összefüggő, a könyvtárosi és egyéb szakfeladatok ellátása.) Rendelkezési jogkörük kiterjed a szakmai
költségvetési előirányzataik felhasználására, a munkáltatói jogkör gyakorlásán keresztül a szakmai bértömeg-gazdálkodásra,
a szakmai dologi kiadások beszerzésére és a szakmai pályázati
pénzek felhasználására.
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Ebben a szervezéstani, irányítástechnológiai, gazdálkodási megoldásban tehát elválik
• a gazdálkodási önállóság (pénzügyi technológia),
• a munkáltatói és jogi önállóság (intézmény), valamint
• a szakmai önállóság kérdése (intézményegység).
A gazdálkodási önállóság és autonómia ebben az esetben a demokratikus joggyakorlatnak megfelelően csak korlátozott lehet.
Az autonómiát korlátozza, hogy az intézmény közvagyonnal rendelkezik, közpénzekkel finanszírozzák, sem saját vagyont, sem
saját pénzt jogi értelemben nem kockáztat, jövedelme alapvetően
támogatás. A jogi, gazdasági és szakmai önállóságot alapvetően
korlátozza, hogy se nem feladatellátó (ezért az önkormányzat felel
a településen), se nem tulajdonos (tulajdonos az önkormányzat),
se nem közjogi normaalkotó (ez a közgyűlés/képviselőtestület),
hanem szakmai szolgáltató intézmény.
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Az intézményi felelősséget korlátozza, hogy magának az intézménynek nincs kockázatvállalási lehetősége. Az adósságrendezési eljárás, a vagyonért való felelés a fenntartót (önkormányzat)
kötelezi.
Mindezzel egyidejűleg abban az értelemben létezik felelőssége,
hogy hatékonyan működteti-e a rábízott vagyont, felelősen gazdálkodik-e a költségvetési előirányzattal, betartja-e a munkajogi
eljárási szabályokat, törvényesen igazgatja-e az intézményt, biztosítja-e a közszolgáltatás minőségét.
Az intézményi feladatellátási felelősség felvetése
•
•
•
•

a közszolgáltatás mérhetőségének biztosítása,
a jogi normarendszer,
az alapszolgáltatás standardjai és
a szakmai követelmények meghatározása

nélkül alapvetően politikai színezetű kérdés marad, ugyanis számonkérhetőség és szankció nélkül nincsen felelősség.
A helyi feladatok standardjait szabályozó normarendszer nélkül
viszont nem létezik számonkérhetőség, ezért kell a feladatellátás
szakmai és vagyonműködtetői feladatait helyi jogalkotásban szabályozni.
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3.3 Az intézményi kincstár gazdálkodása, előirányzatok feletti rendelkezési joga
Az intézményi kincstár önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv.
Az előirányzatok tekintetében jogköre
• a saját dolgozói személyi juttatás előirányzatával,
• dologi kiadásainak előirányzatával, továbbá
• valamennyi szakmai intézmény dologi kiadásainak, felújítási,
felhalmozási és tőkejellegű előirányzatával
való rendelkezésre terjed ki.
Rendelkezési jogát ugyanakkor csak a szakmai intézmények
egyetértési jogának figyelembevételével gyakorolhatja.
Az előirányzat-felhasználással kapcsolatos egyéb kérdésekben a
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és a kincstári szabályzat rendelkezései alapján kell eljárni.
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3.4 Az intézményi kincstár és a szakmai intézmények munkamegosztása és felelősségvállalása
A részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban:
szakmai intézmény), illetve a részjogkörű költségvetési egység –
a számára a költségvetésében meghatározott előirányzatokon kívül
is – felelős az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: kincstár) költségvetésében részére rendelkezésre tartott működési, felhalmozási célú előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért, az
elvárható takarékosság betartása mellett.
A szakmai intézmények vezetőinek felelősségi körébe tartozik a fentiek következtében a költségvetés-tervezés során leadott igények mértékének és a tételek mennyiségének pontos felmérése és analitikai alátámasztása.
A leadott igények mindig természetben leadott igények, amelyhez
bérszorzó, árindex vagy tapasztalati érték alapján számviteli értéket kell rendelni. A leadott igények számviteli értékei kizárólag
a természetbeni egységek értékeivel, és annak műszaki vagy
minőségi tartalmával együtt jelenhetnek meg intézményi igényként. Ezen igények felmérése szorosan kötődik a nulla bázisú
költségvetés tervezéséhez.
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A kincstár vezetőjének felelőssége
• a leadott igények összevetése az előző évben leadott igények
természetbeni felhasználásával (a rendszer létrehozásától számított egy költségvetési év múlva) és
• az álláshelyek, statisztikai létszámok, bérszorzók, árindexek,
tapasztalati értékek ellenőrzése.
Amennyiben a szakmai intézmény és a kincstár számításai között
jelentős – 1-3%-ot meghaladó – eltérés van a bérszorzók, árindexek, díjtarifák és tapasztalati értékek alkalmazása tekintetében,
és a szakmai intézmény és a kincstár közötti egyeztetés nem járt
eredménnyel, úgy a kincstár vezetője kikéri az önkormányzat
szakmai és pénzügyi bizottságai véleményét.
A szakmai intézmény vezetője felelős a jóváhagyott előirányzatok
keretein belül a takarékos és szükséges felhasználásért.
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A kincstár vezetője felel a teljesítés szabályosságáért, a teljesítés
értékeinek nyomon követéséért (a teljesítés során természetesen
jelentkező szezonalitások figyelembevételével). Az előirányzatok
teljesítéséről, az éves teljesítés üteméről, az előirányzat/teljesítés
arányairól a havi pénzforgalmi jelentések elkészítésével egyidejűleg beszámolót készít a természetes szezonalitások és az egyedi,
szintre nem hozandó kiadások figyelembevételével.
A kincstár kezdeményezi a belső pénzügyi ellenőrzés lefolytatását
és ennek eredményeiről beszámoló készítését, amennyiben a tervezett és teljesített adatok közötti eltérés indokolja:
• jelentős készletfelhalmozás vagy pénzmaradványképzés történik
• az egyes rovatokon, tételeken a kifizetés szignifikánsan meghaladja a statisztikai átlagértéket
• előirányzat-túllépés, illetve szállítói tartozás keletkezik
• esetleg valószínűsíthető a tartozásállomány felhalmozódása
Az előzőekben meghatározott előirányzat-felhasználási szabályok be nem tartása esetén a kincstár kezdeményezésére a
felügyeleti szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot – a szakmai és pénzügyi bizottság véleményének meghallgatásával – visszavonhatja, illetve korlátozhatja. A szakmai intézmény vezetője ellen a gazdálkodási és pénzügyi
fegyelem megsértése címén a munkáltatói jogkör gyakorlójánál munkajogi eljárást kezdeményezhet.
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként való besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti.
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A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – a szakmai
intézmény – besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv
• kijelöli a városi kincstárat mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervet a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására és
• jóváhagyja a kincstári szabályzat keretei között az önállóan,
illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét.

Figyelem!
A kincstári szabályzatnak ez esetben tartalmaznia kell
➟ a tervezés, a pénzkezelés, az előirányzat-felhasználás, az előirányzat-módosítás, a kincstári körön kívüli intézmények esetén a pénzellátás, a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az
ellenjegyzés, az érvényesítés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, a közbeszerzés-információ, számla-, áru-, illetve
pénzforgalom és a szállítói teljesítés elfogadása feladatait,
➟ az információáramlás, -szolgáltatás és a beszámolás kötelezettségeit, továbbá, hogy
➟ melyek azok a feladatok, amelyeket a működtetési kiadások, a tárgyieszköz-felújítás, a beruházás, a vagyonkezelés
tekintetében
— a kincstár összevontan, illetve
— a szakmai intézmény elkülönítetten, önállóan lát el.
A kincstár a fenti feladatokon túlmenően ellátja a helyi statisztikai adatgyűjtés és adatkontrolling, pénzügyi belső ellenőrzés,
pénzügyi elemzés és értékelés, mérlegkészítés, vagyonállományalakulás és likviditáselemzés feladatait, a szakmai elemzés és
értékelés számítógépes előkészítését, illetve a nem államháztartáshoz tartozó önkormányzati közszolgáltató szervek tekintetében a mérési feladatokat.
A kincstár saját gazdasági szervezetének kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,
a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással
kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat.
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A szakmai intézmény a vagyonműködtetői feladatok tekintetében
a kincstár gazdasági szervezete révén látja el a saját elemi költségvetésének részét képező előirányzatok és teljesítések analitikai tervezési és nyilvántartási, működtetési, mérési, számla- és áruforgalmi, valamint vagyonállományi nyilvántartási feladatait.
Ezenkívül – kincstári véleményezéssel és a felügyeleti szerv jóváhagyásával – elkészíti saját
•
•
•
•
•
•
•
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számla-,
iktatási,
bizonylati,
leltározási,
selejtezési,
pénzkezelési,
a foglalkoztatottak és a dologi beszerzések

analitikai nyilvántartási rendjét.
A gazdasági szervezet felépítését és feladatát a szakmai intézmény és
a kincstár szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni.
A szakmai intézmények gyakorolják a munkáltatói jogokat
a szakmai és titkári foglalkoztatottak tekintetében. A pénzügyi-gazdasági és pénzügyi adminisztrátori foglalkoztatottak esetén a munkáltatói jogokat a kincstár gyakorolja.
A szakmai intézmény és a kincstár szervezeti és működési szabályzata az alábbi főbb bontásokban szabályozza a szervezeti
felépítést, a pénzügyi-gazdasági munkakörökhöz kapcsolódó
feladatokat és jogköröket a munkavégzés helye, és az alapvető és
egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának figyelembevételével:
• funkcionális szervezeti feladatok:
— költségvetés-tervezés, teljesítés, könyvvezetés, beszámolás
— mérlegkészítés, vagyonkezelés, vagyongazdálkodás, állománynyilvántartás
— ellenőrzés, közbeszerzés, megtakarítás- és teljesítésmonitoring
— adatkontrolling, statisztikai adatgyűjtés, mérés, likviditásés pénzügyi elemzés és értékelés, szakmai mérési eredmények számítógépes előkészítése
• munkakörök:
— analitikus nyilvántartó, házipénztár-kezelő, adminisztrátor
— szintetikus könyvelő (szakmai ágazatonként), főkönyvelő
— vagyonnyilvántartó és -kezelő, mérlegkészítő
— pénzügyi ellenőr, revizor, monitoring-szakértő, közbeszerző
— adatkontroller, likviditás- és pénzügyi elemző, értékelő
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— költségvetés-tervező
• munkavégzés helye szerint:
— kincstári székhelyen
— kincstári telephelyen
— változó munkahelyen (több telephelyen)
• munkáltatói jogkör gyakorlása szerint:
— alapvető munkáltatói jogok1
— egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: alapvető munkáltatói
jogok2 gyakorlásával kapcsolatos javaslattételi jog, egyéb
munkáltatói jogok közvetlen gyakorlása3
Az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolhatja – szakmai intézményben változó munkahellyel alkalmazott, illetve kihelyezett munkakörben foglalkoztatott pénzügyi kincstári alkalmazottak tekintetében – a szakmai intézmény vezetője is. A munkáltatói jogok
ilyetén gyakorlásáról a kinevezési okmány, a szakmai intézmény és
a kincstár szervezeti és működési szabályzata rendelkezik.
3.5 A likviditás menedzselése a modellben
Az intézményi kincstár rendelkezik a teljes feladatellátó intézményrendszer tekintetében
• a vagyonműködtetői feladatokhoz rendelt költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési joggal, továbbá
• a szakmai intézmények tekintetében a statisztikai adatgyűjtés
által előállított költségvetési tervhez kötődő teljesítési mutatószámok előállításával és
• a szakmai adatok kontrollingjával.
Így a teljes intézményrendszer feladatellátásához kötődően elvégzi a pénzügyi elemzés és értékelés feladatait is. A likviditásmenedzsment azon költségvetési előirányzatok területén illeti meg,
amelyek felett rendelkezik.
Ilyen modell működése esetén nincs szükség hivatali kincstárra, hiszen a feladatellátás naturális mérésétől a likviditásmenedzsmentig minden rendszervezérlést az intézményi kincstár végez.

1
2
3

A kincstárnál közalkalmazotti vagy megbízásos jogviszony létesítése, megszüntetése, fegyelmi eljárás indítása.
Kinevezés, felmentés, illetmény, munkavégzés helye, jutalmazás, fegyelmi
eljárás.
Például feladatok kiosztása, munkavégzés ellenőrzése, rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadságolás.

Iskolavezetés 1998. november

N
1.3
25

Gazdálkodás

Példa
Amikor a szakmai intézmény – amely részben önálló költségvetési szervként csak a szakmai dologi kiadások előirányzataival, valamint a bérelőirányzataival rendelkezik – túllépné időarányosan fogyasztásában a
költségvetésében tervezettet, ezt azért nem tudja megtenni, mert nincs
hozzá pénzeszköze, illetve az adatkontrollingon keresztül a kincstár
azonnal tudomást szerezne róla.

A hivatali kincstár feladatához képest tehát az intézményi
kincstár nem csupán az intézmények takarékos pénzellátása területén rendelkezik feladatokkal, hanem valamenynyi, az intézményi feladatellátáshoz kötődő fogyasztás
mérése, illetve elemzése, finanszírozása hozzá tartozik.
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Ennek megfelelően nem „az esetleg felszaporodó átmenetileg
szabad pénzeszközök befektetése kamat elérése érdekében” a
hangsúlyos feladat számára, hanem a reálfolyamatok mérésén
keresztül a költségvetési egyensúly fenntartása, a közszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges javak beszerzésében pedig a koncentrált
mennyiségen keresztül a mennyiségi kedvezmények elérése.
„Ugyanazon pénzmennyiség mellett nagyobb árumennyiség beszerzése,
vagy kevesebb pénzmennyiség mellett ugyanannyi árumennyiség beszerzése standard minőség mellett, az intézményi feladatokhoz rendelt
fogyasztás periodikájának megfelelő ütemezett szállítással.”

Feladatai tehát nem csupán monetáris likviditási, hanem reálfogyasztási és hatékonyságmérési, illetve beszerzési, logisztikai
feladatok.
Kiemelendő továbbá, hogy az intézményi kincstár csak feladatellátási szerződés keretében szolgáltatásként láthatja el a polgármesteri hivatalok egyes szakfeladatai esetén a statisztikai adatgyűjtési, adatkontrollinggal kapcsolatos és közbeszerzési bonyolítói feladatokat.

3.6 Gyakorlati intézkedések a kincstári rendszer bevezetése során
A rendszer bevezetésének részletes bemutatásától a terjedelem
hiányában eltekintünk.1

1

Lásd erről: Önkormányzati válság és megoldás (Excellence Rt. Budapest, 1996)
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Az új finanszírozási rendszer megszervezése, kialakítása, illetve
működtetése jelentős erőforrás-átcsoportosítást és szolgáltatásvásárlást (elsősorban információtechnológiai eszközök és technológiák megvásárlását) igényli mind az emberi erőforrások, mind a
tárgyi eszközök és a modern közszolgálat-irányítási technológiák
elsajátítása területén. A rendszert gyakorlati képzés nélkül bevezetni szinte lehetetlen. A jelenben működő erőforrások felmérése
nélkül a szükséges erőforrások prognosztizálhatatlanok.
3.7 Banki kapcsolat, banki érdek
A rendszer bevezetése elsődlegesen az önkormányzat mint települési feladatellátó érdekeit képviseli. A banki kapcsolat a jelenben működőhöz képest minimálisan változik azzal, hogy a tranzakciók száma lecsökken, értéke megnövekedik. (A személyi juttatásokhoz kötődő tranzakciókat most nem vettük figyelembe.)
3.8 A rendszer bevezetésének előnyei és hátrányai
Az intézményi kincstár mint valódi települési vagy területi kincstár
reálgazdasági feladatellátóként tételezhető, amely
• az önkormányzati vagyon,
• az önkormányzat által ellátandó feladatok és a rendelkezésre
álló pénzeszközök, valamint
• a szolgáltatásokat igénybe vevők száma
alapján működik.

Figyelem!
Az intézményi kincstárat csak ott célszerű alkalmazni, ahol a
feladatok száma üzemgazdasági szempontból indokolja
➟ a költségvetés tervezése és végrehajtása során a monitoring, valamint a kontrolling alkalmazását,
➟ a közös vagy közbeszerzések jelentős megtakarításokat
eredményeznek, és javítják a feladatellátás minőségét, valamint
➟ a munkaerő hatékony átcsoportosíthatósága csökkenti az
emberi erőforrás költségeit.

A feladatkoncentráció ára: a helyi normarendszer, a munkakörök, hatáskörök, jogkörök, munkarendek valósághű szabályozá-
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sa. A rendszer hatékonysága – különösen a nulla bázisú költségvetés-tervezéssel együtt – ugyanakkor nem monetáris hatékonyság (kamatnyereség), hanem a feladatellátás új szabályozásán
keresztül a feladatellátás hatékonyságának valóságos növekedése.
Eredménye a költségvetési hiány csökkenése, majd megszűnése, a feladatellátási standardok kialakulása, a költségvetés átláthatóságának megjelenése, a számonkérhetőség és az eredményorientáció elveinek és gyakorlatának
megjelenése.
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Az intézményi kincstár bevezetése jelentős többletforrásokat keletkeztet, amelyek a feladatellátás további hatékonyságnövekedését segíthetik elő megfelelő felhasználás esetén. A rendszer bevezetése után gyorsan (3-6 év alatt) megtérül. Nem elhanyagolható,
hogy a nulla bázisú költségvetés-tervezési technológia elemzési
adatigényét kiszolgálva a költségvetési döntések meghozatala
előtt az intézményi kincstár képes lehet az adatokkal alátámasztott költségvetési döntéstámogatás biztosítására is, ami –
ismerve a rendszer jelenlegi működését – a politikai döntéshozatalban korszakalkotó jelentőségű.
A rendszer relatív hátránya komplexitása, hiszen bevezetése a
teljes önkormányzati feladatellátás valamennyi feladatát érinti az
intézményi, vállalati és nonprofit körben. (Néhol a hivatalok egyes
szakfeladatait is.) Ezért bevezetése időigényes: 4 hónap és 2 év
közötti az ellátott feladatok, az intézmények számától, az önkormányzati költségvetés főösszegétől, a közalkalmazottak és köztisztviselők tudásszintjétől függően.
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Tőzsdecápák, alkuszok...
Vállalkozás egy iskolában

Friss Péter — Sári Lajos

Iskolánkban a gazdálkodás fogalmát kettős, de egymással összefüggő értelemben használjuk. Jelenti egyrészt az iskola működésének biztosítását, a fejlesztési feladatok anyagi-tárgyi hátterének megteremtését. Másrészt a gazdálkodás — még pontosabban
a termelés és a gazdálkodás — az iskola pedagógiai rendszerének
szerves része, kiemelt tevékenységi területe.
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E kettős megközelítés azonban csak látszólagosan szétváló, illetve
technikáiban különböző. Gyökere és lényege azonos: az iskola
vállalt nevelési funkciói nem valósulhatnak meg, ha az iskola
egyben nem gazdálkodó szervezet. E felfogásban lényegében két
egymást erősítő alapelv érvényesül:
• önálló iskola nincs önálló gazdálkodás nélkül és
• a társadalmi gyakorlatra felkészítő iskolai nevelési rendszer
elemi része a gyerekek és közösségeik gazdálkodó tevékenysége.
Immár hatéves tapasztalatunk alapján számunkra magától értetődő
igazság, hogy nem épülhet (fizikai és szellemi értelemben egyaránt),
sőt teljes mértékben nem is működhet az a pedagógiai program, ahol
szétválik egymástól a pedagógiai és a gazdasági feltételrendszer.
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1. A pedagógiai program
Az iskola, amelynek tapasztalatairól beszámolunk, Budapest XV.
kerületében található egyhangú, lehangoló környezetben, egy
lakótelepi tér közepén. A lakások szűkössége, a gyerekek igényeit
alig figyelembe vevő térkialakítás jellemzi az építészeti megoldásokat. Igen sokan élnek csonka családban és évről-évre nő a
munkanélkülivé váló szülők aránya. E körülményekből fakad az
a gyakori elvárás, hogy az iskola a lehető legnagyobb időkeretben
foglalkoztassa a gyerekeket. Szomorú tény, hogy közülük sokan
csak az iskolában találnak egész napot átölelő programot.
Mindezek a körülmények csak megerősítették azt a pedagógiai
alapállást, amely a gyereket mint teljes személyiséget tekinti.
Kezdettől fogva azt a felfogást tekintettük a magunk számára
meghatározónak, amely az iskolai éveket nem egyszerűen felkészítési időszaknak, valamiféle előkészítő életszakasznak tartja,
hanem a gyerekélet alapvető színterének, kiterjedtségében és
minőségében egyaránt teljességet jelentő periódusnak.
Ennek a gyerekszemléletnek pedagógiai megfelelését a gyakorlat
iskolájának Gáspár László nevével fémjelzett programjában találtuk
meg. A pedagógiai program kialakítása, tervezése során abban a
tevékenységrendszerben gondolkodtunk, amely egymással összefüggésben és szerves egységben adja a vázát a társadalmi gyakorlat
pedagógiai célú leképezésének. Ennek tevékenységi területeit:
•
•
•
•

a tanulási-tanítási folyamatot,
a termelőmunkát és közösségi gazdálkodást,
az iskolai közéletet és
a szabadidőt

Iskolavezetés 1995. december

Gazdálkodás

egyenrangúnak és egymással egységben fejlesztendőnek tartjuk. E tevékenységrendszer tartalmi fejlesztése során az alábbi
alapelvek érvényesülését tartjuk kívánatosnak.

1.1 A gyermekközpontúság és a közösségközpontúság elve
A pedagógiai tevékenység során e kettős elv egyidejű érvényesítését igyekszünk biztosítani. Az iskolai élet gyakorlatában ez azt a
követelményt támasztja, hogy a gyerekek sokféle közösség tagjai
lehessenek, ezáltal gazdagodjanak emberi kapcsolataik, képesek legyenek együttműködni egymással. Az iskolában a közösségi részvétel lehetőségének kínálata évről-évre bővült és a továbbiakban is bővíteni kívánjuk. Ezen alapelv érvényesítése során
külön hangsúlyt kap a gyermeki jogok tisztelete, érvényesülésük
elősegítése.

1.2 A személyiségfejlesztés elve
A személyiségfejlesztés elve csak úgy érvényesülhet, ha olyan
eszközrendszer garantálja, amelyben a gyerekek sokféle lehetőséget kapnak (tanórán és azon kívül) ahhoz, hogy szerepek
sokaságában próbálhassák ki és ismerhessék meg magukat.
Olyan iskola kialakításának útját járjuk, ahol a sokoldalú, sokszínű tevékenységek lehetősége valódi eséllyé teszi ennek megvalósulását. Csak ilyen gazdag tevékenységű iskolában lehet hatékony az a folyamat, amelynek eredménye az érett, felelős, a
társadalmi életben, a gazdaságban és a személyi, emberi kapcsolatokban teljesítőképes személyiség.

1.3 Az önállóság és az individualizáció elve
Az elmúlt években kialakultak azok az elképzelések, amelyek ezen
alapelv valódi érvényesülését lehetővé teszik. Törekszünk arra,
hogy a gyerekek életkorának előrehaladtával növekedjék az önként választható stúdiumok, tevékenységek aránya, az egyénre szabott tanulási lehetőségek kínálata. Ennek ellenére — nem
utolsósorban a pénzügyi lehetőségek behatárolt volta és a helyszűke miatt — iskolánk mai gyakorlata ennek az érvényesülésére
csak kevés lehetőséget nyújt. Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata, hogy a fejlesztési feladatok és a pedagógiai
innovációk arra irányuljanak, hogy megfelelő feltétel- és eszközrendszer szolgálja az elv megvalósulását.
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1.4 A demokratikus működés, az önkormányzás elve
Az elmúlt évek során sikerült az önkormányzás működőképes
rendszerének kialakítása. A diákparlament, az iskolagyűlések, a
diáktanács és a diákszóvivők munkája jól szolgálja azt az alapvető
törekvést, hogy a közösen hozott törvények adta feltételrendszerben, hozzáértő pedagógiai segítséggel minél többen vegyenek
részt érdemi módon közösségeik és az iskola egésze ügyeinek
intézésében, a közös kormányzásában, ahol van miről dönteni és
azok döntenek, akiket a döntés elsősorban érint.
1.5 Az esélyegyenlőség elve
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Mertük vállalni és továbbra is vállaljuk az esélyegyenlőség elvét.
Továbbra is azt akarjuk, hogy az iskola minden szakaszában a
lehető legteljesebb mértékben legyen nyitott a szolgáltatásait
(benne elsődlegesen a tanítást) igénybe venni kívánók számára,
egyben adjon differenciált segítséget ahhoz, hogy a tanulók ezekkel tudjanak és akarjanak élni. Szociális szolgáltatásainkkal, az
iskola egésznapos igénybevételének lehetőségeivel is feltételeket
kívánunk adni az eredményes iskolai pályafutáshoz (közétkeztetés, napközi, szabadidő, könyvtár, játékszoba, sportolási lehetőségek).
1.6 Egy gyakorlati példa
Talán szokatlannak hat egy vállalkozásról, gazdálkodásról szóló
írás esetén a fenti pedagógiai alapvetés, de mint a bevezető
gondolatokban hangsúlyoztuk: csak e gondolati-szemléleti keretek között tudjuk és kívánjuk mindazt értelmezni, ami az iskola
napi működése során történik.
Ennek szemléletes példája az oktatási folyamat átalakításának
egyik eleme, a szakiskola kialakulása.
Az oktatási folyamat alakítását a két végponton kezdtük meg: ott,
ahol a gondok a legkiélezettebbek — a 7-8. osztályban, s ott, ahol a
megelőzés a legtöbb eredménnyel kecsegtet — az 1-3. osztályban.
1990-92 között működött az ún. 9. osztály, amelynek tanulói azon
gyerekekből kerültek ki, akik túlkorosként, problémás tanulóként korábban hamar átirányításra kerültek a dolgozók általános
iskolájába. Munka és tanulás kombinálásával, kiscsoportos oktatással sikerült elérni, hogy többségük nem csak befejezte az
általános iskolát, de felvételt nyert szakmunkásképző iskolába.
Ebből a megoldásból — a továbbtanulási nehézségek láttán, tehát
újabb társadalmi kihívást érzékelve — nőtt ki a szakiskolai
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tagozat, amelyben 1 vagy 2 éves tanulással éppen olyan gyerekek
számára nyílik meg a szakmaszerzés lehetősége, akik egyébként nagy eséllyel a szakképzetlen munkanélküliek esélytelen
seregét gyarapítanák. Ugyanakkor e tanulóink szakmai gyakorlatának keretei az iskola számára is hasznos tevékenységeket
tettek lehetővé:
• A gyógynövénytermesztés a szakiskola egyik ága, így az iskola
meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő udvara helyén ma a
szó szoros értelmében virágzó gyógynövény-bemutatókert működik, sziklakert, tűzrakóhely, játszókert gazdagítja az iskolások környezetét és életét.
• A karbantartási gyakorlat egyik természetes színtere az iskola
karbantartásra mindig rászoruló épülete.
• A kiskereskedelmi tanulók — többek között — az iskola saját
boltjában árusítanak és gondoskodnak a folyamatos papír-írószer ellátásról éppúgy, mint az első osztályosok az iskola igényei
szerint összeállított füzetcsomagjainak elkészítéséről.

2. A pedagógiai innováció infrastruktúrája
Már az 1989-es első igazgatói pályázatban is kiemelt helyet kapott
a közösségi gazdálkodás gondolata. Lényegében a vállalkozások
sorát is az a szándék indította el, hogy a gyerekek értékteremtő
munkát végezhessenek, ennek eredményeképpen gazdálkodhassanak, gazdagíthassák — a szó eredeti értelmében is — életüket.
Elsőként az iskola lehetőségeit vizsgáltuk meg, hogy egyáltalán
mire is ad módot maga az épület, illetve a környezet. Ismertük
más iskolák termelőmunkában szerzett tapasztalatait (elsősorban a szentlőrinci kísérleti iskola, illetve a dombóvári Molnár
György iskola tevékenységét, valamint az úttörőmozgalom 80-as
évekbeli ezirányú — inkább csak elvi szinten maradt, de értékes
szándékokat hordozó — elgondolásait). Ezek elsősorban a gyerekrészvétel különböző lehetőségeit célozták. Helyzetünkből adódóan
ugyanakkor különös fontosságot tulajdonítottunk a pedagógiai program infrastruktúrája megteremtésének, a feltételrendszer újszerű megoldásokat is hozó javításának.
A valódi iskolai autonómia megteremtése elválaszthatatlan a
gazdasági önállóságtól. A gazdálkodás — amely a források megteremtését és a költségek felhasználását egyaránt jelenti — újfajta
szemléletet visz az iskola elosztáscentrikus világába. Jótékony
hatást gyakorol a pedagógusok gondolkodására is, gazdagítja a
közösségek életét. Bizonyos szempontból egyenrangúbb viszonyt
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teremt pedagógus és tanuló között: ugyanis a gyerekek olykor
jártasabbak, s ötletesebbek a pénzteremtés különböző formái, módozatai között, mint tanáraik. Az anyagi gyarapodást
szolgáló tevékenységek kézzelfogható, belátható, átélhető célt jelentenek a gyerekközösség számára.
Az iskola vezetősége különös aktivitással ösztönözte és ösztönzi
ezeket a tevékenységeket. Ennek bemutatására érdemes röviden
áttekinteni az elmúlt évek ezirányú történéseit.

3. Vállalkozásaink
3.1 Kezdetek és folytatás
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A pedagógiai alapvetésen és szándékon túl a véletlen is segített. Az
iskola épületével való ismerkedés során derült ki, hogy az épület
alatt nagy és kihasználatlan pincerészek találhatók, amely
szinte kínálja a gombatermesztés lehetőségét. Két hatodik osztály vállalkozott is rá, hiszen osztályfőnökeik megértették: nincs
értelme gazdálkodásról beszélni ott, ahol nincs önálló bevétel,
aminek alapja nyilvánvalóan valamilyen érték előállítása lehet. A
gombatermesztést fokozatosan átvették a már említett 9. osztályosok, akik az ebből származó bevételből fedezhették iskoláztatásuk költségeinek, iskolai étkezésüknek jelentős részét. Számukra tehát egyértelműen összekapcsolódott munka és tanulás.
A gombatermesztés egyébként addig folyt, amíg a közeli piacról
gyerekeinket elzavarták, lévén, hogy olcsóbban adtuk az árut,
mint a kereskedők. Másrészt addigra a kialakuló új kapcsolatoknak
köszönhetően másfajta termelési, illetve kereskedelmi lehetőségek kínálkoztak. Bár ezek többnyire rövid életűeknek bizonyultak, tapasztalatunk szerint a mai viszonyok között ez tekinthető
természetesnek. Illúzió lenne valamiféle hosszú távú munkára
berendezkedni, célszerűbb az éppen kínálkozó lehetőségeket
megragadni mindaddig, amíg azok jellege vagy időbeli terhei az
iskolai működést nem gátolják.
Ugyanakkor szükségessé vált, hogy — éppen a munkák eltérő és
egymással alig rokonítható jellege miatt — e sokféle tevékenység
kézzelfogható, a gyerekek számára megérthető és átélhető célokat
szolgáljon.
Így hirdettük meg a tv-akciót, amelyben, amennyiben az osztály
egy készülék árának a felét előteremti, a másikat az iskola kifizeti.
Alapfeltétel volt és maradt az ilyen jellegű akcióknál, hogy nem
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szabad a szülőktől pénzt kérni és beszedni. Ebből következően
beindult az osztályok fantáziája:
• a rendezvények büfészolgáltatásai,
• az újságárusítás,
• a szüneti üdítő- és süteményárusítás
egyaránt hozta a pénzt.
Ezen akció nyomán — melynek eredményeként kiépülhetett a
zártláncú videórendszer alapja — hirdetjük meg minden évben a
„Gyűjtsd össze a felét...” akciónkat, melynek szabályai szerint
az osztályközösségek október 31-ig (Takarékossági Világnap) vállalásokat tesznek arra, hogy munkájukkal mennyi pénzt tudnak
előteremteni és, hogy mit szeretnének vásárolni.
Miután az iskola vezetése elfogadta a tervet (erre a vállalást követő
napokban kerül sor), elkezdődhet a szükséges összeg előteremtésének korántsem egyszerű folyamata. A teljesített vállalásoknál
az iskola megduplázza az összegyűlt összeget, így az osztályok
megvehetik a célként megjelölt eszközt, melynek használatáról a
8. osztály végéig maguk rendelkeznek.
A sok kis részakcióból összeálló anyagi gyarapodás mellett igen
fontosnak tartjuk, hogy legyenek átfogó, az iskola egész közösségét érintő fejlesztési programok is. Így vásároltunk meg és
újítottunk fel egy parasztházat, amely ma már erdei iskolaként
szolgál, egyben megőrzendő és fejlesztendő objektumként erősíti
a gyerekek gazdatudatát.
Öt év alatt
•
•
•
•

felújítottuk a sportpályákat,
szauna és kondícionálóterem épült,
pihenőparkot és gyógynövénykertet alakítottunk ki és
két számítógéptermet rendeztünk be.

3.2 Segítség és háttér
Ezek természetesen csak úgy jöhettek létre, hogy új gazdálkodási
formákat és e formákban érdekelt támogatókat, üzleti partnereket
találtunk. A kezdeti időszakban az akkori jogszabályi környezetnek megfelelően elsősorban az iskola — szülők által létrehozott — alapítványának vállalkozási tevékenységére alapoztunk.
Lényegében — a később született szakiskolai alapítvánnyal együtt
— az iskolában működő alapítványok vállalkozóként viselkednek:
kereskedelmi, ügynöki, szolgáltatói vállalkozásként dolgoznak.
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Az adományok kijárása, támogatások gyűjtése járhatatlan
útnak bizonyul ma. De van jövője a kölcsönös előnyökön
nyugvó, hasznot hozó üzletnek, ahol az iskola a maga egyre
bővülő kapcsolatrendszerét, munkaképességét (gyerekek által
elvégezhető egyszerű, könnyű munkákat), szellemi tőkéjét, üzleti
tapasztalatait tudja pénzben is kifejezhető haszonra váltani. Ezek
sora a cégeknek postázott levelek borítékolásától reklámújságok terjesztéséig, időleges raktározásig sok mindent magában foglal.
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A vállalkozás jellegű munkák során elengedhetetlenül fontos,
hogy az iskola állandó külső segítőkkel rendelkezzen. Mindenek
előtt olyan szakemberekkel, akik az iskolából hiányzó szakértelemmel bírnak, ügyvédként, vállalkozóként, gazdasági, pénzügyi és adószakértőként szívesen segítenek. A szülők közül, a
tantestület ismeretségi köréből egyaránt el lehet indulni, s rövidesen kiderül — mint ez nálunk is történt —, hogy üzlet üzletet,
ismerős ismerőst vonz, s egy idő után nem keresni, de — kis
túlzással — válogatni lehet az ajánlatok között. Nyilván tévedésekkel, veszteségekkel, de legalábbis a remélt haszon elmaradásával itt is számolni kell (ebben nem különbözik a gazdálkodás a
pedagógiától, csak az előbbinél többnyire hamarabb és egyértelműbben kiderül a kudarc).
Bonyolultabbá válik az iskola gazdasági szervezetének munkája is. Összetettebb, a megszokott költségvetési intézményi
gondolkodásmód mellett állandóan újszerű feladatok megoldását
igénylő tennivalók kerülnek elő. Ezeket természetesen összhangba kell hozni az iskolai gazdálkodási előírások rendszerével,
illetőleg meg kell találni a legalkalmasabb szervezeti megoldásokat, amelyek jogszerűen, de egyben rugalmasan is segítik a célok
megvalósítását. Ebben igen fontos szerepe van az iskola jól
felkészült és lehetőleg ennek megfelelően honorálható gazdasági
vezetőjének.
A forrásteremtésben természetesen a mi esetünkben is jelentős a
pályázatok szerepe. Itt is fontos, bár korántsem egyenletes folyamat zajlott le: belső pályázati rendszerrel, pályázatíró csoportok működtetésével sikerült elérni, hogy ma már az iskolavezetés közvetlen részvétele nélkül, önállóan is pályáznak kollégáink
s mind gyakrabban eredménnyel. A teljes igazsághoz azonban
hozzátartozik, hogy a pályázatok fő „gyártója” és természetes
ösztönzője az iskola vezetése. A nem vezető beosztású dolgozók
esetén gondoskodunk arról, hogy az eredményesen pályázók az
iskola bevételének nagyságához igazodó elismerésben részesedjenek. Méltánytalan lenne, ha a pénzt is hozó többletteljesítményeket csak erkölcsileg ismernénk el.
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A vállalkozás jellegű tevékenységben nyilvánvalóan nem vesz
részt mindenki, de igen fontosnak tartjuk, hogy megfelelő támogatottságot és elismerést kapjon az, aki ezzel is próbálkozik
munkahelyi feladatai mellett. Tudomásul kell azt is venni, hogy
helyzetéből adódóan sem egyforma a tanárok hozzáférési lehetősége a különböző bevételteremtő eszközökhöz.
Például a sportlétesítmények után nyilvánvalóan egyszerűbb bevételt
szerezni, mint mondjuk a biológia szertár kitömött madarai segítségével.

Azonban még a sportlétesítmények esetében is adódnak a szokásosnak mondhatón kívül új megoldások. Iskolánkban a diáksport egyesület jelképes összegért bérlője valamennyi testnevelési célú létesítménynek, bevételeit szabadon használhatja
föl, de ezért cserébe gondoskodik az iskolai sport tárgyi feltételeinek megteremtéséről, a felújítási költségek kivételével állja a
szükséges beszerzéseket.
A szabadidős programok egy része is vállalkozási formában
valósul meg. Az iskola egészét vagy több évfolyamát érintő úgynevezett „nagyrendezvények” előtt az osztályképviselők — osztályuk megbízásából — liciten vesznek részt. Ezen a liciten lehet
elnyerni a különböző feladatokat.
Ilyenek például a belépők árusítása, ruhatár, büfé, tombola, takarítás,
rendrakás...

A résztvevők a „nyereséget hozó” feladatok esetében arra licitálnak, hogy a várható bevételből, mennyit ajánlanak föl az iskolának. A licitálás második szakaszában az dől el, hogy melyik
osztály mennyiért vállalja el a „nyereséget nem hozó” feladatokat
(negatív licit). Eddigi tapasztalatunk az, hogy az iskolai rendezvények gyakorlatilag nem igényelnek külön pénzt, s mindez úgy
történik, hogy a vállalkozó közösségek bevételhez jutnak.
Évek óta rendezzük iskolatáborunkat úgy, hogy az osztályok
munkájukkal megválthatják a költségek maximum 50%-át. Ilyenkor olyan munkát végeznek a gyerekek, melyért az iskolának
egyébként is fizetnie kéne (nagytakarítás, kerítésfestés...).

3.3 Szociális juttatások, bérek
Az anyagi gyarapodásnak van a pedagógiai program szolgálata
mellett egy fontos „mellékterméke”: az alacsony és a minőségi
munkától a közalkalmazotti bérrendszer következtében mind
kevésbé függő bér mellett javíthatja az anyagi és a szociális ellátás
helyzetét. A szauna, a kondícionáló gépek, a szolárium, a
biliárdterem a pedagógusok és családtagjaik rendelkezésére
is áll a fővárosi áraknál lényegesen olcsóbban és természetesen
összehasonlíthatatlanul kényelmesebben.
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Az iskola által vásárolt üdülőszövetkezeti tagság, a saját parasztház igénybevételének lehetősége vagy az iskola mikrobuszának
használhatósága szerény, de érzékelhető eredménye erőfeszítéseinknek, amely segít beláttatni az anyagi erősödést szolgáló, gyakran igen idő- és energiaigényes munka közvetlen és közvetett
hasznát.
A bérhelyzet javulását eredményezi, hogy új megoldások alkalmazásával jelentős társadalombiztosítási járulék megtakarítást
érünk el. Ez tette lehetővé, hogy a bértáblázatban szereplő béreknél magasabb a jövedelemkiáramlás.
Az arra vállalkozó kollégák saját betéti társaságot hoztak
létre, amely lehetővé teszi, hogy a kötelező óraszámukon felüli
munkavégzés vagy más, nem kötelező iskolai munkájuk ellenértékét az iskolával szemben gazdasági társaságként érvényesítsék (a közalkalmazotti jogviszony megtartása mellett).
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3.4 Az iskolavezetés
A sokágú és sokszínű kapcsolatrendszer, a pedagógiai program
jellege, a vállalkozásokkal kapcsolatos tennivalók jelentősen módosították az iskolavezetés hagyományos szerkezetét és a vezetők
közötti munkamegosztást, a feladat- és hatásköröket. Az iskolavezetés tagjai:
•
•
•
•
•
•

az igazgató,
az ügyvezető igazgató (egyben a gimnázium vezetője)
a szakiskolai tagozatvezető
a pedagógiai igazgatóhelyettes
a szervezési igazgatóhelyettes
a gazdasági igazgatóhelyettes

Az igazgató munkáját a tantestület tagjaiból álló tanácsadó szervek — a Pedagógiai Tanács és a Költségvetési Tanács — segítik.
Ez utóbbi a tantestület által választott tagokból áll. Konzultációkat folytat a költségvetés tervezetéről, teljesítéséről, a jutalom
elveiről, más költségvetési ügyekről. Az iskolai érdekvédelmi szervek megerősödésével szerepe az utóbbi időszakban visszaszorult,
de haszna aligha vitatható. Aligha szorul részletes indoklásra az
a tény, hogy az iskolavezetés tagjai az átlagosnál többet foglalkoznak gazdálkodási kérdésekkel, de nem csupán a költségvetés
kényszerű szűkítésének okán.
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4. Kapcsolatok
A vállalkozási tevékenység új partnereket is bevon az iskola
életébe és új módon érinti a hagyományos kapcsolatrendszert. Ez
fontos a vállalkozás szempontjából, hiszen bármilyen üzlet végeredményben emberek közötti viszonyok eredménye, de még
lényegesebbnek tartjuk társadalmi hatását. Iskolánk olyan intézmény kíván lenni, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével,
amely tudatos részese — formálója és szolgálója — annak a
társadalmi mikrokörnyezetnek, amelynek jelenéhez és jövőjéhez
kötődik.
A szülőkkel való kapcsolatépítés meghatározó gondolata, hogy a
szülő nem egyszerűen partner a nevelésben, hanem meghatározó megrendelője az iskolának. A szabad iskolaválasztás gyakorlata önmagában is kikényszeríti, hogy iskolánk vonzó legyen a
családok számára.
Tapasztalatunk szerint az iskolával szembeni elvárás korántsem csak a tanításra terjed ki. A szülők egyre inkább olyan
iskolát keresnek, ahol a gyerekek humánus pedagógiai környezetben, barátságos légkörben, gondoskodást és törődést kapva
élhetnek, s szerezhetik meg a sikeres iskolai pályafutáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudást.
Sok szülő számára az „életre nevelés” valamilyen eszközeként
jelenik meg a gyerekek termelő-gazdálkodó tevékenysége.
Az iskola vállalkozásaiban garanciát látnak arra is, hogy az iskola
lépést tart a változó világgal, nem zárkózik el az élet kihívásai elől,
sőt ezeket — értékrendje keretei között — beépíti pedagógiai
rendszerébe.
Több év tapasztalatainak bemutatásával is csupán egy folyamat
néhány elemének felvillantására vállalkozhattunk. Szolgáltató, a
társadalmi kihívásokra aktív válaszokat kereső iskolának lenni
nyilván sohasem könnyű, s aligha kell bizonygatni, hogy ma
különösen nehéz. Igyekszünk hát megismerni mások törekvéseit,
s szívesen állunk rendelkezésére az irántunk érdeklődőknek.
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5. Iratminták
5.1 Szerződés az iskola és a tanárok betéti társaságai között
Szerződés

melyet megköt egyfelől a XV. ker. Önkormányzati Általános Iskola és
Speciális Szakiskola (1156 Bp. XV., Kontyfa u. 5.), másfelől ............................
Betéti Társaság (adószáma: ............................, átutalási számlaszáma:
........................................., telephelye: ................................., levelezési
címe: .............................................) az alábbi feltételek mellett:

N
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1.

Az iskola a fent megjelölt Betéti Társaságot megbízza az alábbi
feladatok ellátásával:
.....................................................................................................
...................................................................................................1

2.

Az 1. pontban megjelölt feladatot a Betéti Társaság az iskola munkarendjéhez igazodva ............................. igazgató utasítása szerint
köteles pontosan, legjobb tudása szerint elvégezni.

3.

A szerződés 199... ......................... ....... napjával kezdődik és 199...
............................... ...... napjáig tart. A szerződést közös megegyezéssel lejárta előtt is fel lehet bontani, illetve meg lehet hosszabbítani. A szerződő felek bármelyike a szerződést annak lejárta előtt
előzetes ...........2 heti felmondással megszüntetheti.

4.

A szerződésben rögzített feladatot a BT ...............................3 alsó
tagozatban ................ Ft/óra, felső tagozatban ................. Ft/óra,
napköziben ................. Ft/óra, szakiskolában ................. Ft/óra
díjazásért látja el. (Nem szakszerű óraadás esetén 50%-ra csökken
az óradíj.)
A teljes feladatellátásért .............................. Ft illeti meg a BT-t. A
kifizetése havonta, a teljesített órák szerint kiállított számla alapján
történik 8 napon belül készpénzben, illetve 50.000 Ft felett átutalással.
A feladat teljesítését az iskola részéről ..................................... igazolja.

5.

Egyéb kikötések:
.....................................................................................................
.....................................................................................................

6.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

12

Budapest, 199... ...................... ......
P.H.

..........................
BT képviselője

1
2
3

P.H.

...........................
iskola igazgatója

Az eredeti változatban: „Az iskola tantervéhez igazodó tanórák ellátása a
tantárgyfelosztás alapján.”
Az eredeti változatban: 4.
Az eredeti változatban: „havi változó órában”.
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5.2 Szerződés az iskola alapítványa és a tanárok között
Alapítványi ösztöndíjszerződés

amely létrejött az „Alapítvány az iskoláért” (székhely: ................................),
a továbbiakban Alapítvány, másrészről ....................................................
(....................................... sz. alatti lakos), a továbbiakban Ösztöndíjas között
az alábbi feltételekkel:
1.

2.

3.

4.

5.

Az Alapítvány felkérés útján a 2. pontban részletezett ösztöndíjat
biztosítja az Ösztöndíjas számára abból a célból, hogy az Ösztöndíjas kutató és elemző munkát végezzen a .......................................1
helyi nevelési rendszerének, pedagógiai programjának fejlesztését
szolgáló kutatási projektben. Ennek részeként az alábbi területe(ke)n végez kutatást:
.....................................................................................................
A kutató munka eredményeképpen az Ösztöndíjas (aláhúzás szerint):
elemzéseket, esettanulmányokat készít, adatokat gyűjt és dolgoz fel,
fejlesztési programokat készít, illetve részt vesz ilyenek elkészítésében, adatfelvételt végez, feldolgozza tapasztalatait, oktatási segédanyagokat készít és próbál ki, beválási vizsgálatokat végez vagy más
módon .................................................... vesz részt a programban.
Az alapítvány vállalja, hogy
• az Ösztöndíjast ................. Ft/hó kutatási ösztöndíjban részesíti
199... ....................... hó ...... és 199... ....................... hó ......
napja közötti időtartamban és
• az Ösztöndíjas által elkészített dokumentum(ok) publikálásához
vagy egyéb módon történő felhasználásához segítséget nyújt.
Az Ösztöndíjas vállalja, hogy
• a kutatás végeztével, de legkésőbb 199... ..................... ......-ig a
kutatás tapasztalatai alapján ....................................................
készít és
• hozzájárul ahhoz, hogy az előző pontban megjelölt dokumentum
— a személyhez fűződő szerzői jogok érintetlenül hagyásával —
értelemszerűen felhasználásra kerüljön.
Az ösztöndíjat az Alapítvány havonta/negyedévenként vagy ................
fizeti ki az Ösztöndíjasnak, aki hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány
pénzügyi helyzetének és a kutatási feladat teljesítésének megfelelően
az ösztöndíj ütemezése eltérjen az előzőekben rögzítettől.
Amennyiben akár az Alapítvány, akár az Ösztöndíjas a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a másik fél a szerződést azonnali hatállyal felbonthatja.

Kelt Budapesten, 199... ....................... ......-n.

1

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

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

Alapítvány

Ösztöndíjas

Ide kerül az iskola neve.
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5.3 Versenytárgyalás meghirdetése plakáton

FIGYELEM! VERSENYTÁRGYALÁS!
Figyelem, figyelem!
Vállalkozók, menedzserek, tőzsdecápák,
brókerek, alkuszok és ügynökök
figyelem!
A tőzsde világtörténelmében nem először és nem utoljára nyílt
versenytárgyalást írunk ki az alábbi programok szolgáltatásainak
üzemeltetésére:

KI MIT TUD középdöntő 7-8. évfolyam, szakiskola, gimnázium
időpont: november 22-e, szerda, 14.30-tól

KI MIT TUD középdöntő 4-6. évfolyam

időpont: november 23-a, csütörtök, 14.30-tól

KI MIT TUD középdöntő 1-3. évfolyam
időpont: november 24-e, péntek, 14.00-tól

A középdöntőkre vállalt feladatok:

teremrendezés, a közönség fogadása, a büfé üzemeltetése, technikai segítés,
zsűrizés, a rendezvény végén teljes rendrakás
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KI MIT TUD iskolai döntő

időpont: december 1-je, péntek, 16.00-tól

A döntőre vállalt feladatok:

a felsoroltakon túl jegyárusítás és a belépők ellenőrzése

Amit a versenytárgyalásról tudni kell:
ideje: 1995. november 8-a, szerda, nagyszünet
helye: az információs pult előtt
A versenytárgyalás nyilvános, azon bárki részt vehet. Az osztály nevében
kötelezettséget csak egyetlen diák vállalhat, aki érvényes megbízással rendelkezik, és ezt a tárgyalás elején bejelenti!
A licitálás elején kikiáltási árat közlünk, amit az osztálynak a program bevételeiből a program lezajlása után kell kifizetnie.
A versenytárgyalás győztese a legnagyobb árat ígérő osztály, amely ettől
kezdve felelős az elvállalt tevékenység megvalósításáért. A felajánlott
összegért az osztálynak garanciát kell vállalnia! Az osztály a versenytárgyalásra kiírt bármely programra külön-külön licitálhat.
A versenytárgyaláson az az osztály indulhat, amelyik
• közösen úgy döntött, hogy a rendezvény lebonyolítását megpályázza,
• vállalja a felsorolt feladatok hiánytalan megvalósítását,
• vállalja, hogy a rendezvényre való felkészülés és a lebonyolítással kapcsolatos
munkák semmilyen módon nem hátráltatják iskolai kötelességeinek maradéktalan teljesítésében,
• előre közösen eldönti a megajánlható összeg felső határát,
• névsorral igazolja, hogy a munka elvégzésére hány ember vállalkozik.

A RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS VALAMENNYI MUNKÁT ÉS
FELADATOT A SZABADIDŐS MUNKACSOPORT TAGJAIVAL
EGYÜTTMŰKÖDVE, KÖZÖSEN KELL MEGCSINÁLNI
ÉS MÁS SEGÍTŐKET (TANÁROK, SZÜLŐK...) IS IGÉNYBE LEHET
VENNI. BÁRMILYEN KÉRDÉSSEL KERESSÉTEK
.............................................. SZABADIDŐ-SZERVEZŐT.
Az osztály várható haszna
• a bevétel a büféből, a döntőnél a jegyárusításból
• a közös munka hangulata, a dicsőség és a BULIÍÍÍÍÍÍÍÍ!

Iskolavezetés 1995. december
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Az önállóság az igazi erõpróba!
Az önálló tevékenységet végzõ pedagógusok
adózásával kapcsolatos szabályok

Petróczi Gábor

Környezetünkben egyre több olyan pedagógussal és vezetõvel találkozunk, aki a napi rendes elfoglaltsága mellett az iskolai munkától független, úgynevezett önálló tevékenységet végez. Cikkünkben az önálló tevékenységet nem elsõsorban szakmai-pedagógiai
kategóriaként, hanem inkább az adózás szempontjából elkülönülten nyilvántartott és elszámolt tevékenységként vizsgáljuk.
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Az iskola mindennapi szakmai munkánk, sikereink és néha kudarcaink színtere. Szerény pedagógusjövedelmünk magunk és
családunk számára a biztos megélhetés alapjait jelenti. Nevelõmunkánk során azonban – magunk és diákjaink érdekében is –
egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a körülöttünk átalakuló társadalom nagymértékû változásaira.
Az elmúlt évtized legjelentõsebb gazdasági természetû változásának kétségtelenül a piacgazdaság kialakulását kell tekintenünk.
Körülöttünk külföldi érdekeltséggel mûködõ multinacionális cégek tucatjai jelentek meg, komoly múltú állami vállalatok alakultak részvénytársasággá, vállalkozók százai között tevékenykedünk munkánk és szabadidõnk során egyaránt. A változások
motorja pedig – cégek és magánszemélyek esetében is – a legtöbb
esetben a lehetõ legcélszerûbb, legtakarékosabb, legnagyobb
jövedelmet hozó tevékenységi forma megtalálásának piaci kényszere és követelménye.
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A múltban a pedagógus állás – a mai szóhasználattal élve a közalkalmazotti státusz – a létbiztonságot jelentette. A demográfiai
hullám minimumon való kisimulása, a születésszám további
várható csökkenése, az elmúlt idõszakban az iskolák háza táján
is megjelenõ bizonytalanság minket, pedagógusokat is rákényszerít arra, hogy átgondoljuk munkaerõ-piaci helyzetünket.
Föl kell tehát tennünk a kérdést önmagunknak:
· mit érünk,
· milyen keresettek vagyunk,
· mennyire tekinthetõ biztosnak a státuszunk?

1. Korunk változó karrierképe
A pedagógusszakma – szokták mondani – nem biztosít karriert
annak, aki e hivatással keresi a kenyerét. Az utóbbi években
azonban a „karrier” szó jelentéstartalma jelentõsen átalakult.
Gondoljuk át ezt az alábbi táblázat segítségével!
A karrier régi felfogása
Felfelé emelkedni a hivatali ranglétrán, másokhoz képest elõbbre kerülni.
A karriernek csak egy iránya van: az
elõléptetés; a mozgás iránya: alulról
fölfelé.
A törekvés iránya: mindig felfelé, újabb
és újabb pozíciókba, egyre nagyobb hatalomért, egyre több beosztottal.

Iskolavezetés 1999. szeptember

A karrier modern felfogása
A karrier útja: minél több területen
személyes kompetenciákat szerezni.
A foglalkoztatás biztonságát nem a
magas beosztás jelenti.
Az elismertséget a széles szakmai ismeretek és a mások által elismert
személyes hozzáértés teremti meg.

Gazdálkodás

A karrier régi felfogása
Gyakoriak a látszatfeladatkörök, látszathatáskörök.
Gyakran az értékes szakemberbõl
gyenge vezetõ lesz.

A karrier modern felfogása
A legfontosabb személyes törekvés:
értékessé válni a munkáltató szempontjából.
Érték: képesség a kapcsolatok építésére, minél több szakterület problémáinak megoldására.

A hagyományos karriermodell piramisszerû, amelynek lépcsõfokain felfelé haladva az alattunk lévõ területet belátjuk, és bizonyos
értelemben birtokoljuk. Az új karriermodell inkább a szakterületek összességét ábrázoló sík felülettel vagy hálóval szemléltethetõ.
A korszerû szakember egyre több szakterülettel kerül kapcsolatba, egyre több szakterületen válik kompetens személyiséggé.

Figyelem!
Az új karriermodell jelentõsen megváltoztatja a karrierépítés
eszköztárát. A hagyományos vetélkedést felcseréli az arra való
egyértelmû törekvés, hogy a pedagógus
ß
ß
ß
ß
ß

egyre sokoldalúbbá váljon a pedagógus szakmában,
naprakész információi legyenek a közoktatás problémáiról,
friss ismeretei legyenek a nevelés szakirodalmáról,
egyre újabb képességeket sajátítson el és gyakoroljon,
egyre értékesebbé váljon szervezete és munkatársai számára.

A fenti, újszerû módon áttekintve a pályakarrier szempontjait tehát azt állíthatjuk, hogy az alkalmazásban álló pedagógus is
karriert futhat be a beosztásban való elõmenetelen kívül, például az alábbiak elérésével:
· az iskolában kiváló pedagógusnak tartják a kollégák, a diákok,
a szülõk
· a kollégák, az iskola vezetõi szaktekintélynek tartják
· bárki fordulhat (és fordul is!) hozzá tanácsért, szakmai véleményért
· nem tudálékos, hanem rutinos és tapasztalt
· szerepel az Országos szakértõi névjegyzékben
· szerepel az Országos vizsgáztatási névjegyzékben
· gyakorló vizsgaelnök, érettségi elnök
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· szaktanácsadói megbízást, körzeti, iskolai munkaközösségvezetõi megbízást vállal
· pályázatokat ír és nyer
Ezt magának a vezetõnek is tudnia kell. Az iskola, a nevelõtestület pozitívabb megítélése, kollégái menedzselése érdekében el
kell érni az ilyen mentalitás meggyökeresedését a vezetett szervezetben, motiválni kell a vezetett pedagógusokat az egyes karrierjegyek elérésére, tartalmi, illetve formai megszerzésére.
Ebben a helyzetben értékalkotó tevékenységgé válik a
coaching („edzés”), azaz amikor a vezetõ pályatársainak
menedzsmentjét szervezi meg: szakmai, vezetõi, pszichés
tanácsokat ad, a beosztott személyiségével, szakmai elõmenetelével törõdik, felvázolja a pályakarrier lehetõségét.
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Ezzel a vezetõ elérheti, hogy beosztottja eljusson képességeinek
maximumához. Ennek eredményeképpen a pedagógus a korábbiakhoz képest felértékelõdik, a munkaerõpiacon keresettebb helyet foglal el. A nyitottság, kezdeményezõkészség, a változások
létrehozásának és elfogadásának képessége nagymértékben fejlõdik benne, ezzel személyisége kiteljesedik.

2. A jövedelemszerzés különféle lehetõségei a jogszabályok alapján
A hatályos személyi jövedelemadó törvény1 (szja-törvény) szerint
az állampolgár három különbözõ módon juthat jövedelemhez,
amelyek az alábbiak:
· Nem önálló tevékenység: alapvetõen a munkaviszonyban folytatott tevékenység.
· Önálló tevékenység: a nem munkaviszony keretében végzett
jövedelemszerzõ tevékenység.
· Az elõzõ két csoportba nem sorolható egyéb jövedelmek.

2.1 Nem önálló tevékenység
· a munkaviszonyban folytatott tevékenység
· az országgyûlési képviselõi tevékenység

1

Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.
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· a helyi önkormányzati képviselõi tevékenység
· társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közremûködése, ha az ezért kapott juttatást a társas vállalkozás
költségei között számolják el
· a jogszabály alapján választott tisztségviselõ tevékenysége
· a segítõ családtag tevékenysége egyéni vállalkozásban

2.2 Önálló tevékenység
Minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe, így például:
·
·
·
·
·

egyéni vállalkozó tevékenysége
õstermelõ tevékenysége
bérbeadási vállalkozás
választott könyvvizsgáló tevékenysége
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés
szerint teljesített mellékszolgáltatás, ha a magánszemély költségeit a társaság költségei között nem számolja el

Mit tekinthetünk a pedagógus önálló tevékenységének?
Önálló tevékenységnek számít a pedagógus minden olyan
tevékenysége, amely szervezeti és gazdálkodási értelemben
az intézmény alaptevékenységétõl független, azaz a pedagógus közalkalmazotti jogviszonyához (munkaköri kötelességeihez) nem kapcsolódik.

2.3 Egyéb jövedelem
Ilyennek számít az önálló és nem önálló tevékenységi körbe nem
sorolható minden olyan bevétel, amelyre az szja-törvény nem
tartalmaz elõírást, továbbá például:
· nyugdíj
· magánnyugdíjpénztár által szolgáltatásként kifizetett összeg
· önkéntes magánnyugdíjpénztár által a magánszemély javára
jóváírt támogatói adomány
· értékpapírok szokásos piaci értékénél kedvezõbb áron való vételi jogának gyakorlása
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3. Az önálló tevékenység végzésének különféle formái
3.1 A pedagógus mint egyéni vállalkozó
Azok a kollégáink, akiknek számára az iskola nem életformát és
életre való elkötelezettséget jelentett, már elhagyták a pályát. Növekszik körülöttünk a pedagógus vállalkozók száma. Õk azok,
akik napi munkájuk mellett kiváltották az egyéni vállalkozói
igazolványt, és közalkalmazotti keresetüket – jelentõs többlettevékenység és ráfordított idõ árán – saját egyéni vállalkozói tevékenységük révén egészítik ki.
A pedagógus egyéni vállalkozóknak sok olyan információval kell
rendelkezniük, amelyet a tanári pályán való korábbi mûködésük
során (feltehetõleg) nem szereztek meg, mert arra nem volt szükségük. A legfontosabbnak vélt ismeretcsoport a következõ1:
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·
·
·
·
·

a
a
a
a
a

vállalkozói szemléletmód sajátosságai
vállalkozásokkal kapcsolatos jogi tudnivalók
vállalkozáshoz szükséges feltételek
vállalkozás beindításával kapcsolatos információk
vállalkozás mûködtetésével kapcsolatos tanácsok

Figyelem!
Ha a pedagógus önálló tevékenységét egyéni vállalkozóként
végzi, akkor ehhez rendelkeznie kell az alábbiakkal:
ß
ß
ß
ß
ß
ß

1

egyéni vállalkozói igazolvány
adószám
társadalombiztosítási törzsszám
kamarai tagsági viszony
pénztárkönyv
számlatömb

A pedagógus egyéni vállalkozókkal kapcsolatban kiadónk TANÁRI LÉTkérdések címû kiadványának N 6.1 alfejezetében olvasható Dr. Benedek István
cikke „A pedagógus mint vállalkozó” címmel.
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Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása járható út a pedagógusok számára is, de elsõsorban azoknak a kollégáknak ajánlható,
akik
· napi munkájuk mellett napi, heti rendszerességgel végeznek
az iskola adminisztrációs szervezetétõl jórészt független szakmai tevékenységet,
· vállalják az ezzel kapcsolatos szigorú adónyilvántartások vezetését, illetve
· a vállalkozás mûködtetésével kapcsolatos kockázatokat.

3.2 Az önállóság másik útja: a pedagógus mint önálló tevékenységet végzõ magánszemély
Van azonban más lehetõség is az iskolától mint szervezettõl független, önálló szakmai tevékenység végzésére. Az önálló tevékenységet végzõ magánszemély kategóriája kevésbé ismert szakterületünkön, de igen célszerû lehetõséget kínál szakmai tudásunk
piacosítására. Ennek áttekintését végezzük el a továbbiakban.
A pedagógus egy közoktatási intézmény közalkalmazottja. A közalkalmazotti jogviszonyból adódóan munkaköri kötelezettségét
elvégzi.
Ennek során ellátja
·
·
·
·

kötelezõ óráit,
kötelezõ órán túli pedagógus munkaköri feladatait,
esetleges vezetõi megbízásával kapcsolatos feladatokat,
az iskolai ügyeleteket, tanulók kíséretével kapcsolatos tevékenységeket,
· egyéb feladatokat.
Az elõbb felsorolt feladatokat az alábbi jogszabályok rögzítik:
·
·
·
·

az 1993. évi LXXIX. számú törvény a közoktatásról
a 11/1994. (VI. 8.) számú MKM-rendelet
az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata
az intézmény Kollektív Szerzõdése

A közalkalmazott feladatainak ellátását gyakran munkaköri leírás teszi pontosabbá. A pedagógus az elõbbiekben felsorolt feladatainak ellátásáért illetményt kap, túlmunkájáért pedig a vonatkozó jogszabályok szerinti bérjellegû juttatásban részesül.
Jelentkezhetnek azonban az iskolával kapcsolatban olyan többletfeladatok, amelyek ellátása nem tartozik a pedagógus munkaköri kötelességei közé.
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Így például a pedagógus
· az iskola által nem finanszírozott tanfolyamot szervezhet és vezethet,
· szaktanácsadói feladatkört vállalhat,
· szakértõi tevékenységet végezhet,
· érettségi elnöki, vizsgaelnöki feladatkört láthat el,
· versenyt szervezhet,
· publikációkat írhat,
· elõadásokat tarthat szakmai vagy más körökben,
· diákkört vezethet,
· edzõi tevékenységet végezhet.
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Az ilyen és ehhez hasonló tevékenységi formákat végzõ állampolgárokat (nem feltétlenül pedagógusokat) a jogszabályok önálló tevékenységet végzõ magánszemélyeknek
nevezik.
Mivel e tevékenységi formák nem tartoznak a közalkalmazotti
státusából adódó feladatok közé, így e tevékenységek kereteit (általában) nem az iskola szervezi1, ezek elvégzéséért külön díjazásra tarthat számot. Ha a nem önálló tevékenységet végzõ magánszemélynek a tevékenységgel kapcsolatos költségei merülnek fel,
akkor ezt a tevékenységet koordináló szervezet fizeti ki (például
kréta, papír, szemléltetõeszköz).
Miért érdemes adózási szempontból önálló tevékenységet végeznünk?
Az önálló tevékenységet végzõ magánszemély a tevékenységével kapcsolatosan felmerült költségeit elszámolhatja –
csökkentve ezzel bevételeit, illetve a jövedelme után fizetett személyi jövedelemadót. Ennek következtében az önálló tevékenységet végzõ magánszemély jövedelmét tételes
költségelszámolással köteles megállapítani.

1

Természetesen gyakran elõfordulhatnak kivételek: például egy önköltséges
szakkör kereteit és finanszírozását az iskola biztosítja.
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Ha a pedagógus – közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása,
vagy akár megszüntetése mellett – önálló tevékenységet kíván végezni, akkor a legfontosabb elvégzendõ teendõk a következõk:
· Adószámot kell kérni az APEH-tõl a 99101 számú formanyomtatványon1, illetve ugyanezen nyomtatványon be kell jelentkezni az önálló tevékenység végzésére.
· Ennek kitöltéséhez meg kell jelölnie tevékenységi körét, amelyet érdemes viszonylag széles határok között megjelölnie, gondolva a tevékenység jövõbeni bõvítésére.2
· Számlatömböt kell vásárolnia, hogy önálló bevételeirõl számlát
tudjon adni üzletfeleinek.
· Célszerû bélyegzõt készíttetnie, amelyen legfontosabb adatai,
köztük címe, adószáma, telefonszáma szerepelnek.
· Nyilatkoznia kell arról, hogy milyen alapnyilvántartást kíván
vezetni.3
· Ha pénztárkönyv4 vezetését választja, akkor pénztárkönyvet
kell vásárolnia.
· Tevékenységének következményeként önadózóvá válik.
A következõkben pedig tekintsük át, milyen elõnyökkel számolhatunk, ha szakmai munkánkat önálló tevékenység végzésével
egészítjük ki:
· lehetõséget biztosítunk önmagunk számára a további szakmai
fejlõdésre
· jobb anyagi kondíciókat teremthetünk magunk és családunk
számára
· kockázatvállalási képességünk erõsödik
· kreativitásunk, ítélõképességünk fejlõdik
· nyitottabbakká válunk az iskola és a szakma problémáira
· fejlõdik személyiségünk autonómiája, függetlenebbekké válunk
· szakmai kompetenciánk erõsödik
A következõ fejezetben az önálló tevékenységgel kapcsolatos
költségek elszámolásának szabályaival foglalkozunk.
1
2

3
4

1999-ben a 98101, 2000-ben várhatóan a 00101, 2001-ben a 01101 számú
nyomtatványon.
Ha az önálló tevékenységet végzõ magánszemély tevékenységi körét késõbb
bõvíti ki, vagy tevékenységével kapcsolatos valamely adata megváltozik, akkor ezt az APEH-hez benyújtandó 99102 számú nyomtatványon lehet bejelenteni.
A lehetõségeket lásd késõbb, az 5.1 fejezetben.
Lásd késõbb, az 5. fejezetben.
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4. Az önálló tevékenység költségeinek elszámolási
szabályai
Az önálló tevékenységet végzõ magánszemély (köztük az
egyéni vállalkozó) számára a költségek elszámolásának
szabályait az 1995. évi CXVII. törvény1 (szja-törvény) 3.
számú melléklete tartalmazza.
E törvénynek az elismert költségekre és a költségek elszámolására vonatkozó általános rendelkezéseit is figyelembe véve, az
e mellékletben foglaltakat kell alkalmazni, ha az önálló tevékenységet folytató magánszemély a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg.
A magánszemély költségként számolhatja el a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggõ kiadásokat. Ezek az alábbi csoportosításban szerepelnek a jogszabályban.
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4.1 Jellemzõen elõforduló költségek
Költségként elszámolható kiadások – feltéve, hogy azok, a felsorolásban említett kivételekkel, részben sem szolgálják a magánszemély személyes vagy családi szükségleteinek kielégítését –,
különösen a következõk:
· az anyagbeszerzésre, az árubeszerzésre, a szállításra fordított
kiadás
· a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök2 beszerzésére,
elõállítására fordított kiadás, ha az a 30 ezer forintot nem haladja meg, továbbá ezen tárgyi eszközök folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási
munkára fordított kiadás, azzal, hogy a jármûvek esetében
a 4.4 fejezetben foglaltakat kell alkalmazni
· az önálló tevékenységet végzõ magánszeméllyel munkaviszonyban álló magánszemély (a továbbiakban: alkalmazott) részére
kifizetett bér és annak közterhei, az alkalmazottnak megítélt és
kifizetett baleseti kártérítés, a jogszabály, illetõleg a kollektív
1

2

Törvény a személyi jövedelemadóról. E törvény elõírásait minden adóévre
vonatkozóan módosítja az Országgyûlés. Az szja-törvénynek az 1999-es
adóévre vonatkozó módosítását az 1998. évi XXXIII. tövény határozta meg.
Kizárólag üzemi célt szolgálnak azok a tárgyi eszközök és nem anyagi javak,
amelyeket a magánszemély tevékenységével kapcsolatban használ, azokat
más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelmûen
alátámasztják. Nem minõsülhet kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a személygépkocsi.
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szerzõdés vagy a munkaszerzõdés alapján az alkalmazottnak
járó, a munkáltatót kötelezõen terhelõ juttatás, kifizetés
· a jogszabály alapján kötelezõen fizetett kamarai tagdíj1, továbbá az önálló tevékenységgel kapcsolatos érdekképviseleti, szakmai szervezet fenntartásához igazoltan befizetett tagdíj, hozzájárulás
· a megrendelõ, a vevõ által igazolt szavatossági és jótállási költség
· az üzlet, a mûhely, a gazdasági épület bérleti díja, a fûtés, a világítás és a technológiai energia költsége, a telefon, rádiótelefon, telefax használati díja azzal, hogy ha a lakás és a telephely
mûszakilag nem elkülönített, akkor a tevékenységgel arányosan lehet a kiadásokat figyelembe venni az adott költségre jellemzõ mértékegységek (nap, m2, m3) alapulvételével
Az elõzõekbõl következik, hogy ha a jármû nem minõsül kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek, akkor csak azokban az
esetekben lehet az említett költséget elszámolni, amikor kifejezetten üzleti eredményhez kötõdik a költség.
A jellemzõen elõforduló költségek felsorolásakor az utolsó pontban leírtak lehetõséget biztosítanak a költségek arányos elszámolására, ha a lakás és a telephely mûszakilag nem elkülöníthetõ. Tekintsük példaként a rádiótelefon költségeinek elszámolási
lehetõségét. A rádiótelefon mobil jellege miatt – különösen, ha az
önálló tevékenységet folytató magánszemély, illetve a vállalkozó
lakásba szerelt telefonnal is rendelkezik – kizárólag üzemi, üzleti
célt szolgáló eszköznek tekinthetõ, abban az esetben, ha a mobiltelefon-szolgáltató által megküldött részletes számlával rendelkezik, amelynek alapján hitelt érdemlõen bizonyítható, hogy
a beszélgetések üzleti célúak. A részletes számlában szereplõ telefonszámok alapján esetleges ellenõrzés során az adóhatóság
bármikor visszakeresheti a telefonszám tulajdonosát. A visszakeresést az egyéni vállalkozó megkönnyítheti egy telefonregiszter
segítségével, amelyben legalábbis a fix partnereit feltünteti.2
Folytatva a költségként elszámolható kiadások felsorolását:
· A hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára,
külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás, a lakás bérleti
díjára fordított kiadás, továbbá az errõl szóló kormányrendelet
szerint naponta számított igazolás nélkül elismert költség.
E pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha

1
2

A jelenlegi jogi szabályozás alapján csak az egyéni vállalkozók számára kötelezõ.
Részlet az 1997/69. számú APEH iránymutatásból.
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az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idõ,
a tényleges szakmai és szabadidõprogram aránya) valós tartalma alapján akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás
csak látszólagosan hivatali, üzleti.
· A mûvészeti tevékenységet folytató magánszemély jellemzõen
elõforduló költsége a tevékenységével összefüggõ mûsoros elõadás, kiállítás, múzeum, közgyûjtemény látogatásának ellenértéke, irodalmi és mûvészeti alkotásokat tartalmazó, vagy ezek
rögzítésére és lejátszására alkalmas eszköz, kép- és hanghordozó, könyv, kotta, más sajtótermék vásárlására fordított kiadás,
a tevékenységgel összefüggõ szakmai képzés kiadásai, továbbá
az elõadómûvészi tevékenységet végzõk esetében a színpadi
megjelenéshez kapcsolódó esztétikai és kozmetikai cikkekre, illetve szolgáltatásokra fordított kiadás.
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4.2 Igazolás nélkül elszámolható költségek
Az e törvényben elismert költségek esetében, ha törvény vagy
kormányrendelet (a továbbiakban: jogszabály) költségtérítésrõl
rendelkezik, akkor a ténylegesen felmerült és igazolt kiadás érvényesítése helyett a jogszabályban meghatározott mértékig
igazolás nélkül számolható el az adott címen költség azzal,
hogy akkor ezt a költséget teljes egészében elszámoltnak
kell tekinteni.
Ilyen költségnek minõsülnek különösen:
· az élelmezési költségtérítés, a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ dolgozó élelmezési költségtérítésérõl szóló minisztertanácsi rendeletben1, továbbá a köztisztviselõk jogállásáról szóló
törvényben, valamint a köztisztviselõk munkavégzésérõl, munka- és pihenõidejérõl, jutalmazásáról, valamint juttatásairól
szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezõ mértékig2
· a közúti gépjármûvek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló kormányrendelet3 szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma
Ez utóbbi elõírás azt jelenti, hogy az önálló tevékenységet végzõ
magánszemély az önálló tevékenységének végzésével kapcsolatos, gépkocsival történõ utazásait – a késõbbiekben részletezésre

1
2
3

Lásd a 48/1979. (XII. 1.) MT-rendeletet.
Ennek mértéke 1999-ben 110 Ft/nap.
Lásd a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben.
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kerülõ útnyilvántartás vezetése mellett – elszámolhatja. Az üzemanyag vásárlásáról számlát bemutatni nem köteles. Az elszámolás alapja a gépkocsira vonatkozó fent említett üzemanyagnorma, valamint az üzemanyag negyedéves elszámolási átlagára,
amelyet például az APEH negyedévente közzétesz.

4.3 Az értékcsökkenési leírás elszámolása
Kizárólag üzemi célt szolgáló, saját tulajdonú tárgyi eszközök
után értékcsökkenési leírást az önálló tevékenységet végzõ közalkalmazott, pedagógus nem számolhat el.
A nem kizárólag üzemi célt szolgáló, saját tulajdonú gép,
berendezés, felszerelés esetében az önálló tevékenységet
folytató magánszemély átalányban számolhat el értékcsökkenési leírást olyan nyilvántartás vezetése mellett,
amely a nem kizárólagosan üzemi célt szolgáló említett
tárgyi eszköz azonosításra alkalmas megnevezését, beszerzési (elõállítási) árát – mint nyilvántartási értéket –,
továbbá a beszerzés (elõállítás) és a használatbavétel idõpontját tartalmazza.
Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1 százalékáig, ezen belül is az említett nyilvántartásban szereplõ eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50 százalékáig terjedhet. Egy adott, nem kizárólagosan
üzemi célt szolgáló eszköz értéke alapján csak egy ízben, a használatbavétel évében vehetõ figyelembe ez az átalány.
A fentiek alapján azt állapíthatjuk meg, hogy az önálló tevékenységet folytató pedagógus számára a tevékenységéhez használt
eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása általában nem
reális perspektíva.

4.4 A jármûvek költségének elszámolása
A saját tulajdonú – ideértve a továbbiakban a házastárs tulajdonát is – jármû
· üzemanyag-felhasználása, továbbá
· fenntartásának, javításának és felújításának számlával (bizonylattal) történõ igazolás alapján feltüntetett költsége számolható el.
Üzemanyag-felhasználás címén vagy az üzemanyag-fogyasztási
norma és az APEH által közzétett üzemanyagár, vagy a számlával
(számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehetõ figyelembe.
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Azonban a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, azzal, hogy a magánszemély az adóév egy negyedévén belül a negyedév elsõ napján
választott üzemanyag-felhasználással összefüggõ költségelszámolási módszertõl nem térhet el.
A saját tulajdonú, nem kizárólag üzemi célú jármû – kivéve a személygépkocsit – beszerzési árával szemben a nem kizárólag üzemi
célt szolgáló saját tulajdonú gép, berendezés, felszerelés kapcsán
már leírtak szerint átalányban érvényesíthetõ értékcsökkenési leírás.
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Személygépkocsi esetén az átalány szerinti elszámolás a következõ módon érvényesíthetõ: az ott említett nyilvántartás vezetése
mellett az éves bevételnek 1 százaléka, de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10 százaléka vehetõ figyelembe, illetõleg a hivatkozott pontban meghatározott átalány címén egyébként elszámolt költség ezzel az összeggel növelhetõ. Egy adott
személygépkocsi értéke alapján csak egy ízben, a használatbavétel évében vehetõ figyelembe ez az átalány.
A saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyag-költségen kívül az említett értékcsökkenési leírás helyett és minden
más költség (például fenntartás, javítás, felújítás) címén 3 Ft/km
(általános személygépkocsi-normaköltség) elszámolása választható.
A személygépkocsi bérleti vagy lízingdíja címén a költségként figyelembe vehetõ összeg több személygépkocsi esetén sem haladhatja
meg az önálló tevékenységbõl származó bevétel 1 százalékát, egyébként ilyen címen a magánszemély költséget nem számolhat el.
A költségelszámolás bármelyik módjának alkalmazásánál
szükséges jármûvenként – az 5. fejezetben tárgyalandó külön – útnyilvántartás vezetése, továbbá abban (jármûvenként) az év elsõ és utolsó napján a kilométeróra állásának a
feljegyzése. Költségelszámolás kizárólag az e pont szerint
igazolt, üzemi célú futásteljesítmény után számolható el.
A magánszemélynek a 4.4 pont elsõ vagy a negyedik bekezdése
szerinti költség-elszámolási módszerek közötti választása valamennyi általa használt személygépkocsira és a teljes adóévre vonatkozik.
A magánszemély a saját tulajdonú gépjármû tulajdonjogát a bizonylatmegõrzésre vonatkozó szabályok betartásával, a kötelezõ
gépjármû felelõsségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolja.
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4.5 A jövedelem megállapításakor költségként figyelembe
nem vehetõ kiadások
· Az olyan vagyontárgy beszerzésére, fenntartására, üzemeltetésére, felújítására, karbantartására fordított kiadás, amely nem
a jövedelemszerzõ tevékenységgel kapcsolatos, vagy – akár
részben is – a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését célozza.
· A pénzügyi ellenõrzés alapján megállapított adórövidítésbõl,
egyéb jogszabály megsértésébõl keletkezõ befizetés (bírság, késedelmi pótlék), kivéve az önellenõrzési pótlékot, és az olyan
adóra vonatkozó adóhiányt, amely jogszerû teljesítés esetén
egyébként költségként elszámolható lett volna.
· A bármilyen címen felvett hitelre (kölcsönre) visszafizetett összeg.
· A személyi jövedelemadó, továbbá azok a befizetési kötelezettségek, amelyekkel összefüggésben a magánszemély adócsökkentést vett igénybe.
· Ha törvény másként nem rendelkezik, a tagdíjak, a biztosítási
díjak.
· A közcélú adomány.
· A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény
rendelkezései szerint nem megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék, a magánnyugdíjról és
a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként fizetett
tagdíj.
· A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény,
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint megállapodás alapján fizetett társadalombiztosítási kötelezettség.

5. Az adó-nyilvántartási kötelezettségrõl
Az adó-nyilvántartási kötelezettségek leírását az 1995. évi CXVII.
törvény 5. számú melléklete tartalmazza, amelynek kivonatos
tartalmát a következõkben ismertetjük.
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5.1 A jogszabály alapnyilvántartásoknak tekinti
a következõket
· pénztárkönyv vagy naplófõkönyv
· bevételi és költségnyilvántartás
· bevételi nyilvántartás
Pénztárkönyvet vagy naplófõkönyvet kell vezetni azon tevékenység(ek)re vonatkozóan,
· amely(ek)re a magánszemély áfa-levonási jogot érvényesít, illetõleg amely(ek) után áfa fizetésére kötelezett,
· amelye(ke)t a magánszemély egyéni vállalkozóként végez,
· amely(ek)nél az elõzõektõl függetlenül az egyéni vállalkozó alkalmazottat, segítõ családtagot foglalkoztat,
· amely(ek)re a magánszemély egyébként pénztárkönyv (naplófõkönyv) vezetését választja.
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Az önálló tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzõ
pedagógust tehát – ha a fenti szempontsornak megfelel, illetve azt az APEH-nál való bejelentkezéskor azt nem választja – általában nem terheli a pénztárkönyv vezetésének
kötelezettsége.
Ha a fenti feltételek valamelyike miatt mégis köteles pénztárkönyvet vezetni (vagy az APEH-nél való bejelentkezéskor ezt a lehetõséget választja), akkor a pénztárkönyv (naplófõkönyv) vezetésének tartalmi követelményei a következõk:
· A bevételeket és kiadásokat idõrendben, naponkénti bontásban, az általános forgalmi adókulcsok szerinti részletezésben,
sorszámmal, dátummal, okmányok (számla, bizonylat) alapján kell bejegyezni és összesíteni az adózás rendjérõl szóló törvénynek a bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra,
valamint a határidõkre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.
· A számlával, egyszerûsített számlával kísért értékesítések esetén be kell jegyezni azok számát. Nyugtás értékesítéskor, összesített bevétel bevezetése esetén a felhasznált nyugták sorszámát
tól–ig jelöléssel kell bejegyezni.
· A bevételeket és költségeket negyedévenként, a negyedév utolsó
napjára – legkésõbb a negyedévet követõ hónap 10. napjáig –
összesíteni kell, az év utolsó napjával pedig éves zárást kell készíteni.
· A befizetett adóelõleget a befizetés napján kell bejegyezni a bizonylat azonosító sorszámának feltüntetésével.
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· A nem egyéni vállalkozói tevékenységbõl származó bevételeket
az egyes tevékenységek feltüntetésével kell vezetni, ugyanígy
az azokhoz tartozó költségként elszámolható kiadásokat, annak érdekében, hogy az egyes tevékenységekbõl származó jövedelem megállapítható legyen, valamint fel kell tüntetni a levont adóelõleget is.
· Az okmányokat megfelelõ idõrendi sorrendben, mellékletként
kezelve kell megõrizni.
· A pénztárkönyvi (naplófõkönyvi) elszámolás számítógéppel is
végezhetõ, ha az alkalmazott gépi feldolgozási rendszer az elõzõek szerinti tartalmi elõírásoknak megfelel. A géppel feldolgozott adatok negyedévenként összesített forgalmi végösszegeit
a pénztárkönyvben (naplófõkönyvben) rögzíteni kell.
· A halmozott forgalmat tartalmazó pénztárkönyv (naplófõkönyv),
valamint a forgalmat tételes bontásban tartalmazó gépi naplók
csak együttesen fogadhatók el.
A pénztárkönyv legalább a következõ adatokat tartalmazza:
A bevételek oszlopának bontása az adó alapjába be nem számító
bevételek (egyéb bevételek) szerint történik.
A kiadások oszlopának bontása:
· a költségnek minõsülõ kiadások (ezen belül: anyag, áru, az alkalmazottak bére és közterhei; vállalkozói jövedelem szerinti
adózást alkalmazó egyéni vállalkozó esetében: vállalkozói kivét, egyéb kiadások)
· általános forgalmi adó (a számlákban elõzetesen felszámított)
· költségnek nem minõsülõ egyéb kiadások, különösen az alkalmazottól, megbízottól levont, valamint a saját jövedelem után
befizetett adó, adóelõleg, a befizetett bírság
A bevételi és a kiadási tételek azonosító adatai:
· a sorszám
· a bizonylat kelte (dátum)
· a bizonylat száma és szövege (a gazdasági esemény megjelölése)
Bevételi és költségnyilvántartást vezet az a nem egyéni vállalkozó önálló tevékenységet folytató magánszemély, aki
a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg, de
áfa-levonási jogot nem érvényesít, illetõleg nem kötelezett
általános forgalmi adó fizetésére, és alkalmazottat, segítõ
családtagot nem foglalkoztat.
A bevételi és költségnyilvántartásban sorszámmal, dátummal,
a kifizetõ megnevezésével és a tevékenység megjelölésével kell
Iskolavezetés 1999. szeptember
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feltüntetni a(z egyes) tevékenység(ek) bevételének teljes, adóelõleggel nem csökkentett összegét és a(z egyes) tevékenység(ek)hez
tartozó, költségként elszámolható kiadásokat, továbbá a levont
adóelõleget. Év végén a jövedelmet tevékenységenként kell meghatározni.
Bevételi nyilvántartást vezet az az önálló tevékenységet folytató magánszemély, aki a jövedelmét a bevételébõl költséghányad vagy jövedelemhányad alkalmazásával számolja el.
A bevételi nyilvántartásban sorszámmal, dátummal és a kifizetõ
megnevezésével kell feltüntetni a bevételek teljes (adóelõleggel
nem csökkentett) összegét és a levont (befizetett) adóelõleget.
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Az alapnyilvántartásokra vonatkozó fontos elõírás, hogy az alapnyilvántartás vezetési módja az adóéven belül nem változtatható meg. Kivételnek tekinthetõ az az eset, amikor a magánszemélynek az egyszerûbb adattartalmú alapnyilvántartás vezetésére
való jogosultsága bármilyen okból megszûnik. Ekkor a megszûnés idõpontjától kezdõdõen köteles a részletesebb adattartalmú
alapnyilvántartás vezetésére áttérni. Ekkor az egyszerûbb adattartalmú alapnyilvántartásban szereplõ adatokat – az eredeti nyilvántartás megõrzése mellett – összesítve kell a továbbiakban vezetendõ alapnyilvántartásba bejegyezni.

5.2 Gépjármû-használati nyilvántartás (útnyilvántartás)
vezetése
Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a jövedelemszerzõ tevékenységhez használt gépjármû költségelszámolásához útnyilvántartás vezetésére kötelezett.
Erre a célra menetlevél vezetése is megfelel, ha tartalmazza a továbbiakban részletezett adatokat.

Önkontroll!
Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell a következõket:
o az utazás idõpontját
o az utazás célját (honnan hová történt az utazás)
o a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését
o a közforgalmú úton megtett kilométerek számát
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Az útnyilvántartás tartalmazhatja az elõzõekkel kapcsolatos üzemanyag-vásárlás idõpontját és költségeit is.
A következõkben közölt táblázat negyedéves összegzési lehetõséggel tartalmazza az útnyilvántartás jogszabály által elõírt legfontosabb adatait, továbbá az adóelszámoláshoz szükséges adatokat. A
közölt táblázattal azonos Excel-táblázat a Raabe Klett Könyvkiadó
honlapjáról1 az interneten keresztül letölthetõ.
A táblázat kitöltése során a beírt adatok automatikusan összeadódnak és az újraszámolt összegek és részösszegek megjelennek
a megfelelõ cellákban.
A táblázatba a szöveges adatokon kívül mindössze
·
·
·
·

a megtett kilométerek számát,
az APEH által közzétett negyedéves üzemanyagárat,
a gépkocsi üzemanyag-fogyasztási normáját, valamint
a kilométerenkénti normaköltséget2

kell bejegyezni.
A közölt táblázatban a kitöltendõ adatok helyét szürkével emeltük ki. A táblázat többi adatát (üzemanyag, annak ára, negyedéves és éves összegzõ adatok) a táblázat automatikusan kiszámítja.
Útnyilvántartás az 1998. évben
Gépkocsi rendszáma: …………….
Kilométeróra állása a tárgyév január 1-jén: ....……… km
Kilométeróra állása a tárgyév december 31-én .…….….. km
Megtett kilométer összesen: .………... km
Üzleti céllal megtett kilométerek száma: ………… km
Üzemanyag-fogyasztási norma: ...... liter/100 km.

1
2

http://www.raabe.hu
A normaköltség 1999-ben 3 Ft/km.
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Az önálló tevékenységgel kapcsolatos bevételek és költségek összegzését külön táblázatban érdemes elvégezni az alábbiak szerint. Ebben a táblázatban az szja-törvényben szereplõ összes kiadástípus
szerepelhet.

6. Mellékletek
A következõkben az 5.1 pontban közölt elõírásoknak megfelelõ
egyszerû táblázatot közlünk a bevételek, illetve költségek célszerû nyilvántartása érdekében.
6.1 Az 1998. évi költségek nyilvántartása
Költség megnevezése
Fólia az írásvetítõhöz
Menedzserkalkulátor
Genoterma, papíráru
Szakértõk kézikönyve
Vasúti menetjegy
Fólia az írásvetítõhöz
Toll, ceruza, karton, csomagolópapír
Számítógépbillentyûzet
Lézerceruza
Közlekedési költségek
Üzleti utazási és szállásköltségek
Élelmezési költségtérítés
A telephelyként szolgáló lakás mûködtetési
részköltségei
14. 1998. évi
A telefon, rádiótelefon elszámolható költségei
1998. évi költségek összesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dátum
98. 01. 12.
98. 02. 15.
98. 02. 26.
98. 03. 17.
98. 06. 15.
98. 09. 17
98. 10. 19.
98. 11. 11.
98. 12. 02.
1998. évi
1998. évi
1998. évi
1998. évi

Forint
1 720
10 339
3 310
1 100
1 546
2 500
850
2 000
5 200
37 751
3 600
1 100
15 200
13 020
99 236

6.2 Az 1998. évi bevételek nyilvántartása
Dátum
1.

Bevétel
forrása
Elõadás tartása
Szakmai elõadás
Cikk írása

Megbízó

Bevétel

1998.
Polgármesteri Hivatal,
01. 23.
Huba
Polgármesteri Hivatal,
2. 1998.
Tas
02. 25.
3. 1998.
Raabe Kiadó Kft, Bu05. 18.
dapest
4. 1998.
Érettségi elII. József Gimnázium,
06. 12.
nöki díj
Ond
5. 1998.
Érettségi
III. Béla Középiskola,
06. 21.
igazgatói díj
Kond
6. 1998.
Ped. progPolgármesteri Hivatal,
06. 22.
ram bírálata Megyer
7. 1998.
Cikk írása
Raabe Klett Könyviadó
10. 13.
Kft, Budapest
1998. évi bevételek összesen:

15 000

Adóelõleg
–

20 000

4 200

19 800

–

26 350

5 138

9 750

1 901

60 000

12 600

25 000

–

175 900

23 839
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Milyen padot vegyek?
Ergonómia az iskolában

Dr. Szabó Gyula, Mischinger Gábor

Sokszor az iskolaorvosi vizsgálat deríti ki valamelyik tanítványunkról, hogy gerincferdülést kapott. Sajnos a gyermekszemészek sem maradnak belátható idõn belül munka nélkül. Bár
a nap huszonnégy órájában nem õrizhetjük a ránk bízott gyermekek egészségét, mindent meg kell tennünk annak érdekében,
hogy legalább az iskolában ergonómiailag megfelelõ környezetet
teremtsünk számukra. Ebben próbál segíteni az alábbi cikk.
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1. Miért fontos?
Szakmai berkekben évek óta folyik a vita arról, hogy az ergonómia – mint viszonylag új tudományterület – megjelenjen-e és milyen mértékben az általános és középiskolákban. Ennek két eltérõ útja képzelhetõ el. Az egyik a tudománynak a tananyagban
való megjelenése, a másik pedig alkalmazása a gyakorlatban. Közös vonásuk viszont a szemléletváltozás szükségessége.
A szerzõk nem illetékesek annak eldöntésében, hogy ez az interdiszciplináris tudományág tananyagként akár önálló tantárgyként, akár
más tantárgy anyagába ágyazva a jelenlegi fõiskolai-egyetemi környezetbõl az oktatás más formáiba is átkerüljön-e. Bár nem tekinthetünk el attól a ténytõl sem, hogy a Budapesti Mûszaki Egyetemen
a mérnöktanárok, mûszaki tanárok és szakoktatók tantervében régóta szerepel az ergonómia.
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Ennek ellenére meggyõzõdésünk, hogy az egyre bõvülõ termékvilág, annak gyors változása és hatása életünkre szükségessé fogja
tenni a (fel)használókat és fogyasztókat védõ lehetõségek elsajátítását. Ennek része a hatékony, biztonságos és kényelmes termékhasználatot támogató ergonómiai szemlélet.
Nemcsak tervezõként, gyártóként vagy forgalmazóként, hanem felhasználóként is tisztában kell lennünk az emberi képességekkel
és korlátokkal, a különbözõség kategóriáival és mértékével,
melyek a termékek használatának határt szabhatnak, korlátokat
emelhetnek. Ebben helyet kap a fizikai és szellemi-pszichikai,
kulturális és nemzeti sajátságok felismerése is.
Konkrét példaként említhetjük
· a tantermi székek méretét, antropometriai megfelelõségét, vagy
· a számítástechnikai alkatrészekhez, programokhoz kapott magyar nyelvû használati utasítás meglétét vagy hiányát.
Visszatérve a másik útra, néhány elejtett hivatkozás után járjuk
végig a gyakorlatban való alkalmazás és a tényleges szemléletváltás-változás területeit. Kissé távolabbról közelítve a témát, meg
kell említeni az Európai Közösség 90/270. számú direktíváját,
amely reményeink szerint néhány év múlva ránk, magyarokra
nézve is kötelezõ lesz.
Ez a dokumentum tartalmazza többek között az egészséges
és biztonságos élet- és munkakörülményekhez való jogunkat.
Eltekintve a hosszadalmas levezetéstõl és bizonyítástól, fogadjuk
el, hogy a tanárok és diákjaik közös érdeke az ergonómiai szempontból helyesen kialakított iskolai környezet. A helyes kialakí-
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tás, üzemeltetés és használat azonban feltételezi az ismérvek
vagy követelmények és a hozzájuk tartozó paraméterek ismeretét, akár a bútorok elrendezésérõl, akár a világításról vagy a zajártalomról van szó.
Természetesen az értékelés, bírálat nem jelenti a helyzet javulását, de lehetõséget ad helyesebb döntések meghozatalára és
a következmények felmérésére. Az alapfokú ismeret abban is segít, hogy az iskola vezetõi felismerjék: szakemberre van szükség
a kielégítõ megoldás érdekében.
Rövid összefoglalónkkal ennek elõsegítése, a szemléletformálás
elsõ lépéseinek támogatása a célunk.

2. Iskolák ergonómiai értékelése
Munkahelyi környezetünk, az iskola már fizikai kialakításával –
építészeti adottságaival, elrendezésével, bútorzatával – is jelentõsen befolyásolja oktató-nevelõ munkánk hatékonyságát, közérzetünket.
Ebben a cikkben
· szeretnénk áttekinteni azokat az ergonómiai szempontokat,
melyek alapján tudatosan is értékelhetjük az iskolát, illetve
· bemutatjuk azokat az adatokat, irányelveket, megoldásokat,
melyek a helyesebb kialakításhoz vezetnek.
A jelen gazdasági körülmények között egyre kevesebb tantestület
kerül abba a szerencsés helyzetbe, hogy új iskolaépület – úgynevezett „zöldmezõs beruházás” – tervezéséhez-kivitelezéséhez kérjék javaslataikat, véleményüket.
Úgy gondoljuk, a kisebb átalakítási, felújítási munkáknál is
szükség van ezekre az ismeretekre, hogy a pedagógusok ne váljanak a tervezõk-kivitelezõk áldozataivá a tanulókkal együtt, évekig, évtizedekig viselve a hibák következményeit.
Néhány esetben még anyagi, pénzügyi indok sem játszik
közre, csupán az ésszerû döntés marad el információ hiányában a jó – vagy jobb – megoldás kiválasztásakor.
A helytelen döntés két kedvezõtlen hatása lehet többek között a
költséges korrekció és a késõbb jelentkezõ egészségkárosodás.
Ilyen következménye lehet egy rosszul elhelyezett világítótestnek vagy egy helytelenül megválasztott bútordarabnak is.
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A következõkben egy képzeletbeli séta keretében bejárjuk az
épületet. Elõször a nagyobb egységeket – a teljes épületet, ezen
belül a tantermek elrendezését – elemezzük, majd a tantermek
belsõ kialakítását részletezzük.

3. Az iskolaépület elrendezése
A tanároknak általában csekély beleszólásuk van abba, hogy az
épület hova, milyen környezetbe kerüljön, azonban érdemes
a külsõ adottságokat is számba venni.
Két ellentétes feltételnek kellene megfelelni:
· egyrészt legyen jól elérhetõ a fõbb tömegközlekedési eszközökkel, másrészt
· legyen csendes, tiszta levegõjû, távol a közúti forgalomtól.
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Az iskola megközelítésének biztonságához a közúti közlekedés és
a gyerekekre irányuló bûnelkövetés veszélyeinek csökkentése is
hozzájárul, melyet például a polgárõrség közremûködésével lehet
biztosítani.

Figyelem!
Az épület külsõ értékeléséhez tartozik a környezetbe illõ, esztétikus megjelenés mellett
ß a bejárat felismerhetõsége,
ß az elegendõ parkolóhely és
ß a védett kerékpártároló.

Megszokott látvány a védõkorlát is a legtöbb iskola elõtt, mégsem
biztos, hogy kialakításával, pillanatnyi állagával megfelelõ a beés kitóduló gyermeksereg megvédésére, esztétikai szempontokról
nem is szólva.
Az épület belsõ kialakítása ideális esetben az iskola funkcióihoz illeszkedik. Itt nem elég kizárólag az alapfunkcióra – a délelõtti tanórák megtartására – gondolni, hiszen ezek az intézmények számos
további feladatot is ellátnak. A szülõi értekezletek, a diákoknak szóló szakkörök megtartása nem jelent lényeges eltérést, de a felnõtteknek szóló – például nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok –
már újabb követelményeket támasztanak, hiszen ezek nagyobb jövés-menéssel járnak, külön tárolóhelyekre van szükség.
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Az iskolai tornatermek gyakran a környék sportcentrumaként
is mûködnek, ezért a vagyonvédelem érdekében leválaszthatónak és független bejáraton megközelíthetõnek kell lenniük.
Bizonyos esetekben az iskola jelentõsebb kulturális szerepet is
betölt, például a díszterem színház- vagy az aula koncert- és
kiállítóteremként is funkcionálhat. Ilyenkor ezekhez a speciális
tevékenységekhez is létre kell hozni az infrastruktúrát (például
világítás, mellékhelyiségek, mozgatható bútorok).
Az iskola fõ feladata természetesen a tanítás-tanulás. Érdekes
a tantermek elrendezése, tanulócsoporthoz vagy tantárgyhoz
rendelése, illetve a tanári szoba és a kabinetek elrendezése.
Az osztályrendszernek (minden osztálynak saját terme van, és
abban tanul egész nap) és a kabinetrendszernek (tantárgyanként
vannak tantermek, az osztályok vándorolnak) is vannak elõnyei
és hátrányai. (Általában ami a diáknak elõny, az a tanárnak hátrány, és fordítva.)
Az osztályteremrendszer jellemzõi:
· sajátjának érzi a diák
· az osztály arculatának megfelelõen díszíthetõ
· a – viszonylag rövid – szünetek pihenéssel tölthetõk
A kabinet ezzel szemben
· a tárgy jellegét tükrözi (periódusos rendszer a kémiaterem falán),
· a (létezõ) tanári kabinet közel van,
· több demonstráció alkalmazható, az oktatástechnikai eszközök intenzívebben használhatók.
A szerencsés kompromisszum – melyre általában lehetõség is van – a kombinált megoldás: minden osztálynak saját tanterme van, és emellett néhány – eszközigényes –
tárgyhoz külön kabinet is rendelkezésre áll.
A diákok mellett a tanárok elhelyezése is figyelmet érdemel.
Jobb esetben itt is a két tiszta megoldás – a nagy, közös tanári, illetve a több kisebb oktatói kabinet – együttesen van jelen.
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Az elõbbi az iskola munkájának szervezését könnyíti meg:
· adott tanár vagy helyettesítõ megkeresése
· hatékony információáramlás
· értekezletek tartása
A kabinetben egy tantárgy oktatói
· nyugodt környezetben,
· szorosabb együttmûködésben,
· általában közvetlenül a szaktanterem mellett
készülhetnek fel óráikra.
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A tanítási nap azonban nem csak a tanórákból áll, a szünetek
hasznos eltöltése szintén javítja az oktatás hatékonyságát. Fontos, hogy a szünet valóban pihentetõ legyen, azaz ne töltse ki
a vándorlás a termek (épületek) között, a szállítás, az ügyintézés.
Legyen a folyosón, zsibongóban elég tér a mozgásra, de a legjobb
a szünetet az udvaron tölteni. A szünetben a tanterem alapos
szellõztetésére is módot kell találni – még télen, hidegben is egy
gyors kereszthuzattal pótolható az órán elhasznált oxigén.
Az iskolához jobb esetben több szociális helyiség is tartozik:
· ilyen a jól felszerelt büfé (ahol az ételek kulturált elfogyasztására is mód van)
· a menza
· a tornaterem öltözõkkel
· az iskolai könyvtár
· az igényesen kialakított, tanulásra és pihenésre egyaránt alkalmas kollégium
Az igazgatási helyiségek kialakításának az általános irodaergonómiai normáknak kell megfelelniük.
A termek helyes megvilágítására a tantermek kapcsán térünk ki,
itt a környezeti tényezõk közül a zajt és a légminõséget tárgyaljuk. Az óra menetét a zavaró zajforrások csökkentésével és eltávolításával tehetjük nyugodtabbá.
Ez jelenti
· egyrészt a tornaterem, a mûhely hangszigetelését,
· a tevékenységek csendesebbé tételét, másrészt
· e zajos helyiségek eltávolítását a normál tantermektõl, azaz külön (folyosóval összekötött) tornaterem, mûhely kialakítását.
Az iskolai levegõminõséget elsõsorban a berendezések és a gyakorlatokon használt anyagok illóanyag-tartalma, az emberi kipá-
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rolgások és a büfé-menza illat- vagy szagkibocsátása határozza
meg. A javítás – a zajhoz hasonlóan – a források intenzitásának
csökkentésével és szeparálásával lehetséges, azaz az egészségre
ártalmas anyagok mellõzése mellett a párolgó anyagok kerülése, a büfé-menza szagelszívása ajánlott. A levegõminõség kapcsán klimatizált irodákban a dohányzás kérdését szoktuk érinteni – a dohányzás légvisszaforgatás esetén fokozottan zavaró –,
ám az iskolákban ez elsõsorban nevelési-szabályozási kérdés.

4. A termek kialakítása
Az iskola mint épület értékelése után térjünk át az osztálytermek
kialakítására.
Elõször itt is az építészeti adottságokat vizsgáljuk meg. A nagy
belmagasság azért fontos, hogy elegendõ levegõ legyen a teremben. A terem természetes világítását a nagyméretû ablakok,
a mesterségest a káprázásmentesen felszerelt, szakaszolva
kapcsolható (külön táblavilágítás) világítótestek adják.
A neonvilágítás esetében fontos, hogy az együtt kapcsolt fénycsövek szét legyenek osztva a három fázisra, így a villogás frekvenciája magasabb – tehát kedvezõbb – lesz.
Ideális esetben a lámpatestek számát és kiosztását
· a tantermi bútorzat elrendezésének, sõt színének, méretének és
· a terem funkciójának
ismeretében kellene meghatározni.
A terem fényviszonyaihoz tartozik a sötétítés problematikája is,
ami a vetítések alkalmával játszik szerepet. A kérdés felvetésének újabb aktualitást ad a számítógéphez és videóhoz kapcsolt
kivetítõk terjedése. Azok az eszközök, melyek fényerejüknél fogva
nappali fény mellett is használhatók, igen drágák (áruk 1,5 millió Ft fölött van). Ha az iskola olcsóbb, kisebb fényerejû eszköz
beszerzésére szánja el magát, számolni kell az érintett termek részleges vagy teljes elsötétítésének költségeivel (a félhomályban rendetlenkedõk okozta bosszúságról nem is szólva).
Oktatói tapasztalatunk, hogy Murphy törvénye alapján a Nap akkor süt
a legjobban, amikor a projektort (kivetítõt) használjuk, feltéve, ha a számítógép is hajlandó mûködni…
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A terem berendezésénél a többséget – a populáció 90-95%-át
– képviselõ jobbkezesek érdekeit figyelembe véve alapelv,
hogy írás közben a (természetes) fénynek balról kell esnie.
Ennek megfelelõen kell az elõadó helyét meghatározni, a
táblát felszerelni.
Gyakori hiba az, hogy akkor is az ajtóhoz közeli falra kerül a tábla, ha így az ablakok jobb kéz felõl nyílnak, azaz „balkezes” terem
jön létre.
Ha megfigyeljük, a természetben járva általában minden fentrõl
lefelé sötétedik: az ég világos, a talaj sötét. Az ember ezt a fényeloszlást tartja természetesnek, ezért a tanterem színeinek megválasztásánál úgy célszerû eljárni, hogy a mennyezetre világos színek, míg a padlóra sötétebbek kerüljenek.

N
3.1

A termen belül biztosítani kell a közlekedési útvonalakat. Ez
egyaránt jelenti a szünetre vagy felelni induló diákok szabad
mozgását és speciális esetben – a mozgássérültek oktatásakor –
tolókocsi számára is elég széles, küszöbmentes ajtó kialakítását.

8
5. Bútorzat
Külön kell beszélnünk a termek berendezésérõl, az iskolai bútorzatról. Itt is az a fõ irányelv, hogy a berendezés a funkcióhoz
alkalmazkodjon. Már a hagyományos osztályterem elrendezésében is megjelennek didaktikai szempontok: a padok soros elrendezése szemben a táblával egy frontális, távolságot tartó elõadásra
alkalmasabb, míg a körkörös elrendezés együttmûködõ üzenetû,
beszélésre késztetõ.

1. ábra: frontális elrendezés
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2. ábra: körkörös elrendezés

Gyakori hiba, hogy az adottságok vagy a hagyományok által sugallt megoldást választják, és nem a funkcióhoz igazítják az elrendezést. Persze a meggondolás nélküli újítás is vezethet rossz
eredményre.
Több tanteremben a tábla elõtt katedrát helyeznek el, amivel egyrészt a tanár jobban látható, másrészt jobban kontrollálhatja
a termet. A tanári emelvény megítélésében a vélemények megoszlanak a pedagógusok között. A fõ rendezõ elv talán az adott tanár testmagassága (frissen végzett, alacsony tanárnõnek kedvezõ az emelvény).

3. ábra: katedra a tanteremben

Ha a katedra mellett döntünk, akkor nagyon fontos, hogy
az a tábla hosszán mindkét irányba túlnyúljon – lehetõleg
teremszélességben –, mert óra közben nincs mód a botlásveszélyre külön figyelni.
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A padok, székek kiválasztásánál a gyermekek testméretei,
a helyes testtartás anatómiai követelményei a meghatározók, de ezek mellett még számos olyan termékergonómiai szempontot is figyelembe kell venni, mint a tartósság, a biztonságos
kialakítás.
A jelenlegi gyakorlat az, hogy a gyártók elsõsorban nem állítható
székek, asztalok forgalmazásával kívánnak megfelelni az antropometriai jellemzõknek (testméreteknek), hanem korosztályoknak szóló termékméretekkel.
Ez talán annak a meggondolásnak a következménye, hogy
·
·
·
·
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az állíthatóság sokszor együtt jár a rongálhatósággal, másrészt
a bútorok utánállítása rendszeres feladatot jelentene, s
erre általában nincs kapacitás, vagy
egyszerûen nem figyelnek rá az érintett tanárok, szülõk.

Sajnos már csak múzeumban láthatók a század közepén készült,
állítható ülõlappal, lábtámasszal, felnyíló asztallappal rendelkezõ iskolapadok, melyek egyébként igen tartós, míves öntöttvas
szerkezetek voltak.
A 6–18 éves korosztályon belül vannak a legnagyobb eltérések és
változások mind életkori, mind egyéni sajátosságok miatt, ezért
a testméret folyamatos figyelembevétele különösen fontos. Ennek azonban egyik akadálya, hogy Magyarország nem rendelkezik sem reprezentatív felméréssel, sem olyan friss adatokra támaszkodó szabályozással, szabvánnyal, amely irányt mutatna az
érintetteknek az iskolai bútorok tervezéséhez, gyártásához, kiválasztásához, használatához.

4. ábra: testméretek változása
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Iskolai székek ergonómiai minõsítésére az alábbi szempontrendszert dolgoztuk ki. Ezzel a listával értékelve 15 széket, az eredményt grafikus formában jelenítettük meg (jelenleg a vizsgálati
eredmények alapján továbbfejlesztett székek kísérleti gyártása
folyik).
Iskolai székek ergonómiai minõsítési szempontjai
Stabilitás (irányok: oldal, hossz)
Oldalirányú dõlésszög (DK)
Hosszirányú dõlésszög (DH)
Billegés lehetõsége (egy szintben levõ lábak)
Csúszásmenteség
Megfelelõ teherbírás, szilárdság
Váz és lábak merevsége
Ülõlap alátámasztása, háttámla rögzítése
Illesztések tartóssága
Felületek karcállósága
Szék kényelmes használata, antropometriai megfelelõsége
Üléslap mérete (cm)
Üléslap magassága (cm)
Üléslap alakja, élkiképzés:
Üléslap dõlése
Üléslap tapadása, súrlódása
Háttámla mérete
Háttámla magassága
Háttámla dõlésszöge (HD)
Háttámla alakja
Saját tömeg (emelhetõ, mozgatható legyen) (kg)
Ne okozzon sérülést a felhasználó testén, ruházatában, környezetében
Érdesség, sorja (Felületi minõség)
Vannak-e kiálló szerelvények (csapok, szegecsek, túlnyúló lábak)?
Kiálló részek kialakítása
Használat, halmazolás, mozgatás során károsítja-e a környezetét?
Padozaton nyomot hagyhat, sérülést okozhat?
Vannak-e a figyelem elvonására alkalmas részletek?
Kiálló alkatrészek, kötõelemek
Fölösleges vagy rongálható elemek
Az emberi testtel érintkezõ felületek minõsége (közvetlen és közvetett)
Kellemes tapintás
Idõtálló, tartós-e
Biztosít-e szellõzést?
Érintkezõ felületek keménysége
Tisztíthatóság
Elérhetetlen felület
Felületminõség (keménység, érdesség, textúra)
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Esztétika
Szín és minta
Formavilág
A termék információs funkciója, „üzenete”
Használatra utaló információ
Gyártóra, termékre utaló információ
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Illeszkedés a környezethez
Szék-asztal kapcsolat
Anyag és konstrukció
Szín
Méret
Szék-szék kapcsolat (halmazolás)
Lehetõség
Méret
Mennyiség
Termék-környezet kapcsolat
Harmonizálás
Színválaszték

12
Székek szakértõi értékelése
Illeszkedés a
környezethez
A termék
„üzenete"
Esztétika
Suli szék
Tantermi szék
Fontosság

Tisztíthatóság
Az emberi testtel
érintkezõ felületek
A figyelem
elvonása
Sérülést ne
okozzon
Szék kényelmes
használata
Megfelelõ
teherbírás
Stabilitás
0

0,1

0,2

0,3

0,5
0,4
teherbírás

0,6

0,7

Fontosság – elégedettség

5. ábra: az értékelés grafikus ábrázolása
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6. ábra: bal oldalon a Suli szék, jobb oldalon a Tantermi szék látható

N
3.1
13

7. ábra: asztal-szék elrendezések – döntött és fekvõ asztallap

A hagyományos osztályteremtõl eltérnek a speciális funkciókkal felruházott termek, mint például a számítógépes laboratórium vagy a tanmûhelyek. Az elõbbiben az okoz gondot, hogy az
oktatónak egyszerre kellene nyomon követnie a teljes csoport –
gyorsan változó – munkáját, ezért (a jelenlegi technikai megoldások mellett) folyamatosan mozognia kell a teremben. Ez a munkaállomások szellõsebb elrendezésével érhetõ el. A számítógépes
munkahelyeknek ezen túlmenõen saját kritériumaiknak is fokozottan meg kell felelniük.
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A számítógép használata legtöbbször nem jelenti a hagyományos
tevékenységek megszûnését, a diákoknak – a tantárgy jellegétõl
függõen – továbbra is jegyzetelniük, rajzolniuk vagy olvasniuk
kell. Egyre inkább azzal kell számolni, hogy nemcsak a számítástechnika óra és az internethasználat keretében növekszik meg az
egyéni és csoportos számítógép-használat.

Önkontroll!
Most csak a számítógép-használat néhány legfontosabb alapelvét villantjuk fel, ergonómiai szempontok felsorolásával:
o a szem és monitor megfelelõ távolsága és szöge
o szimmetrikus testtartás, közel függõleges felkarral, közel
vízszintes alkarral
o stabilan letámasztott talp (más tevékenységnél is fontos!)
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o gyakran használt eszközök a kényelmes elérési tartományon belül (egér, floppy és CD-meghajtó)
o egyértelmû, jól látható jelölések a kezdõ felhasználók érdekében (gép és meghajtó jelölése, ép billentyûzet)

Külön ki kell emelni a kábelezés elrejtését, hiszen ez egyszerre
jelent botlásveszélyt és ad lehetõséget az óra zavarására, például
a csatlakozók szétszerelésével.
A tanmûhelyek kialakítása kettõs követelmény alapján történik:
· egyrészt életszerûnek (a valós munkahelyek ergonómiailag helyes elrendezését követõnek), másrészt
· oktatásra alkalmasnak kell lennie.
Ez azt jelenti, hogy az olyan, az iparban is honos szempontok,
mint például a balesetvédelem, a közlekedési útvonalak kijelölése,
a szerszám- és anyagtároló helyek (zárható) kialakítása, megjelölése, a technológiai fegyelem betartási módja éppúgy megjelenik
a tanmûhelyben, mint a demonstrációra, oktatásra, számonkérésre alkalmas helyek.
Az iskola ergonómiai értékelését a kapun belépve, az iskolát gondolatban végigjárva, a nagyobb egységektõl a kisebbekre fókuszálva végeztük el. Ezúttal nem érintettünk azokat a kérdéseket,
melyek nem közvetlenül a fizikai környezethez kötõdnek, de ergonómiai szempontból lényegesek. Ilyen kérdések például az
órák elosztása a napi és heti figyelmi görbéknek megfelelõen,
vagy az iskolai tájékoztatási rendszer.
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Biztonságosabb étel – egészségesebb
élet
Gyermekétkeztetés a HACCP-rendszerben

Dobrotka Pál–Sándor Béla

Világszerte egyre több élelmiszer-eredetû megbetegedést észleltek, amelyet a vendéglátásban, közétkeztetésben is elfogyasztott
ételek okoztak. Ezért egyre többen és tudatosabban követelik
meg a biztonságos élelmiszer-feldolgozást és -felhasználást. Ezt
a fogyasztói igényt kielégítendõ (és a nemzetközi elõírások kényszere miatt) kerül bevezetésre Magyarországon 2003. január
1-jétõl a HACCP-rendszer.
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1. Biztonságosabb ételkészítés = HACCP
A HACCP mint elméleti alapokon mûködõ, veszélymegelõzõ folyamat-szabályozási rendszer, a fogyasztó egészségét nem veszélyeztetõ, biztonságos élelmiszerek termelését, forgalmazását és
vendéglátóipari-közétkeztetési felhasználását biztosítja.
Olyan rendszer tehát, amelynek segítségével az élelmiszerek, mezõgazdasági termékek, azok feldolgozott származékai, a táplálékok és
az egyéb fogyasztható készítmények elõállítása és forgalmazása folyamatában azonosítják a biztonság és minõség veszélyeit, és ezek
megelõzése érdekében meghatározzák a Kritikus Szabályozási Pontokat. Ez egyfajta veszélyelemzés, -feltárás, elsõsorban az elhárítás
érdekében egy behatárolt rendszerben.
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A HACCP-rendszerben az élelmiszerek biztonsága az egészségügyi alkalmasságot; a minõség a tápanyagtartalmat és élvezeti
értéket jelenti, amelyeket számos tényezõ veszélyeztet. Ilyen tényezõk például:
kémiai eredetû
· vegyszermaradványok
· fertõtlenítõszerek
· konzerválószerek

biológiai eredetû
· kórokozók
· romlást elõidézõ mikroorganizmusok

A HACCP alkalmazását számos ország törvényei, rendeletei megkövetelik. Ehhez alkalmazkodott a magyar törvényhozás is, amikor az
alapelveket és a megvalósítás lehetõségeit 1999-ben törvénybe foglalta. A bevezetés késedelmét az elõkészítés igényessége, költséges
volta is okozta.
A HACCP-rendszer – kicsit közelebb hozva a napi gyakorlathoz
(például a gyermekétkeztetéshez) – az élelmiszerek, ételek biztonságának elérése érdekében a veszélyek
·
·
·
·

keletkezésével,
lehetõségével,
megelõzésével,
kiküszöbölésével

foglalkozik, egyedileg megvizsgálva az ételt, az ételkészítési módszert és annak körülményeit.
Azokat a gyakorlati tapasztalatra épülõ, széles körben elfogadott
technológiai, mûszaki és szervezési módszereket, eszközöket és
intézkedéseket jelenti, amelyeket a vendéglátó közétkeztetõnek alkalmaznia kell. Ez a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) és a kapcsolódó
higiéniai része, a Jó Vendéglátó-ipari Higiéniai Gyakorlat (GHP).
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A rendszer alábbi fontos elemeit kiemelve szeretném igazolni,
hogy a HACCP csak mint rendszer új, de nem csodaszer, és nem
pótolja a helyes gyakorlatot:
· a konyha és berendezései higiénikus kialakítása, kiépítése,
karbantartása
· a felhasznált anyagok higiénikus elõkészítése, az ételkészítés
higiéniája, kezelési, tárolási szabályok
· vízellátás, hulladékkezelés, szennyvíz-elvezetési követelmények,
állati kártevõk elleni védelem
· az ételszállítás higiéniája
· a személyzet oktatása, higiéniája

Figyelem!
A veszélyelemzés talán legfontosabb eleme, hogy az étel készítése során a ténylegesen folytatott gyakorlatot ki és hogyan valósítja meg.
ß
ß
ß
ß
ß

Mi a feladata?
Ismeri-e a veszélyforrásokat?
Tudja-e a kiküszöbölési lehetõségeket?
Mindezt hogyan dokumentálja?
A dokumentumok hogyan épülnek be a komplett, üzletre
adaptált HACCP-rendszerébe?

A megfelelõ szabályozó tevékenységek kiválasztásához azokat az
intézkedéseket kell végrehajtani, amelyeket az élelmiszertörvény
és az ehhez segítségül hívható (GHP, GMP) útmutatói elõírnak.
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2. A rendszer mûködtetése
Hogyan is mûködtethetõ a rendszer? Nézzük egy kiragadott példán bemutatva.
Az ételek által okozott egészségkárosító hatás megelõzése érdekében alkalmazott szabályozás fõ módszerei a kõvetkezõk:
· az étel alkotóinak megvédése a szennyezõdéstõl, az átszennyezõdéstõl
· a mikroorganizmusok elpusztítása, a mérgezõ anyagok lebontásának biztosítása, az idegen anyagok elhárítása
· a mikroorganizmusok szaporodásának, vagy egyéb káros anyagok képzõdésének megakadályozása

N
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4

Önkontroll!
A szabályozásra használható módszerek néhány példája:
o az anyagok megfelelõ szállítótól való beszerzése
o a minõségi áruátvétel és az elõírások betartása
o az anyagok felhasználás elõtti és közbeni folyamatos ellenõrzése
o a romlékony anyagok megfelelõ készletforgásának biztosítása
o hõkezelési – fõzés, sütés, párolás – eljárások
o hûtés, hûtve tárolás, fagyasztás alkalmazása
o hatékony takarítás, fertõtlenítés
o savanyítás, sózás, szárítás alkalmazása
o a személyi és munkahelyi higiénia, a személyzet folyamatos oktatása

Mint látható, ha nem tartjuk be az általános higiéniai szabályokat (GMP), a HACCP-rendszer alapjait tesszük kérdésessé. Ezért
is nõnek meg a vendéglátóhely vezetõjének ellenõrzési és adminisztratív feladatai mindaddig, amíg a megfelelõ oktatás és bevezetés után a HACCP automatikusan mûködõvé nem válik.
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HACCP a vendéglátásban és
a közétkeztetésben
A módosított 80/1999 GM–EüM–FVM-rendelet
értelmezése

Dr. Drábik László

A 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM-rendelet hatálybalépése óta
eltelt idõ alatt szerzett gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel a
szakmai szervezetek és az egészségügyi hatóságok egyaránt javasolták a rendelet módosítását. A végrehajtott változtatások a jogszabály alkalmazásának megkönnyítését hivatottak elõsegíteni.
Cikkünk a 41/2001. (XII. 22.) GM–EüM–FVM együttes rendelet
paragrafusainak sorrendjében a vendéglátásra és a közétkeztetésre vonatkozó változtatásokat és kiegészítéseket mutatja be.
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1. A korszerûsítés idõszerûsége és
a végrehajtott változtatások
A korábbi rendelet két évet biztosított arra, hogy a vendéglátó és
közétkeztetõ vállalkozások felkészüljenek a HACCP-rendszer bevezetésére, illetve alkalmazására, és 2002. január 1-jében határozta meg a kötelezõ alkalmazás határidejét. A tapasztalatok szerint az említett két év idõtartam a vállalkozások számára nem
volt elegendõ, ezért a múlt év végi együttes rendelet módosította a korábbi rendeletet, és az új határidõt 2003. január hó
1. napjában állapította meg. Az új rendelet azonban nemcsak a
HACCP-rendszer bevezetésnek határidejét módosította, de jelentõs egyéb változtatásokat és kiegészítéseket is végrehajtott.

1.1 Felelõsségi szabályok
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Az alaprendelet nem tartalmazott rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a vendéglátásban, illetve a közétkeztetésben elõállított
termékek okozta megbetegedésekért ki felel, illetõleg hogy milyen
követelmények érvényesülése esetén lehet egyértelmûen azt állítani, hogy a megbetegedés az adott vendéglátó-ipari termékre vezethetõ vissza.
A jogszabály egyértelmûvé tette, hogy az elõállított termék minõségéért a vendéglátó, illetve a közétkeztetõ felel, és ha a
termékkel laboratóriumi vagy epidemiológiai alapon bizonyítottan élelmiszer-fertõzést vagy élelmiszer-mérgezést idéztek elõ, az
ezzel az eseménnyel kapcsolatos hatósági eljárás és vizsgálat
költsége õket terheli.
Minthogy maga az új jogszabály is többször használja az epidemiológia kifejezést, szükséges röviden megmagyarázni annak
tartalmát.
Az epidemiológia a járványos betegségekkel foglalkozó tudomány elméleti része, amely általánosítja a tapasztalatokat, és kutatómunkát végez.
Az epidemiológia vizsgálja a tömegesen elõforduló megbetegedéseket, keresi a mennyiségileg kimutatható kapcsolatokat a környezet és az egyes megbetegedések között.
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1.2 Mikor bizonyított a megbetegedés vendéglátó-ipari
termékre visszavezethetõ eredete?
A címben feltett kérdés alapvetõ jelentõségû. Ha ugyanis nem bizonyítható, hogy a megbetegedést az adott vendéglátó-ipari termék
okozta, akkor fel sem merülhet a vendéglátós vagy a közétkeztetõ
felelõsségének kérdése. Ezért ezzel összefüggésben az új jogszabály
egyrészt rendelkezik arról, hogy az élelmiszer-fertõzést vagy élelmiszer-mérgezést mikor kell epidemiológiai alapon bizonyítottnak tekinteni, másrészt részletesen meghatározza, hogy a veszélyhelyzetek megelõzése érdekében a vendéglátósnak és a közétkeztetõnek a
HACCP-rendszert milyen tartalommal kell mûködtetnie.
A vendéglátó, illetve a közétkeztetõ felelõssége akkor állapítható
meg, ha a megbetegedések eredete epidemiológiailag egyértelmûen visszavezethetõ a vendéglátó-ipari termékre.

Figyelem!
A jogszabály tételesen megjelöli azokat a körülményeket, amelyek együttes fennállása esetén szinte teljes bizonyossággal ki
lehet jelenteni, hogy a megbetegedést az adott vendéglátó-ipari
termék okozta. Ezek a következõk:
ß valamennyi beteg fogyasztott ugyanabból a vendéglátó-ipari
termékbõl,
ß a tünetek valamennyi betegnél hasonlóak,
ß a gyanúsított vendéglátó-ipari termék elfogyasztása és a
tünetek jelentkezése közötti lappangási idõ az egyes betegeknél közel azonos,
ß a betegek között nincs más olyan közös tényezõ, amely az
adott betegség terjedésében szerepet játszik,
ß megállapítható, hogy a vendéglátó-ipari termék ételmintája fertõzött.
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2. A HACCP-rendszer tartalmi követelményei
a vendéglátásban és a közétkeztetésben
A HACCP-rendszer a vendéglátásban lényegében azt jelenti, hogy
a vendéglátós saját élelmiszer-biztonsági rendszert mûködtet.
Ezt a rendszert a vendéglátósnak minden egyes üzletére, illetõleg
önálló termelõüzemére (például a kizárólag viszonteladók részére
termelõ cukrász termelõüzemére vagy hidegkonyhájára) külön-külön ki kell dolgoznia, vagy – ha ez valamilyen okból számára nehézségbe ütközik – tanácsadó szervezet igénybevételével kidolgoztatnia.
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A HACCP-rendszer nem más, mint egy olyan szabályzat, amely a
nyersanyagnak vagy egyéb terméknek az üzlet vagy termelõhely
raktárába érkezésétõl addig, amíg a készétel a vendég tányérjára
kerül, felméri az összes lehetséges veszélyhelyzetet, és meghatározza a megelõzéshez szükséges feladatokat. Ebben a szabályzatban azonban részletesen kell foglalkozni azzal is, hogy ha az
elõírások ellenére mégis bekövetkezik a veszélyhelyzet, akkor milyen intézkedések szükségesek annak megszüntetéséhez, illetõleg ahhoz, hogy ismételten ne forduljon elõ.
A szabályzat tartalma tehát elsõdlegesen a lehetséges veszélyhelyzetek feltárására és megelõzésére, másodlagosan
pedig a bekövetkezett veszélyhelyzetek elhárítására irányul.

2.1 A HACCP-rendszer kiterjesztése
Az új rendelet az elõzõekre figyelemmel konkrét útmutatást ad
arra vonatkozóan, hogy a vendéglátós, illetve közétkeztetõ által
kidolgozandó és alkalmazandó HACCP-rendszernek milyen elemekre kell kiterjednie. Ezek a következõk:
· Meg kell állapítani a lehetséges veszélyeket a vendéglátó-ipari
termék elõállításának valamennyi szakaszában (áruátvétel,
raktározás, elõkészítés, feldolgozás, tálalás, értékesítés). Értékelni kell az egyes veszélyek elõfordulásának valószínûségét,
és meg kell határozni a szabályozásukra szolgáló megelõzõ intézkedéseket.
· Meg kell határozni azokat a kritikus pontokat, eljárásokat, mûveleti lépéseket, amelyek szabályozásával a veszélyek megszüntethetõk, vagy elõfordulásuk valószínûsége a lehetõ legkisebbre csökkenthetõ a vendéglátó-ipari termék elõállításának
bármely szakaszában. Ezek az úgynevezett Kritikus Szabályozási Pontok.
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Ilyen kritikus pontok a vendéglátó-ipari termék elõállításának
valamennyi szakaszában találhatók (például a raktározás során
az elkülönítés követelményeinek érvényesítése, az elõkészítésnél
a fertõzõdés lehetõségének kizárása, a fõzésnél a forró edények
mozgatása, a felszolgáláshoz igénybe vett személyzet egészségügyi alkalmassága). A szabályzatban tehát azt kell leírnia az üzemeltetõnek, hogy a termék-elõállítás egyes szakaszaiban – lépésrõl lépésre haladva – milyen veszélyhelyzetek fordulhatnak elõ,
és ezek elõfordulását miként lehet megelõzni.
· Meg kell határozni azokat a kritikus határértékeket, amelyek
betartásával a Kritikus Szabályozási Pontokban meghatározott veszélyhelyzet kialakulása megelõzhetõ. Ezeket a határértékeket a termék-elõállítás minden szakaszában szigorúan be
kell tartani.
· A szabályzatban meg kell határozni azt a felügyelõrendszert is,
amelynek segítségével figyelni lehet a Kritikus Szabályozási
Pontok szabályozásának megfelelõségét. Ez a felügyelõrendszer épülhet rendszeres idõközönként visszatérõ (ütemterv
szerint végzett) vizsgálatokra vagy megfigyelésre, illetõleg mindkettõre.
· Meg kell határozni azokat a helyettesítõ tevékenységeket, amelyeket akkor kell elvégezni, ha a kialakított élelmiszer-biztonsági rendszer azt jelzi, hogy adott kritikus szabályozási pont
nem került szabályozásra.
A HACCP-szabályzat tehát ugyan tartalmilag összetett, de ennek
ellenére sem bonyolult, mert könnyen áttekinthetõ, szorosan
egymásba kapcsolódó, egymásra támaszkodó elemekre épül.
A Kritikus Szabályozási Pontokat a vendéglátó-ipari termék jellegére, elõállítására, kezelésére, tárolási és szállítási módjára figyelemmel kell meghatározni.

2.2 Szaktanácsadó közremûködésének igénybevétele
Az üzlet üzemeltetõje a HACCP-rendszer elkészítéséhez szaktanácsadó közremûködését veheti igénybe. Az üzlet üzemeltetõjének mindig azt kell tekinteni, akinek a nevére az üzlet mûködési
engedélyét kiállították. Az õ joga eldönteni, hogy igénybe vesz-e
szaktanácsadót, de erre vonatkozó kötelezettsége nincs. A szakmailag jól felkészült üzemeltetõ szaktanácsadó közremûködése
nélkül maga is megfelelõen el tudja készíteni a HACCP-rendszer
mûködtetéséhez szükséges szabályzatot, és ki tudja alakítani a
felügyelõrendszert.
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A HACCP-rendszer kidolgozásánál és bevezetésénél csak
olyan személy mûködhet közre szaktanácsadóként, aki
felsõfokú szakirányú végzettséggel, vagy felsõfokú közegészségügyi, higiénés végzettséggel rendelkezik.
Mindkét esetben további követelmény, hogy az illetõ igazolja a
HACCP-re vonatkozó, legalább tanfolyami végzettséget. Ha a
szaktanácsadói tevékenységet jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet kívánja ellátni, akkor a munkatársai között kell lennie olyan személynek, aki az elõzõekben ismertetett feltételeknek megfelel.
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A HACCP-rendszer alkalmazása a hazai vendéglátásban és közétkeztetésben teljesen új, és kevés olyan jól felkészült szakember, illetve szervezet áll rendelkezésre, akiktõl, illetve amelyektõl
a rendszer bevezetéséhez szükséges szakmai ismereteket el lehet
sajátítani. Ezért a szükséges oktatási színvonal biztosítása, illetõleg annak érdekében, hogy a vendéglátós vállalkozók bizalommal fordulhassanak az ilyen szolgáltatást kínáló szervezetekhez,
az új jogszabály meghatározza, hogy csak mely személy vagy
szervezet jogosult HACCP-tanfolyamot szervezni.
Akár természetes vagy jogi személyrõl, akár jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetrõl legyen szó, HACCP-tanfolyamot
csak az szervezhet, akinek, illetve amelynek részére ezt a
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (közkeletû rövidítéssel: OÉTI, cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) engedélyezte.
Az említett szervezetet az egészségügyi miniszter jelölte ki erre a feladatra. Az OÉTI az engedélyezés kérdésében a kérelmezõ által benyújtott oktatási anyag, módszer és tematika, valamint az elõadóknak a témára vonatkozó, dokumentumokkal bizonyított szakmai
ismerete alapján dönt. Az engedély a népjóléti ágazatba tartozó
egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM-rendelet
alapján szolgáltatásidíj-köteles.
A gyakorlat fogja eldönteni, hogy a HACCP-rendszer bevezetésével és gyakorlati alkalmazásával összefüggésben mely felsõfokú
szakirányú végzettség az, amelyet a szaktanácsadótól, illetõleg a
HACCP-tanfolyamon oktatótól mint szakirányú végzettséget meg
kell kívánni, illetõleg amelyet el lehet fogadni.
A rendeletet kibocsátó tárcák között elõzetesen lefolytatott egyeztetés szerint nagy valószínûséggel a következõ felsõfokú végzettségek fognak szakirányúnak minõsülni:
· kereskedelmi, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi fõiskola,
· kereskedelmi kar,
· vendéglátó kar,
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· közegészségtan-járványtan szakorvos,
· közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa,
· megelõzõ orvostan és népegészségügy szakorvosa,
· közegészségügyi-járványügyi felügyelõ,
· dietetikus,
· mikrobiológus,
· vegyész.
2.3 Határidõ
A vendéglátásban és a közétkeztetésben az egyes üzemeltetõknek
2002. december 31-ig kell gondoskodniuk a HACCP-rendszer
bevezetésérõl.
Az elõkészítõ munkát úgy kell ütemezniük, hogy a rendszer 2003.
január 1-jétõl alkalmazható legyen. Ez nemcsak azt jelenti, hogy
az egyes üzletekre külön-külön elkészül a HACCP-szabályzat, hanem azt is, hogy az üzleti dolgozókat erre szakmailag felkészítik.
Ez történhet közegészségügyi minimum tanfolyam szervezésével,
vagy más módon (például a dolgozó egyéni felkészülésével), a lényeg az, hogy a dolgozók oktatását olyan személy vagy szervezet végezze, akinek, illetve amelynek azt a 80/1999. (XII. 28.)
GM–EüM–FVM együttes rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
illetékes megyei (fõvárosi) szervezete engedélyezte.
Minthogy az oktatás engedélyezésére irányuló kérelemhez a tananyagot is csatolni kell, az oktatás engedélyezése egyben a tananyag jóváhagyását is jelenti.
Szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a dolgozók oktatásáról
nemcsak a HACCP-rendszer bevezetésének idõszakában, hanem
azt követõen is folyamatosan kell gondoskodni. A kellõ rugalmasság biztosítása, illetõleg az üzemeltetõk helyzetének könnyítése érdekében a jogszabály az alábbiak szerint rendelkezik:
„Amennyiben a HACCP-rendszer bevezetése után a munkavállalók
rendszeres oktatása a 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együttes
rendelet 3. számú melléklete szerint jóváhagyott oktatási anyag
alapján történik, a közegészségügyi minimum tanfolyam külön
megtartása nem szükséges.”
Ha azonban a hatósági ellenõrzés során a munkavállaló részérõl
a közétkeztetésben dolgozótól elvárható szükséges minimális
szakmai tájékozottság hiányát észlelik, az élelmezés-egészségügyi biztonság érdekében az ÁNTSZ városi intézete elrendelheti a
külön szervezett egészségügyi minimum tanfolyamon történõ
képzést és vizsgakötelezettséget.
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2.4 Felülvizsgálat
Az üzemelési feltételek folyamatosan változnak, fejlõdnek, ezért
egy adott idõpontban érvényesülõ feltételekre kidolgozott szabályozást nem lehet örökérvényûnek tekinteni. Erre figyelemmel a
jogszabály elõírja, hogy a veszélyelemzést, a Kritikus Szabályozási Pontokat, a szabályozó intézkedéseket és a felügyelõrendszert meghatározott idõközönként felül kell vizsgálni.
Beáll ez a kötelezettség akkor is, ha a vendéglátó tevékenység
megváltozik (például az üzlet profilt vált). Jóllehet a jogszabály
nem mondja meg, hogy mennyi a „meghatározott idõköz”, az általános tapasztalatokra hagyatkozva ezt célszerû egyévi idõtartamnak tekinteni. A fejlõdés gyorsaságára tekintettel ugyanis
már egy év alatt is olyan jelentõs változások következhetnek be
az üzemeltetés feltételeiben, ami a HACCP-rendszer módosítását, illetve kiegészítését teheti szükségessé.
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A felülvizsgálatot a vendéglátóüzlet, illetve a közétkeztetõ hely üzemeltetõjének kell elvégezni. A felülvizsgálatot megfelelõen dokumentálni kell. A jogszabály nem ad eligazítást arra vonatkozóan,
hogy mi számít megfelelõ dokumentálásnak. Általános szakmai álláspont szerint ilyennek kell tekinteni, ha az üzemeltetõ megfelelõ
tartalmú jegyzõkönyvet vesz fel a felülvizsgálatról.

Önkontroll!
Mit tartalmazzon a jegyzõkönyv?
o milyen területeket vizsgáltak, konkrétan megjelölve a vizsgált mûveleteket,
o az egyes mûveleteknél milyen ellenõrzési szempontokat
vettek figyelembe,
o mik voltak az ellenõrzés megállapításai,
o foglalja össze a valós helyzetet és a tett intézkedéseket.

Az üzemeltetõ, illetve az általa az üzlet dolgozói közül kijelölt felelõs személy az üzletben végzett tevékenység teljes
folyamatának biztonságáért felel. Ha az üzemeltetõ nem jelölt
ki ilyen személyt, akkor egyedül, ha kijelölt ilyen személyt, akkor
együttesen felel a termelési és értékesítési folyamat biztonságáért. Az utóbbi esetben ugyanis a felelõssége a „culpa in eligendo”
(vétkesség a kiválasztásban) szabályán alapszik, azaz felel amiatt, hogy esetleg rosszul választotta ki a felelõs személyt.
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3. A közétkeztetésre vonatkozó speciális
rendelkezések
3.1 A közétkeztetés és a kereskedelmi vendéglátás
különbsége
Jóllehet a kereskedelmi vendéglátás és a közétkeztetés keretében
elõállított termékeket egyaránt közfogyasztásra szánják, mégis jelentõs különbség van közöttük.
Az egyik lényeges különbség az adagszám. A közétkeztetésben
ugyanabból az ételbõl sokkal nagyobb mennyiséget készítenek,
mint a vendéglátásban.
A második lényeges különbség, hogy a közétkeztetésben a
megrendelt adagmennyiséget elõre lefõzik, és a rendszerint
kisebb mennyiségû helyben fogyasztás mellett az adagok nagyobb részét a tálalókonyhák részére kiszállítják, míg a vendéglátásban csak a rendeléstõl függõen, és rendszerint a rendelés felvételét követõen készítik el az ételt.
A közétkeztetésben sokkal több a lehetséges veszélyhelyzet.
Például maga a szállítás:
·
·
·
·
·
·

milyen hosszú a szállítás idõtartama,
milyen a szállítóeszköz hõmérséklete (hûtõkocsi vagy egyéb eszköz),
milyen a szállítandó termék csomagolása,
mennyire véd,
a kiszállítást követõen mennyi idõ telik el az étel felszolgálásáig,
szükséges-e az étel újramelegítése.

Harmadszor: normális körülmények között a közétkeztetésben azzal kell számolni, hogy az elõre elkészített – esetleg
több ezer adag – ételt teljes mértékben elfogyasztják (hiszen
az ellenértékét az igénybevevõk elõre megfizették).
Ha probléma merül fel (például fertõzött az étel), akkor az mindenkit érinteni fog, aki az adott termékbõl fogyasztott. A vendéglátásban sem kívánatos a fertõzés, de ha esetleg mégis bekövetkezik, akkor csak azt a néhány vendéget fogja érinteni, aki abból
rendelt. Az esetleges negatív hatások tehát sokkal súlyosabbak
(lehetnek) a közétkeztetésben, mint a vendéglátásban.

3.2 Korlátozások a közétkeztetésben
Az új jogszabály a közétkeztetésre vonatkozóan felállít két speciális korlátozást annak érdekében, hogy a lehetséges veszélyhelyzetek számát minimalizálja.
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Az egyik ilyen korlátozás, hogy a közétkeztetésben történõ felhasználásra egy fõzõkonyháról napi 3000 (háromezer) adagnál több étel nem szállítható ki.
Figyelem: ez nem azt jelenti, hogy bármelyik fõzõkonyháról kiszállítható ilyen mennyiségben étel, hiszen a kiszállítható konkrét adagszámot fõzõkonyhánként külön-külön, a létesítmény (fõzõkonyha) alapterületét, az ételkészítésben részt vevõ dolgozók
létszámát, a technológiai gépek és berendezések, a fõzõ-, sütõ- és
hûtõkapacitás, valamint a szállítási feltételek figyelembevételével kell meghatározni.
A 3000-es adagszám tehát csak egy jogszabályban általánosan
meghatározott felsõ határ, amelyen belül az említettekre figyelemmel kell meghatározni a kiszállítható konkrét adagszámot,
ami természetesen a 3000-nél lényegesen kevesebb is lehet (és
nem a jogszabály miatt, hanem azért, mert a fõzõkonyha figyelembe vehetõ technikai adottságai nem tesznek lehetõvé többet).
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A másik lényeges korlátozás, hogy közétkeztetési célra egyfajta termékcsoportba tartozó ételbõl napi 800 (nyolcszáz) adagnál többet kiszállításra készíteni (maximum 3000 adagig) csak abban
az esetben szabad, ha ezekrõl az ételféleségekrõl termékenként egyedi, a kiszállítás és értékesítés körülményeit is magában
foglaló HACCP-elemzést készítenek, és a rendszert alkalmazzák.
Ez tulajdonképpen egy összetett feltételrendszert tartalmaz, és
nem azt mondja, hogy egyfajta termékcsoportba tartozó ételbõl
naponta csak legfeljebb 800 adag szállítható ki. A 3000-es napi
keretet akár egyfajta termékcsoportba tartozó ételbõl is ki lehet
meríteni, ha termékenként – 800 adagonként – olyan egyedi
HACCP-elemzést készítenek, amely a kiszállítás és értékesítés
körülményeire is kiterjed. Ez az elsõ feltétel. A második feltétel,
hogy az adott fõzõkonyhán a HACCP-rendszert alkalmazzák.
A második pontban említett korlátozást illetõen a vitás kérdés az
lehet, hogy mely ételek tartoznak egyfajta termékcsoportba,
ez ugyanis az adagszám szempontjából döntõ jelentõségû. A kérdésre vonatkozóan a jogszabály eligazítást nem ad, tehát csak a
gyakorlatot, illetve a szakmai szokásokat lehet figyelembe venni
(hagyatkozva a szakmai tankönyvek ilyen irányú útmutatására).
Ezek alapján a vendéglátásban és a közétkeztetésben a fõ termékcsoportok (alcsoportokra bontás nélkül) a következõk:
·
·
·
·

levesek, levesbetétek,
mártások,
fõzelékek, köretek,
meleg elõételek,

Iskolavezetés 2002. november

Gazdálkodás

· hideg ételek,
· meleg húsételek, húsfélék és belsõségételek,
· speciális ételek (például a tejbõl vagy tejtermékbõl, gombából
készült ételek),
· meleg tészták és gyümölcskészítmények,
· mélyhûtött és konzerv készételek, élelmiszer-ipari készítmények (például felvágottak),
· nyers és mélyhûtött gyümölcsök, befõttek,
· cukrászati készítmények (amelyeknek legalább 14 alcsoportja
van – de attól függõen, hogy az adott szakember vagy szerzõ a
fõcsoportot miként bontja, az alcsoportok száma több is lehet).
A diétás készítmények azért nem képeznek önálló fõcsoportot,
mert ezeknél elsõdlegesen az ételkészítéshez használt anyagok,
kisebb mértékben az elkészítés technológiája a meghatározó,
amelyek azonban a terméknek az adott fõ termékcsoportba való
tartozását érdemben nem befolyásolják (a fõzelék akkor is fõzelék marad, ha diétásan készítik el).

3.3 Mikor nem érvényesül az adagszámok korlátozása?
Az adagszámot illetõen lényegi rendelkezés, hogy a vendéglátásban, illetõleg a közétkeztetésben az elõállítás helyén történõ
fogyasztás esetén az adagok száma tekintetében korlátozás
nincs. Ennek a rendelkezésnek abból a szempontból van jelentõsége, hogy egyértelmûvé teszi, a 3000 adagnál nagyobb kapacitású fõzõkonyhák esetében sem kell a kapacitást kihasználatlanul
hagyni, mert a kiszállítható adagszám felett elõállított termékek
helyben fogyasztásra korlátlan mennyiségben értékesíthetõk.
Mindez pedig alátámasztja a 3.1 pontban írottakat, amely szerint
helyben fogyasztás esetén lényegesen kevesebb a lehetséges veszélyforrás, s esetleges probléma esetén a veszély sokkal kevesebb személyt érinthet. Ezért nem szükséges a közétkeztetésben
sem korlátozni a helyben fogyasztást.

3.4 Képesítési feltételek a közétkeztetésben
A képesítési feltételeket illetõen sajátos kettõsség érvényesül a
szabályozásban. Eltérõen alakulnak ugyanis a képesítési követelmények attól függõen, hogy hol, milyen szervezet részére
nyújtják a közétkeztetést.
Ha a közétkeztetést a munkahelyeken a dolgozók, az oktatási és
nevelési intézményekben a tanulók és pedagógusok, az üdülõkben a vendégek részére nyújtják, akkor a közétkeztetést irányító
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élelmezésvezetõ szakképzett, ha vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal vagy ezzel egyenértékû, illetõleg magasabb szakirányú végzettséggel rendelkezik. Ezekre
tehát nem vonatkozik az egyes egészségügyi szakképesítések
szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 38/1995. (X. 7.)
NM-rendelet mellékletének X. fejezete, amely szabályozza a közétkeztetést irányító élelmezésvezetõ szakirányú végzettségét, illetõleg az ennek megszerzéséhez szükséges vizsga letételének feltételeit.
Ha a közétkeztetést egészségügyi vagy szociális intézményben
nyújtják, akkor az élelmezésvezetõ szakképzett, ha az elõzõ
pontban ismertetett szakképzettséggel, vagy a 38/1995.
(X. 7.) NM-rendeletben meghatározott szakképesítéssel rendelkezik.
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3.5 Határidõ
A vendéglátásban az üzemeltetõ, az egészségügyi, valamint a
szociális intézményekben a fenntartó (illetõleg az, akinek a szolgáltatását a közétkeztetéshez igénybe veszik) 2002. december
31-ig köteles gondoskodni arról, hogy a közétkeztetést irányító
élelmezésvezetõ az elõírt szakképesítéssel rendelkezzen.

3.6 Hatósági ellenõrzés
A vendéglátóüzletben, illetõleg a közétkeztetõ helyen a HACCPrendszer alkalmazásának ellenõrzésére elsõdlegesen a fogyasztóvédelmi felügyelõség jogosult.
Figyelemmel azonban arra, hogy mindkét helyen a tevékenység
folytatásának jelentõs közegészségügyi kihatásai lehetnek – és
éppen a lehetséges káros események megelõzése, bekövetkezésük esetén pedig a negatív következmények minimalizálása a cél
–, a jogszabály az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak az elõállítás helye szerint illetékes városi, fõvárosi kerületi intézetét is feljogosítja az ellenõrzésre.
Ennek során az említett hatóságok mindazokat az intézkedéseket megtehetik, amelyekre az egyéb jogszabályok feljogosítják
(például szükség esetén átmeneti idõre bezárathatják az üzletet,
a fogyasztóvédelmi felügyelõség szabálysértési vagy fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki, végsõ esetben kezdeményezhetik a
jegyzõnél az üzlet mûködési engedélyének visszavonását).
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Biztonság mindenek előtt!
Balesetvédelem és biztonságtechnika

Christian Dörnbrack
Erich Jessela

A balesetvédelem az igazgató felelőssége, megszervezése azonban
nem az ő feladata. Jelenleg még nincsenek egyértelmű utasítások
az iskolákban tevékenykedő gondnokok biztonságtechnikai munkájára vonatkozóan. A következő cikk bemutat egy javaslatnak
tekinthető általános modellt.
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1. Gyakorlati útmutató
A különböző karbantartási és helyreállítási munkák mellett az
iskolai hétköznapokon számos feladatot kell elvégezni.
•
•
•
•
•
•
•
•
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padlótisztítás
ajtók és ablakok tisztítása
készülékek, gépek és berendezések felügyelete
hulladék-elszállítás és -eltávolítás
hegesztés
fűtés
kerti készülékek ápolása
lakatos- és asztalosmunkák

Az iskolagondnoknak jó kézügyességgel és szervezői képességgel kell rendelkeznie. Alkalmazásra kész biztonságtechnikai
ismeretek birtokában kell lennie, többek között a fenti tevékenységek gyakorlati végrehajtásához.
1.1 A gondnoki műhely
Költségeket takaríthatunk meg, ha az iskolagondnok részére egy
műhelyt alakítunk ki. Az iskolagondnok műhelyében elsődlegesen a következő szerszámgépeknek kell rendelkezésre állniuk:
•
•
•
•
•

kézi körfűrész
csiszológép
kis asztali eszterga
fúrógépek
hegesztőkészülék
A műhelyben található gépek biztonságos üzemeltetésére
vonatkozó szabályokat be kell tartani!

Példa:
• A feszítőék a kézi körfűrészen legfeljebb 5 mm-es távolságban
legyen a fogaskeréktől!
• A feszítőéket az asztali körfűrészen megbízható módon rögzíteni kell, távolsága a fogaskeréktől maximum 10 mm lehet.
• A fűrészáru vastagsága nem haladhatja meg a fűrészlap szélességének kétszeresét.
• Szilárdan rögzíteni kell az asztal alatt a fűrészlap borítását és
a fogaskerék felső burkolatát.

Iskolavezetés 1993. augusztus

Gazdálkodás

• A keskeny munkadarabok beadagolásához használt tolófának
mindig kéznél kell lennie!
• Munka közben a zajártalom ellen ajánlatos a fülvédő használata.
• A gyalugép kése nem lehet repedezett.
• A fűrészport közvetlenül a gépről kell elszívni.
• A köszörűgép fordulatszáma egyezzen meg a köszörűtesten
megadott értékkel!
• Védőszemüveg álljon rendelkezésre!
• A gépeket és berendezéseket illetéktelen személyek elől el kell
zárni!
Hegesztés
A hegesztés nagy szakértelmet követelő munkafolyamat, csak
szakemberrel végeztessük. Különösen figyeljünk a megfelelő
szellőzésre, az előírt védőeszközök és -ruházat használatára, a
tűzbiztonsági és balesetvédelmi rendelkezések betartására.
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1.2 Elektromos berendezések és eszközök
Az elektromos berendezések és eszközök üzembe helyezését,
cseréjét és javítását csak megfelelő szakértelemmel és szakképzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkező szakember
végezheti. Ezen előfeltételeknek nem megfelelő iskolagondnoktól
az sem követelhető meg, hogy a készülékeken, aljzatokon, csatlakozó- és hosszabbítókábeleken kisebb javításokat végezzen. Az
igazgató mindig mérlegelje, hogy mely feladatokat végezheti el az
iskolagondnok.
Amennyiben a szóban forgó munkálatok nem lépik túl az elektromos berendezések és eszközök kezelésének kereteit, az iskolagondnoknak nem kell tartania áramütés veszélyétől. Ilyen munkálatok a következők:
•
•
•
•
•
•

az izzók és fénycsövek cseréje
zárt készülékek (világítótestek és gépek) tisztítása
készülékek bekapcsolása és beállítása
csavaros biztosítékok cseréje
a világítótestek buráinak cseréje
külső károsodások ellenőrzése szemrevételezéssel

A 220 V feszültség is életveszélyes lehet, amennyiben az emberi
test érintkezésbe kerül egy elektromos vezetőképességgel rendelkező tárggyal (vízvezetékek, fűtőcső, nedves pázsit). Csak kifogás-
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talan szigeteléssel rendelkező kábeleket és készülékeket lehet
használni.
A leghatásosabb védelem a kifogástalan szigetelés.
Az iskolánál lévő valamennyi mobil villamoskészüléket egyéves
időközönként felül kell vizsgálni. Ezeket az ellenőrzési feladatokat
végrehajthatja az iskolagondnok, amennyiben az ehhez szükséges villanyszerelési alapismeretekkel rendelkezik.

1.3 Kéziszerszámok és létrák
A kéziszerszámok, létrák vagy hágcsók használatakor az iskolagondnoknak figyelnie kell a következő jellemző momentumokra:
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• a kalapácsok fejét ékek alkalmazásával szilárdan rögzíteni kell
a kalapácsnyélen
• a kalapácsnyeleknek jó fogásúaknak, olaj- és zsírmentesnek
kell lenniük, valamint nem lehetnek szálkásak
• a vésők végeit úgy kell lecsiszolni, hogy ne legyen rajtuk sorja
• a csavarhúzókat nem szabad feszítő-, véső- vagy törőszerszámként használni
• a ráspolyok fogantyúin nem lehetnek repedések, biztosítani
kell a szilárd kapcsolatot a ráspoly és a fogantyú között
• csak a biztonsági szempontoknak megfelelő létrákat és hágcsókat szabad az iskolának beszereznie
• az állólétráknak biztosítással kell rendelkezniük, a létrapofák
nem csúszhatnak szét
• a létraágaknak és a létrafokoknak sérülésmenteseknek kell
lenniük
• a károsodott létrákat és hágcsókat azonnal használaton kívül
kell helyezni
• az egyszárú létrákat biztosítani kell az elcsúszás ellen
• a nehezebb munkákhoz és a hosszabb javításokhoz stabil
állványokat kell használni
• a létra helyett nem szabad székeket használni
1.4 Fűtő és szellőztető berendezések
A fűtő és szellőztető berendezések használatakor a következő
alapelvekre kell tekintettel lenni:
• a berendezéseket szabályszerűen kell kezelni, azokat ellenőriztetni kell
• a szállítási és karbantartási útvonalakat szabaddá kell tenni az
akadályozó tárgyaktól
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• valamennyi közlekedési útvonalat és karbantartási helyet meg
kell világítani
• az alacsony átjárókat és az egyenetlen padlójú helyeket világosan látható jelöléssel kell ellátni, az éleket és a sarkokat le kell
kerekíteni, illetve ki kell párnázni
• a kapcsolókat és a biztosítékokat feliratozni kell
1.5 Az iskolán belüli közlekedési zónák
A padlók, ablakok és falak tisztításakor, valamint a használatos
lépcsők és a menekülési útvonalak tervezésekor biztonsági szempontokat is figyelembe kell venni.

Figyelem!
Állandó veszélyforrást jelentenek az iskolában az ajtók, az
ablakok, a padlók és a lépcsők. Hogyan előzhetőek meg a
balesetek?
➟ a csúszásveszély szabályszerű, rendszeres tisztítással elkerülhető
➟ a padlóápolószereket pontosan kell adagolni
➟ a padlószőnyegek elcsúszását és feltekeredését meg kell
akadályozni
➟ a bejáratnál helyezzünk el szőnyeget (megköti a nedvességet és a port)
➟ a közlekedési felület túlzottan sima részeit és károsodásait
meg kell javíttatni
➟ az üvegfalakat és üvegajtókat látható jelöléssel kell ellátni
(az ajtókat kézmagasságban)
➟ a jelöléssel nem ellátott üvegfalakat takarással (árnyékolással) kell védeni
➟ az üvegajtóban lévő üvegnek törésbiztosnak kell lennie
➟ az ablaktisztításokat csak biztos támasztékról szabad végezni
➟ a magasan lévő ablakok tisztításakor segédeszközöket kell
használni
➟ a lépcsőkorlátokat megbízhatón kell rögzíteni
➟ a lépcsőfokok szélei nem lehetnek elkopva vagy károsodott
állapotban
➟ az élvédő léceket (a küszöbön) biztonságosan kell rögzíteni
➟ a lépcsőkön nem lehetnek felesleges tárgyak
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Figyelem! (folytatás)
➟ a lépcsőszéleknek láthatónak kell lenniük
➟ a lépcsőházat jól meg kell világítani
➟ nagy és nehéz tárgyak szállításához segédeszközöket kell
használni
➟ az ajtók a menekülési útvonalon a tanítási idő alatt legyenek nyitva
➟ a menekülési útvonal jelöléseinek felismerhetőnek kell
lenniük
➟ a menekülési útvonalakról el kell távolítani az akadályozó
tárgyakat
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1.6 Az állványzatok és az anyagtárolás
Betartandók a következő biztonsági utasítások:
• az állványokat és a szekrényeket nem szabad megdönteni
• olyan állványokhoz és szekrényekhez, amelyek rekeszei a padlótól számított 180 cm-es magasság felett helyezkednek el,
létrát kell használni
• a felesleges papíranyagot1, valamint más gyúlékony anyagot
nem szabad sem a szabadban, sem pedig a lépcsők alatt tárolni
• oldalsó támaszték nélkül az állványokra és szekrényekre nem
szabad rakodni
• a fiókos résszel rendelkező szekrényeket kihúzásgátló zárral
kell felszerelni
• a feszítőlapok, lemeztáblák és rúdanyagok a falnak támasztva
könnyen megcsúszhatnak, illetve felborulhatnak
1.7 A fűnyíró kezelése
A fűnyírókat csak a motor nyugalmi állapotában szabad vizsgálni.
Elektromos fűnyíróknál ki kell húzni a falicsatlakozó dugót,
benzinmotoros fűnyírók esetében pedig a gyújtógyertya dugós
csatlakozóját. A terelő lemezt, illetve a felfogó kosarat stabilan kell
rögzíteni. A vágókést szabályosan és erősen kell felcsavarozni. A

1

Néhány papírgyár a papírhulladékot elszállítja, és helyette papírárut
szállít.

Iskolavezetés 1993. augusztus

Gazdálkodás

rögzítőanyákat, illetve rögzítőcsavarokat a fűnyírógépek vezető
nyelein erősen meg kell húzni.
A fűnyírás előtt a pázsit felületét meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e rajta idegen tárgyak (kövek, szegek, huzalvégek). A fűnyírógépet csak használati helyzetben szabad bekapcsolni, illetve
leállítani.
A vágási magasságot csak a motor és a kés nyugalmi állapotában
szabad átállítani.
A villamos fűnyírók csatlakozóvezetékére ügyeljünk munka
közben.
Fűnyíráskor mindig erős bőrből készült védőcipőt kell hordani.
A fűnyíró tisztítását (az eltömődött fűkidobónyílás tisztítását)
kizárólag a nyírószerkezet nyugalmi állapotában szabad elvégezni, a kés veszélyes, leállítás utáni pörgésére ügyelni kell!

1.8 A hulladék eltávolítása és elszállítása
Amennyiben az iskolában veszélyes anyagokkal is dolgoznak, illetve olyan anyagokat készítenek, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, az iskola tulajdonképpen
veszélyes hulladékok előállítójának tekinthető.
Veszélyes hulladékok keletkezhetnek
•
•
•
•

a természettudományi oktatás során,
a technikai és a művészeti képzés melléktermékeként,
az épületek tisztításakor és
az általános adminisztráció terén.
A kis mennyiségű veszélyes hulladékot is szakszerűen kell
kezelni és elszállíttatni.
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Önkontroll!
Az iskolagondnok kötelességei a hulladék eltávolításával és
elszállításával kapcsolatosan
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❏

A hulladék eltávolítására szolgáló tartályokat úgy kell
elhelyezni, hogy azok mindenképpen megteljenek. A kerekes gördülő szeméttároló tartályokat a kerekek reteszelésével vagy megfelelő más módszerrel az elgurulás ellen
biztosítani kell.

❏

A bejárati folyosókon és a lépcsőházakban nem szabad
hulladékot tárolni, különösen a nagy mennyiségű papírhulladék jelent nagy veszélyt,

❏

A papírhulladékok tárolására szolgáló raktárhelyiségek
ajtaja automatikusan csukódjon. Az ajtó anyaga legyen
tűzálló, a helyiségekben és közvetlen környezetükben tűzoltókészüléket kell elhelyezni.

❏

A festékek és a ragasztóanyagok (különösen az oldószerek)
komoly veszélyt jelentenek az egészségre. Gyakran gyúlékonyak vagy robbanásveszélyesek. Az oldószerek kipárolgó gőzei rendszerint nehezebbek a levegőnél, aminek következtében felgyülemlenek az alsó légtérben. Ezen gőzök
legtöbbje bódító hatású, ingerli a nyálkahártyát és kábultságot, fejfájást, valamint émelygést okoz. Huzamosabb
ideig tartó hatás esetén máj- és vesekárosodás léphet fel.
A fentiek miatt vegyi anyagok alkalmazásakor intenzív
szellőztetés és elszívó berendezés alkalmazása szükséges.

A veszélyes anyagokat fajtájuk szerint elkülönítve, a többi
hulladéktól megkülönböztetve erre kijelölt, zárható tárolóban kell gyűjteni.
Példa:
• kék kuka: elemek, akkumulátorok
• narancssárga kuka: szervetlen vegyi anyagok
• piros kuka: szerves anyagok
A veszélyes hulladékok elszállítását szakemberrel végeztessük. A helyi önkormányzattól kérdezzük meg, hogy mikor,
kivel és hova szállíthatóak a veszélyes anyagok.
A fémeket és a nem újrafelhasználható műanyagokat szintén
külön tárolóban kell gyűjteni, bár Magyarországon sajnos még
nem mindenhol megoldott a szelektív hulladék-elszállítás és
-hasznosítás.

Iskolavezetés 1993. augusztus

Gazdálkodás

Figyelem!
Az iskolagondnokot megfelelő továbbképzésben kell részesíteni
➟ Mi a teendő az egyes veszélyes hulladékfajtákkal?
➟ Milyen kémiai kezelésnek kell az egyes anyagokat alávetni,
mielőtt azok a hulladékgyűjtő tartályokba kerülnek?
➟ Milyen hulladékokat milyen tartályokban kell gyűjteni?
➟ Hogyan kell jelölni a gyűjtőtartály tartalmát és a hulladék
eredetét?
➟ Melyek azok a hulladékok, amelyeket nem szabad szállítani?
➟ Milyen hulladékok és milyen feltételek mellett kerülhetnek
a szokásos háztartási hulladékok közé, illetve a szennyvízbe?
➟ Milyen kezelésnek kell alávetni a veszélyes anyagok tárolására szolgáló göngyölegeket, mielőtt kidobnák azokat a
háztartási hulladékok közé?

2. Az iskolagondnok, mint biztonsági megbízott
Az igazgató a közoktatási intézményekben biztonsági megbízottat nevez ki. A feladat ellátására rendszerint az iskolagondnok a legalkalmasabb1.

2.1 A biztonsági megbízott feladatai
A biztonsági megbízott feladata, hogy az intézményvezetőt
segítse a balesetvédelmi intézkedések megvalósításában.
Tevékenysége tulajdonképpen segítségnyújtó, megfigyelő és tanácsadó jellegű. Az iskolagondnok, mint biztonsági megbízott
nem rendelkezik sem felügyeleti funkciókkal, sem pedig utasítási
jogkörrel. Nem visel felelősséget, azaz sem polgári jogilag, sem
pedig indokolt esetben büntetőjogilag nem támaszthatók vele

1

Előfordul, hogy az iskola külső szakértőt bíz meg, így a felelősséget is az
intézmény keretein kívülre helyezi. Ez természetesen a költségesebb
megoldás.

Iskolavezetés 1993. augusztus

N
4.1
9

Gazdálkodás
szemben követelmények, ha feladatait nem szabályszerűen teljesítette.
A biztonsági megbízott konkrét feladatai:
• Meggyőződik arról, hogy a hatáskörén belül biztonsági szempontból megfelelő állapotok uralkodnak-e. Hatáskörébe tartoznak az építmények, azok berendezései és tartozékai, a
balesetvédelmi és védőfelszerelések.
• Ellenőrzi, hogy az intézmény dolgozói és tanulói a biztonsági
előírásokat betartják-e? Felhívja a figyelmüket közvetlenül (szóban) vagy közvetve (táblák, feliratok elhelyezése) a balesetveszélyre, tanácsokkal és magyarázatokkal szolgál.
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A biztonsági megbízott megfigyeléseiről és tapasztalatairól az
igazgatónak rendszeresen beszámol (havonta egyszer, sürgős
esetben azonnal). Sürgetheti a hiányosságok megszüntetését,
ésszerűsítési javaslatokat tesz, és gondoskodik arról, hogy azokat
végrehajtsák. Határozzuk meg, miről kell írásban és miről szóban
beszámolnia.
A biztonsági megbízottnak meg kell győződnie arról, hogy
rendelkezésre állnak-e az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelések, az előírt intézkedéseket betartják-e?
Tanácsot kérhet a Vöröskereszt helyi szervezetétől, az orvos
szülőktől. Az intézményvezető küldje el a biztonsági megbízottat
legalább egyszer tanfolyamra, továbbképzésre. A képzés költségeit az iskola vállalja át!

2.2 Az iskolagondnok felügyeleti tevékenysége
Az iskolagondnok nem kötelezhető a tanulók felügyeletére. A
tanulók oktatása és nevelése az iskola dolga. Ez azonban nem
zárja ki azt, hogy az iskolaigazgató alkalmanként az iskolagondnoknak is megbízást adjon, hogy nyújtson segítséget az anyagi és
a baleseti károk megelőzéséhez.
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2.3 Iratminta
A biztonsági megbízott írásbeli kinevezése1

A mai napon kinevezem
..................................................................................................-t
(a megbízott neve)
a/az
..................................................................................................
(az intézmény neve)
biztonsági megbízottjává.
Ön azt a feladatot kapja, hogy a balesetelhárítási intézkedések végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeim teljesítésében támogasson engem.
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...................................
helyszín/dátum

...................................
intézményvezető

A megbízást vállalom:
...................................

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

helyszín/dátum

biztonsági megbízott

1

Amennyiben külső szakértőt bízunk meg, részletes, ügyvéddel készíttetett
szerződést kössünk.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Hogyan pályázzon az igazgató?
Pályázati alapismeretek pedagógiai programra
Feith Bence
Miért akar pályázni az igazgató? Azért, hogy szakmai, vezetői
ambícióját, netán hiúságát kielégítse, példát akar mutatni, vagy
mert divat ma pályázni? Esetleg azért, mert más eszközt, lehetőséget nem talál feladatai megvalósításához? Ez az egyetlen eszköz
számára a szervezet fejlesztésében? Pénzt akar szerezni iskolája
számára? Lehetne sorolni a példákat. A kérdésre adható válaszok
között mindegyik feltételezés megtalálható. Mint ahogyan azt is
feltételezni kell a szándékok között, hogy az igazgató eszközként
kezeli a pályázatot és nem célként.
A cikk számos kérdést tesz fel. Hiteles megválaszolásuk az adott
iskolát és helyi körülményeket pontosan ismerő igazgató feladata.
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1. Az iskolai program
Az iskola igazgatójának rendelkeznie kell a nevelőtestület,
a gyerekek és a szülők által elfogadott, legitimizált pedagógiai programmal, amelyet az iskola és a kliensek1 az
igazgatói pályázat során fogadnak el.
1

A jó program progresszív:
• az iskola valamennyi „szereplőjének” — pedagógusok, gyerekek
és a szülők — értékeire és érdekeire épül
• számba veszi a pedagógiai színvonalat, a tanügyigazgatási
kondíciókat, a környezet elvárásait, a tárgyi, technikai és pénzügyi feltételeket
• láthatóvá teszi az iskola által kitüntetetten kezelt értékeket,
• a vezető és a munkatársak szakmai és vezetői kompetenciái
világosak, egyértelműek
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Feltételezni kell azt is, hogy nem csak az igazgató tudja, hol tart
a nevelői-oktatói munka az intézményben, milyen működészavarok tapasztalhatóak a munka során. Szerves vagy szervetlen
fejlődés szakaszában van-e az iskola, tudatos munka folyik-e
tudatos „szereplők” közreműködésével?

2. A pályázat benyújtásának alapfeltételei
Fontos a cél meghatározása, hogy honnan hova akarja eljuttatni
az igazgató a szervezetet. Melyek azok a genetikus kódok, amelyek
fejlesztést involválnak, és miért? Tisztázni kell, hogy a fejlesztés
jellege tartalmi vagy szervezeti, esetleg mindkettő. Ha szervezeti,
a szervezet egészére, annak egy részére, vagy egyes személyekre
vonatkozik?
Az innováció érinti-e a pedagógiai program egészét vagy csak
egyes elemeit célozza? Milyen oksági összefüggések vannak a
pedagógiai program és a tevékenység struktúrája között? Ezek az
oksági összefüggések milyen tartalmi következményeket vonzanak maguk után?
A pályázó lezárni, összegezni, elemezni akarja-e eddigi tevékenységét a pályázat erkölcsi, anyagi segítségével, megerősíteni akar-e

1

Az iskolával kapcsolatban álló személyek.
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folyamatokat, már meglévő értékeket, vagy új szervezeti formát
szeretne bevezetni?
Mindezek a kérdések fontos tartalmi elemei a pályázatnak. Megválaszolásuk nélkülözhetetlen követelmény a már megnyert pályázat megvalósítása, legitimálása érdekében.

3. Az előkészítés szakaszai
3.1 A pályázat célja
Az igazgató feladata, hogy a pályázat során közvetlenül vagy
közvetetten érintett nyilvánosság számára (kollégák, szülők, iskolaszék, szükséges esetben a tanulók is) világosan megfogalmazza a pályázattal kapcsolatos szándékait.
Az ismertetés során a következő szempontokat kell figyelembe
venni:
• a pályázat
— témája
— pedagógiai koncepciója
— célja
— irányultsága
• kik vesznek részt az előkészítésben és a végrehajtásban
• hogyan illeszkedik a szervezet működéséhez
• meddig tart
• milyen az ütemezése
• milyen várható plusz feladatot követel a résztvevőktől
• tartalmaz-e buktatókat (ezek felsorolása)
• az igazgató helye, szerepe a pályázat során (erkölcsi, szakmai
érdekei hol azonosak a tantestület érdekeivel, hol van nézetvagy érdekkülönbség, hogyan képzeli ennek feloldását)
• a pályázat várható hozadéka
• a pályázat elnyerésekor, illetve elutasításakor várható következmények
3.2 Az előkészítés
A nyilvánosság követelményének megfelelően egy felkért vagy
választott személyekből álló csoport (3-4 fő) megvizsgálja az iskola
kondícióját, pedagógiai, tanügyigazgatási, tárgyi-technikai feltételrendszerét. A pályázat tartalmának függvényében elemzik, hogy
az iskolában felhalmozódott szellemi tőke milyen kondícióban
van, miként aktivizálható.
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Nem lehet innoválni a szervezetet, ha a fejlesztés a benne
dolgozók érdekeivel ellentétbe ütközik.
Vizsgálni kell
• a rendelkezésre álló anyagi, erkölcsi, tárgyi és technikai forrásokat,
• ezek alkalmazhatóságát, a hasznosítás lehetséges módjait.
Fel kell sorolni
• a hiányzó feltételeket, esközöket,
• ellensúlyozásuk lehetséges módjait.
3.3 A munkamegosztás tervezése
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A munkamegosztás tervezésekor ügyelni kell a különböző karakterjeggyel rendelkező munkatársak megfelelő foglalkoztatására.
A csoport tagjai között gyakran találunk
•
•
•
•
•
•

gondolatültető,
koordinátor,
erőforráskereső,
elemző-értékelő,
végrehajtó,
harmóniateremtő

típust. A szerepek áttekintése után mindekit saját egyéniségének
megfelelő feladattal érdemes ellátni a pályázat folyamatában.
Érzékelni és érzékeltetni kell, hogy a team-munka során a különböző karakterjegyekkel rendelkezők közös, az arányokat és az
időbeosztást tekintve mégis más munkát végeznek. A feladatok
ütemezése, a végrehajtás operacionalizálása során fontos ennek
az összefüggésnek a tudatos kezelése.
Példa:
A pontosan megtervezett és folyamatban lévő munkát, tehát a kiegyensúlyozott, hatékony végrehajtást egy gondolatültető karakterű személy
teljesen szétzilálhat. Ha a tevezés folyamatából hiányzik egy erőforráskereső karakterjegyű személy, akkor megkérdőjelezhető a tervezés realitása.

A karakterjegyek természetesen mindenkiben fellelhetőek, de
kinél az egyik, kinél a másik karakterjegy erősebb.
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3.4 A pályázat etikai összefüggései
A pályázat minden fázisában nyilvános és önkéntes.

Figyelem!
A tervezés során elemezni kell a várható következményeket:
➟ Elviselik-e a szervezetben dolgozók, hogy ők egy „innovatív
iskolában” dolgoznak?
➟ Elviselik-e a szülők és a gyerekek, hogy nem lesz — a szó
nemes értelmében — nyugalom az iskolában?
➟ Mit tegyünk, ha a pályázat végrehajtásában kudarc éri a
résztvevőket?
➟ Miként kezelhető a pályázatban résztvevők és nem résztvevők közötti viszony estleges romlása? (irigység, szakmai
féltékenység)
➟ Átformálják-e a pályázat végrehajtásából „kitermelődött”
új értékek a meglévő értékrendet?
➟ Rátelepedik-e a „nagy innováció” az iskolában meglévő
önálló „kis innovációkra”?

4. A pályázat elkészítésének szempontjai
Önkontroll!
A pályaműben a felsorolás mennyiségét és milyenségét a
következők határozzák meg:
❏

Ki a pályázat kiírója?

❏

Milyen témában írták ki a pályázatot?

❏

Milyen feltételeket kérnek (vagy tényszerű felsorolásokat
közölnek) a kiírók?

❏

Milyen pénzügyi normákhoz kötik a pályázatot?

❏

Milyen területre vonatkozik a pályázat?
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Önkontroll!
A pályázó igazgatónak döntenie kell a következő kérdésekben:
❏

Egyetért-e a pályázat kiírásában foglaltakkal?

❏

A felsorolt témák közül melyekre van szüksége?

❏

Melyik téma illik iskolájára, és miért?

❏

Segít-e megoldani az iskola valós problémáit?

❏

Szolgálja-e az igazgató elgondolásait a kiírt témakör?

❏

Nem szervezetidegen-e a téma?

❏

Kell-e reagálni a pályázatra? Kihívás-e, vagy csak meghívás egy semmitmondó célt szolgáló munkára?

Ha a kiírás tartalmának, témájának értelmezése nélkül
pályázunk, pályázatunk eleve magában hordozza a kudarcot, az elutasítás lehetőségét. Ha „csodák csodájára” mégis
megnyerjük a pályázatot, saját felelősségünkre kell szembe
néznünk annak kényszerű végrehajtásával.
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5. Pályázati technikák
Az első elvárás a pályázatíróval szemben a tömörség és a letisztult
logika. A pályázat címét röviden, de a témáról, tartalomról mégis
sokatmondóan kell megfogalmazni. Ez azért fontos követelmény,
mert a jó cím nemcsak orientál, de motiválja is a kiírót, vagy az
általa felkért bírálót.
A pályázatíró bemutatkozása tartalmazhat szubjektív elemeket,
tartalma lehet invokáció jellegű.1
A második rész az iskola rövid bemutatása. Ez tevékenységének,
értékeinek olyan elemző felsorolása, amelyek közül a pályázattal,
annak témájával összefüggő tartalmak kapnak nagyobb hangsúlyt. Ajánlatos érzékeltetni, hogy az adott téma miként helyezkedik el az egészben, vagy ha az egészre vonatkozik, akkor hogyan
hat a részekre.
Pontosan meg kell fogalmazni, hogy kinek az érdeke a pályázatban
kiírtak megvalósítása, miért fontos, hogy támogassanak minket.
1

Bizonyos esetben ez még a kiíró hiúságára is hatással lehet.
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A személyi és tárgyi feltételek felsorolásakor a meglévő feltételrendszert kell figyelembe venni:
• Mit és meddig biztosít a jelenlegi kondíció?
• Milyen új feltételeket eredményez a pályázatban kért támogatás
biztosítása?
• Mennyivel lesz hatékonyabb a bővebb feltételek hatására a
folyamat tartalmi elemeinek kibontakozása?
• A kibontakozás garanciáit személyi vonatkozásban kell feltüntetni.
Jelezni kell a program végrehajtásának kritikus és rutin ellenőrzési pontjait, annak garanciális elemeit.
A céltételezésben fel kell sorolni
• a pályázó által remélt legkisebb és legnagyobb tartalmi nyereséget,
• mi számítana szakmai és erkölcsi sikernek,
• a pályázók mit várnak a pályázat végrehajtása során, és azt
követően a szervezet egészétől,
• milyen reakcióra számítanak a környezet részéről?
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6. Javaslatok a pályázat költségvetésének
elkészítéséhez
A költségvetés elkészítésekor fel kell sorolni:
a rendelkezésre álló és meglévő anyagi, technikai feltételeket,
a pályázatíró szellemi munkájának forintosított értékét,1
a saját erőből nem biztosítható szükségleteket,
az egyéb forrásból garanciálisan beszerezhető szükségleteket,
a pályázat elnyerése esetén megszerezhető egyéb támogatás
lehetőségét,2
• a programokat irányító pedagógus vagy szülő, illetve a feladatok során szakértelmével közreműködő animátorok óradíját is.
•
•
•
•
•

1
2

Sokak által vitatott kérdés, hogy kapjon-e a pályázat készítője
munkájáért anyagi elismerést.
A pályázat megírásakor csak „finoman” szabad érzékeltetni, ha valaki a
pályázat elnyeréséhez köti egyéb támogatás biztosítását.
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A kritikus pénzügyi, tárgyi és technikai feltételek költségvetésben történő szerepeltetését kitüntetett helyen kell
kezelni.
Amennyiben a program nem a tanítási órákon zajlik (szabadidős
tevékenység), akkor az erre a célra használt teret, a technikai
berendezéseket (amelyek az iskola tulajdonát képezik) igénybevételük szerint forintosítani lehet.1
Külön megfontolást igényel a rendelkezésre álló erőforrások, de legfőképpen a kért támogatás belső arányainak
kialakítása.
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Hiteltelen, ha a kért összeg 90%-a bér és a társadalombiztosítási
járulék költségeire vonatkozik. Az sem jó, ha ennek a fordítottját
írjuk, és a dologi kiadások (szállás, étkezés, utazás) költségeit
tüntetjük fel 90%-ban. A beszerzésre, tárgyi eszközfejlesztésre
szánt összeg eltúlzása is gondolkodóba ejtheti a pénz odaítélőjét.
A költségvetés tételeinek aránytalan tervezése a pályázat
elbírálójában kétséget, bizalmatlanságot okozhat.

8

Helytelen az a sokak által használt elv is, amely szerint „kérjük a
dupláját szükségleteinknek, úgyis a felét adják csak meg”. Nincs olyan
pályázatot kiíró, illetve elbíráló személy, aki ne tudná felmérni és
összevetni a pályázat tartalmi fedezetét a valós anyagi fedezettel. Nem
érdemes tehát sem a pályázat tartalmában, sem a pályázat pénzügyi
tervében eltúlozni elképzeléseinket, az eszköz- és pénzhiányt.

7. Pályázati kiírást tartalmazó kiadványok
Pályázati figyelő

havilap

rendszeres

Művelődési közlöny

hetilap

időnkénti

Köznevelés

hetilap

rendszeres

Sansz

havilap

rendszeres

Szakoktatás

havilap

rendszeres

Óvodai nevelés

havilap

időnkénti

1

A jelölés során ezt úgy kell feltüntetni, mintha bérelnénk a termet vagy a
számítógépet.
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8. Melléklet
A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány pályázatértékelő lapja

Postakönyvi szám:

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

Értékelő lap
A pályázó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Település: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az értékelt pályázat tárgya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................
.....................................................
Szakértő/kuratóriumi tag neve:

............................
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I. A pályázat számszerű értékelése 0-100-ig terjedő pontozással:
(Megjegyzés: kérjük, az alábbi négy szempont mindegyikének megfelelően pontozza a pályázatot. A legmagasabb érték 100 pont. Felfogható ez
százszázalékos értékelésnek is, az Ön által adott négy szám átlaga a
minősítés. Ezért kérjük, mindegyik szemponthoz írjon értékszámot.)
1. A beadott pályázat megfelelése a felhívás
szakmai feltételeinek:

. . . . . . . . . . . (0-100)

2. A pályázati program szakmai minősége:

. . . . . . . . . . . (0-100)

3. A program pénzügyi realitása:

. . . . . . . . . . . (0-100)

II. Kérjük, röviden foglalja össze véleményét a pályázatról! Minden
esetben kérünk írásos indoklást! (Folytatható a túloldalon!)

A fentiek alapján a következő összeget javaslom a pályázónak megítélni:
...............................Ft
Javaslom megkülönböztetett figyelemmel kezelni:

igen

N
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nem

(„igen” szavazata 100 pontot jelent)

Egyéb megjegyzések:
................
aláírás
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:

N
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Megújuló szakképzés
PHARE-iskolák Magyarországon

dr. Kóczián Ágnes

Az 1990-es évek elején hazai és külföldi szakértők alapos vizsgálódása eredményeként fogalmazódott és kezdődött meg egy, a
szakközépiskolai képzés megújítását célzó program.
Azóta már közel százhetven iskola kapcsolódott be a Világbank
által hitellel és az Európai Unió által a PHARE-segéllyel támogatott új szakképzési modell munkálataiba.
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1. Mi a PHARE-segély?
A PHARE-segély az Európai Unió tagállamainak pénzügyi segítsége a középkelet-európai országok gazdasági átalakításához,
fiatal demokratikus államrendjének megerősítéséhez, segítve
ezzel Európa politikai, gazdasági, kulturális integrációját.

2. A projekt célja
Az ifjúságiszakképzés-projekt célja az érettségit adó középfokú
szakoktatás olyan modelljének kifejlesztése, amely a konvertálhatóság szem előtt tartásával széles szakmai alapozást nyújt
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• a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz,
• a gyors munkaerő-piaci irányultságú szakképzéshez,
• az életpályán esetlegesen szükséges többszöri szakmaváltáshoz.
A folyamat egyik döntő eleme az emberi erőforrás fejlesztése.
A fejlesztés a nemzetközi progresszió eredményeire alapozva, az
itthoni szellemi és anyagi erőforrásokkal kiegészítve az elavult és
szűk keresztmetszetű ismeretanyag felváltását célozza. Az új
típusú képzés a piacgazdaság hazai kialakulásával összhangban
a távlatosan is korszerű munkakultúra és kvalifikációk megalapozását és célirányos megszerzését teszi lehetővé.

3. A támogatás formái

Figyelem!
Milyen formái lehetnek a támogatásnak?
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

pénz (segély)
know-how átadása
politikai tanácsadás
oktatás
tőke-hozzájárulás
hitelkeret
infrastrukturális beruházás
egyéb projektfinanszírozás
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Az 1989 decemberében az Unió Minisztereinek Tanácsa által hozott
döntés Lengyelország és Magyarország megsegítéséről szólt, majd
1990 szeptemberétől kezdődően a kedvezményezettek köre tovább
bővült.

4. Az új szakképzési modell
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
szerződésnek megfelelően a PHARE Foglalkoztatási és Szociális
Fejlesztési Program keretén belül 44 szakközépiskolában és 35
szakmunkásképző iskolában egy új szakképzési modell bevezetésére került sor, melynek megvalósítására 11,45 millió ECU állt
rendelkezésre 1992 és 1996 között.
Az új szakképzési modell az EU normáihoz igazodva
• széles szakmai alapozással és
• késleltetett specializációval, továbbá
• az élethosszig tartó tanulásra és a rugalmas szakmaváltásra
felkészítő pályaorientációs programmal
segíti a képzésben résztvevőket továbbtanulási és munkaerő-piaci
elképzeléseik valóra váltásában.
A korszerű tartalmak mellett az elméleti és gyakorlati képzés új
arányai és a problémamegoldást, kreativitást előtérbe helyező
módszerek garantálják a képzés sikerét.
Ugyanis az európai integráció során a növekvő igények elsősorban a képzett, kreatív, integrált munkavégzésre alkalmas
szakemberek iránt jelentkeznek. A munkaerő jelenlegi képzettségi, iskolázottsági szintje egyre kevésbé van összhangban a
gazdaság formálódó technikai-technológiai színvonalával. Ezért
alapvetően fontos – a PHARE-projektek lehetőségeit kihasználva
– a szakképzés tartalmi és strukturális fejlesztése, a szakmarendszer túlzottan szűkített profiljának szélesítése, a szorosan összetartozó képzések integrálása, valamint az új képesítések szakképzési szerkezetben történő megjelentetésének gyorsítása.
Ezért az új modell szerinti oktatásban alapvető szemléleti fordulatot igyekeznek végrehajtani. Az ismeretcentrikus, az eddigi
összegző módon építkező tananyag közlése helyett az új technológiai megoldásokat a mindennapok szintjén használó, döntően
képességfejlesztő oktatási tartalom kerül előtérbe.
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A képességfejlesztés centrumába olyan általánosan, távlatosan
felhasználható és rugalmas alkalmazkodást elősegítő képességeket fognak állítani, mint
• a problémamegoldó képesség,
• a kommunikáció képessége,
• a munkavégzés minőségével összefüggő mérési, ellenőrzési,
értékelési képességek, valamint
• az adott rendszer megújításához feltétlenül szükséges kreativitás.

5. A program kezdetei
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A szakképzés fejlesztését támogató PHARE-segély lehetősége igen
kedvező időben adódott Magyarország számára: akkor, amikor
már szinte készen állt a „világbanki modell”. Ez a forma lényegesen magasabb általános műveltségi szintre építi rá a tényleges
szakmai képzést, amely érettebb, tudatosabb életkorban kínálja
a szakma, az életpálya megválasztásának lehetőségét. Sokkal
valóságosabb munkaerő-piaci lehetőségeket ad azáltal, hogy a
fiatal a szakma tényleges kiválasztása után nem négy, hanem egy
vagy két év múlva jelenik meg kínálatként a munkaerőpiacon.
A három szakmacsoport kiválasztását 1990-ben a gazdasági
igények indokolták. Így kapott lehetőséget 21 szakközépiskola a
közgazdasági, kereskedelmi/marketing és az idegenforgalmi/vendéglátó képzés jelentős anyagi támogatás melletti megújítására.
Ezek az iskolák 167 ezer ECU (200 000 USD) értékű eszköztámogatást kaptak, amelyen a legkorszerűbb nyugat-európai színvonalú számítógépeket, AV-eszközöket és szakmai taneszközöket
vásárolhatták meg. Számos kül- és belföldi tapasztalatcsere,
tanulmányút, konferencia, továbbképzés segítette a tanárok, szakmai oktatók munkáját, több szakma pedagógusai számára teremtődött meg a nyelvtanulási lehetőség annak érdekében, hogy a
szakmai tantárgyak idegen nyelven történő tanítására képessé
váljanak. Ezek az iskolák ma már hosszú távú partnerkapcsolataikat építik egy, a tagországok valamelyikében működő, azonos
profilú szakképző iskolával.
1995 nyarán lehetőség nyílt további szakközépiskolák PHARE
általi támogatására. Újabb három szakmacsoport indult (gépészet/elektronika, környezetvédelem, humán szolgáltatás), s ezekben 23 iskola dolgozik az 1996/97-es tanévtől az Unió támogatását élvezve. Ezek az iskolák lényegében ugyanolyan természetű
támogatást kapnak, de ennek mennyisége kevesebb, mint az
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előzőké. Csökken az eszközök beszerzésére fordítható keret, továbbá a támogatás ezen iskolák esetében nem terjed ki a partnerkapcsolati munka anyagi támogatására, a kapcsolatfelvételek
finanszírozására.

6. A PHARE ma
Ugyancsak 1996/97-től kapcsolódik a PHARE-támogatott iskolákhoz az a 35 iskola, amely azért kapja a segítséget, hogy
megváltoztassa a képzés jellegét és – kísérletképpen – kialakítsa a szakközépiskolai oktatás feltételeit. E pályázat nem
preferált szakmacsoportokat. Lényegében minden „világbanki szakmacsoporthoz” lehetett csatlakozni.
Ezek az iskolák egységesen 50 000 ECU támogatásban részesülnek, amelyből
• eszközbeszerzésre,
• projektszobák kialakítására, valamint
• mentorképzésre nyílik lehetőségük.
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Az oktatás a PHARE-iskolákban is – a világbanki modellhez
hasonlóan – 5, illetve 6 évig tart. A negyedik év után a tanulók
a gimnáziumokkal egyenértékű érettségi vizsgát tesznek, és továbbtanulhatnak egyetemen vagy főiskolán. Azok a diákok, akik
nem nyertek felvételt a felsőoktatási intézetekbe, folytatják tanulmányaikat a szakközépiskolában, ahol további 3 hónaptól 2 évig
terjedő időtartam alatt – a szakterülettől függően – speciális
szakmai végzettséget szerezhetnek az új Országos Képzési Jegyzék figyelembevételével.
Ebben az új képzési formában az első négy évben a fő
hangsúly a közismereti tantárgyak oktatásán van.
A szakmai oktatás
• az első két évben szakmai orientáló a heti óraszám 15%-ában,
• a második két évben széles, szakmacsoportot átfogó szakmai
jellegű ismereteket közvetít a heti óraszám 60%-ában,
• a szakmai specializáció pedig az érettségi vizsgát követő ötödik
és hatodik tanévben történik.
A szakmai specializációs időszakban a tanulók olyan szakképesítéseket szerezhetnek, amelyek a gazdaság változó igényeit a
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munkaerőpiacon kielégítik, ezáltal jó elhelyezkedési esélyeket
teremtenek.
E képzési forma nagy előnye, hogy megalapozott általános
műveltséghez juttatja a tanulókat.
Az itt érettségizettek természetesen jogosultak a felsőoktatásban
továbbtanulni az érvényben lévő felvételi szabályoknak megfelelően. Az adott szakterületen megszerzett széles körű ismeretek
alkalmassá teszik a végzetteket – szükség esetén rövid időtartamú
átképzéssel – a többszöri szakmaváltásra.
Minden tanuló az iskola képzési profiljától függően egy vagy két
idegen nyelvet tanul emelt óraszámban, és természetesen olyan
korszerű ismereteket sajátíthat el, amelyek a XXI. század szakemberei számára nélkülözhetetlenek, így például
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•
•
•
•

számítástechnikát,
környezetvédelmet,
vállalkozási ismereteket,
pályaorientációt.

Az oktatás színvonalát garantálja, hogy ezekben az iskolákban
magasan kvalifikált tanárok tanítanak, akik a hazai és külföldi
szakértők közreműködésével önmaguk határozzák meg modelljük cél- és követelményrendszerét, a képzés tananyagtervét, a
tanterv szakmai, módszertani elképzeléseit, amelyeket folyamatosan hozzáigazítanak a Nemzeti Alaptantervhez.
A túlzottan szakmai oktatás helyett szakmacsoportos alapozó képzés valósul meg, amely több szakterületen is
felhasználható ismereteket nyújt.
A program során mindegyik iskola a szakmacsoportjának megfelelő felszereléssel, illetve informatikai és nyelvoktatást támogató
taneszközökkel gazdagodott. Az iskolaigazgatók és tanárok számos továbbképzésen, külföldi tanulmányúton és konferencián
vettek részt. A „Partnerkapcsolatok Európáért” projekt keretében
az iskolák egy-egy – az Európai Unió tagországaiban működő –
partneriskolával alakítottak ki együttműködést. Különféle közös
szakmai programokat dolgoztak ki, tanári és tanulói cserekapcsolatokban vehettek részt.
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7. A jövő
Ma még nem tudni, hogy mikor, milyen feltételek mellett indul az
új PHARE-pályázat, de az biztos, hogy az EU a PHARE-segélyt
hosszú távra tervezi, és így a középfokú szakképzés is további
támogatásokhoz juthat. Az újabb segély elsősorban nem az
eszközpark bővítését, sokkal inkább az iskolai teammunka támogatását, a szellemi tőke mobilizálását fogja támogatni.
Az új program modellértékű. Hosszú távú célja, hogy a fiatalokat a szilárd szakmai alapozással és a korszerű középiskolai
érettségivel az egyre gyakrabban igényelt szakmaváltásokra
és fejlődésre felkészítse. A hazai és külföldi szervezetek és
szakemberek anyagi és szellemi tőkéjének koncentrálása, az
energiák egyesítése a jövő szakképzésének legjárhatóbb útjait
jelenti. A képzésben résztvevők alkalmasak lehetnek a következő
évszázad közismereti és szakmai kihívásainak fogadására, ismeretanyaguk folytonos megújítására.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Gazdálkodj okosan!
Az önálló iskolai gazdálkodás

Lénárt István

A közoktatási rendszerünkben zajló változások egyik alapvető
vonása az iskolák autonómiájának biztosítása. Az iskolai autonómia nélkülözhetetlen feltétele a gazdasági önállóság. Egy nevelőoktató intézményben csaknem minden döntésnek együttesen
jelentkezik pedagógiai és gazdasági hatása. Az önállóság jogi
következményeként az igazgatónak valóságos döntési felelőssége
van az iskola képzési-pedagógiai programja és a program finanszírozhatóságának kialakításában. Ez a fejezet az igazgatóknak
kíván segítséget adni az önálló gazdálkodás megszervezéséhez és
az éves gazdálkodási tevékenység áttekintéséhez.
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1. Gazdasági feladatkörök és személyi feltételek
Az igazgatónak nem kell pénzügyi szakembernek lennie,
de értenie kell a költségvetés készítésének logikáját, az
éves gazdálkodás menetét.
Legközvetlenebb munkatársa, a gazdasági vezető, pontos útbaigazításaival készíti elő az igazgató döntéseit. Olyan munkatársat
válasszunk gazdasági vezetőnek, aki
• szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
• a költségvetési gazdálkodásban gyakorlott, és
• képes a napi gazdasági munka megszervezésére és irányítására.
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Személyének kiválasztási módja az igazgató személyzeti munkájában kialakított mechanizmus szerint történhet. A gazdasági
területen dolgozni szándékozó minden más munkatárs pályázatát a gazdasági vezetővel közösen célszerű elbírálni.
Olyan munkatársakat kell választani, akik jól felkészült szakemberek, a gazdálkodás technikai menetét önállóan végzik.
Az intézmény méretétől, a gazdálkodási feladatok mennyiségétől
függően kell kialakítani az optimális létszámot.

A gazdálkodás feladatkörei
• a gazdálkodás megszervezése és ellenőrzése, az éves költségvetés tervezése, a féléves és éves mérlegbeszámolók készítése, a
gazdálkodás elemzése
• könyvelés
• bérszámfejtés
• adóügyek
• társadalombiztosítási ügyintézés
• készpénzkezelési feladatok
• leltárkészítés, folyamatos leltározás
• munkaügyi feladatok
• gondnoki feladatok
• belső ellenőrzés
• munkaügyi feladatok
Az oktatási intézmények méreteit és feladatait tekintve egy-egy
munkatársnak általában több feladatot kell ellátnia. Ugyanakkor kívánatos, hogy minden munkatársnak áttekintése legyen
az egész gazdálkodási folyamatról.

Iskolavezetés 1993. augusztus

Gazdálkodás

A feladatkörök elosztásának egy lehetséges módja:
• analitikus könyvelés és leltározási feladatok
• bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés és munkaügy
• gondnoki feladatok, beszerzés és postázás
A belső ellenőrzés feladatai kellő számú dolgozó esetében szétoszthatóak és beépíthetőek a munkakörbe úgy, hogy egymás
munkáját folyamatosan ellenőrzik. Lehetséges megbízás alapján
külső szakember igénybevétele is.
Az igazgató feladata a gazdálkodás személyi feltételeinek
biztosítása, a munkacsoporton belüli hierarchia meghatározása, a munkaköri leírások elkészítése.

2. Az éves gazdálkodás tervezése
2.1 A tervezés dokumentumai
Az éves gazdálkodás alapja a költségvetés. Teljesítésével biztosítani kell az iskola zavartalan működését, az alapfeladatok
optimális ellátását. A többcsatornás finanszírozási rendszerben a
költségvetés készítésénél az alábbi dokumentumokat kell figyelembe venni:
Forrás

iskolai dokumentumok

közoktatási törvény és a
kapcsolódó miniszteri rendeletek

az iskola pedagógiai programja
tantárgyfelosztás, tanulócsoportok, tanári és technikai dolgozói létszám, az
állami finanszírozás alapja, a helyi igények, sajátos
képzési program megfogalmazása

közalkalmazotti törvény,
szervek vonatkozó utasításai, előírásai

iskolai közalkalmazotti
szabályzat és kollektív
szerződés, valamint egyéb
vonatkozó jogszabályok
pénzügyi vonzatai (munkabér, szociális juttatások,
munka- és tűzvédelmi előírások szerinti költségek)

számviteli törvény, pénzügyminiszteri rendeletek

iskolai gazdálkodási szabályzatok
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2.2 Az információ forrásai
A gazdálkodáshoz a jogszabályok és rendeletek naprakész ismerete szükséges. Az aktuális információkat leggyorsabban a közlönyökből tudhatjuk meg.
•
•
•
•
•
•

Magyar Közlöny
Művelődési Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Társadalombiztosítási Közlöny
Adóellenőrzési Értesítő
helyi kiadványok (helyi közlönyök)

Hosszútávon megtérülő, jó befektetés a szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel. A költségek és a minőség
nem mindig vannak összhangban, ezért alaposan vizsgáljuk meg,
melyik továbbképzési formát, és kinek a szervezésében választjuk.
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2.3 A költségvetés tervezésének folyamata
Az iskolai költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatnak
egyeznie kell. Minthogy az oktatási intézmény bevételi forrásai
meglehetősen korlátozottak, és néhány tétel kivételével bizonytalanok is, ezért nagy általánosítással azt lehet mondani, hogy a
bevételi oldalt csaknem teljes egészében az önkormányzat
biztosítja.
A bevételek nagyságrendjének megállapítása után a gyakorlatban a tervezés az alapfeladatok számbavételével, a
kiadási oldal kimunkálásával kezdődik, majd ezután kerül
sor a bevételi oldal részletes tervezésére.
A költségvetés biztosítása az önkormányzat hatásköre és
felelőssége. Az igazgatónak és a gazdasági vezetőnek ismernie
kell azt a reális közgazdasági környezetet, amelyben az intézmény
működik, hiszen általában igaz, hogy egy intézmény működéséhez az állami normatíva nem elegendő. Ezért lényeges az előzetes
folyamatos egyeztetés az önkormányzattal.
A költségvetési tervezet összeállításához a különböző fejezetek,
tételek kimunkálása eltérő mértékben igényli az igazgató közreműködését.
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Az intézményvezető előkészítő feladatai:
• A fenntartóval egyezteti azokat a terveket, amelyekben a fenntartónak döntési joga van:
— az indítandó tanulócsoportok száma
— az iskola alapfeladatait módosító tervek (profilváltás, kiegészítő képzés)
— jelentős többletkiadással járó pedagógiai programok (csoportbontások, kislétszámú osztályok indítása)
— helyi, a település érdeklődéséhez, igényéhez igazodó változtatások
• Elkészíti a közalkalmazotti törvény szerinti bérbesorolásokat.
• A szakmai munkaközösségek vezetőivel egyeztetve rangsorolja
a taneszközfejlesztési igényeket. Ugyancsak egyeztetés után
dönt a tanári továbbképzések, ösztöndíjak költségkihatásának
tervezéséről.
• Az osztályfőnökkel egyeztetve tervezteti a diákszociális kiadásokra fordítandó összegeket.
A gazdasági vezető készíti elő a tervezet azon részét, amelyek
az előző évi bázison alapulnak. Ide tartozik a működési költségek döntő többsége (közüzemi díjak, energia, szolgáltatások ).
Ezen költségek egy részét az éves árváltozással csaknem pontosan, más tételeit közelítően lehet megtervezni (karbantartás,
telefon- és postaköltség).
A gazdasági vezető elkészíti azokat a számításokat is, amelyek a
különböző tételek után természetes következményként jelennek
meg a költségvetésben:
• a munkabér társadalombiztosítási járuléka a munkáltató részéről
• a dolgozók évi betegszabadságának, évi rendes szabadságának,
tanulmányi szabadságának bérvonzatai
• a 13. havi munkabér
• az iskola pedagógiai programjából következő költségek (tanulmányi kirándulás)
• a bevételi oldal tervszámai (bérleti díjak, az étkezők térítései)
A szükséges, iskolán belüli, illetve a fenntartóval előzetesen
történt egyeztetés után a teljes iskolavezetés (igazgató, helyettesek, gazdasági vezető) véglegesíti a tervezetet.
Ezután tekintsük át a bevételi oldal tervezetét, amelynek egyes
adatait már a munkatársak kidolgozták:
• előző évi pénzmaradvány felhasználása
• az alaptevékenység bevételei
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— az intézményi ellátás díja (étkezési térítési díjak)
— egyéb bevételek (terembérletek, büfé, selejtezésből adódó
bevétel, magántelefonok bevételi díjai)
• az intézmény vállalkozásainak árbevételei
• a lekötött pénzeszközök kamatbevételei
• az önkormányzat költségvetési támogatása
Szinte bizonyos, hogy még jó ideig az iskola igényei nagyobbak
lesznek, mint az önkormányzat lehetőségei.
Célszerű meghatározni azokat a tételeket, amelyeket a
későbbi tárgyalások során mérsékelni lehet, ha szükséges,
illetve azokat is, amelyek csorbításával az intézmény nem
tud zavarmentesen működni.
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Javíthatja a későbbi egyeztető tárgyalásokon az iskola tárgyalási
pozícióit, ha kiszámítjuk a normatív támogatás összegét és
abból megállapítjuk, körülbelül milyen nagyságrendű összegre
számíthatunk az önkormányzattól. Ha a tervezés során alapos
számításokat végeztünk, akkor az egyeztetések során nem tételeken kell vitatkozni, hanem egy meghatározott összegről. Így
imponálóan gyorsan egyezhetünk bele egy elfogadható csökkentésbe.

3. Gazdálkodás a jóváhagyott költségvetés alapján
A fenntartó önkormányzat az intézmény költségvetését éves költségvetési rendeletével hagyja jóvá. Amennyiben a tervezett és
jóváhagyott előirányzatok között eltérés van, ekkor kell a végleges
költségvetést elkészíteni.
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Figyelem!
Mire kell az intézményvezetőnek az év során a gazdálkodás
folyamatában különösen figyelnie?
➟ A dologi előirányzaton belül a felhasználás az igényeknek
és a lehetőségeknek megfelelően átcsoportosítható.
➟ Az étkezési többletbevétel felhasználását a rendelkezések
nem teszik lehetővé, azt a fenntartó elvonja.
➟ A bérfelhasználást havonta át kell tekinteni.
➟ A beszerzésekre a megrendelőket a költségvetés elfogadása
után kell elküldeni, majd a beszerzés lehetőségének függvényében kell ezeket átcsoportosítani, újra rangsorolni.
➟ Minden elvégzendő karbantartási és javítási munkára árajánlatokat kell kérni, versenyeztetni a pályázókat, és a
legkedvezőbbet elfogadni.
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Önkontroll!
Határidős feladatok
❏

az előző év alapján a költségvetési tervezet elkészítése,
majd a tárgyév elején a felügyeleti szerv által megadott
költségvetési keretszámok alapján a végleges költségvetés elkészítése (évente)

❏

a gazdálkodásról átfogó mérlegbeszámoló elkészítése,
elemző ábrák kidolgozása,

❏

adóelszámolás az önadózók részére évente (éves és féléves), a közérdekű befizetésekről igazolás kiadása (alapítvány, éves)

❏

statisztikai táblázatok (kódolással)
— bér-, munkaügyi statisztika (éves és negyedéves)
— beruházási statisztika (éves és negyedéves)
— energia-jelentés (éves)
— pénzforgalmi zárlat készítése (havonta) a felügyeleti
szervnek
— táppénzes lapok beküldése a TB Igazgatóságnak,
adatszolgáltatás (havonta)

❏

az intézmény éves adóbevallásának elkészítése (évente)

❏

a munkáltató által elszámolt előző évi adóhátralék vagy
túlfizetés pénzügyi rendezése (évente)
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4. Költségvetést kímélő megoldások, anyagi
források
Jelentős szerepe lehet az éves gazdálkodásban a költségkímélő,
takarékos gazdálkodásnak, és az előre nem tervezhető költségvetésen kívüli bevételeknek. Ha több lehetőséggel élünk,
nagyobb összegeket csoportosíthatunk át azokra a tevékenységekre, ahol szűkösebb a tervezett forrás.
Költségkímélő intézkedések:
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• a szükséges fogyó anyagok nagy tételű beszerzése nagykereskedelmi áron (irodaszer, tisztítószerek)
• karbantartási munkák elvégzése (tanulók és szüleik); csak
anyagköltség jelentkezik (kerítés festése)
• iskolanapokra előadók felkérése a szülők köréből (tiszteletdíjak
megtakarítása)
• más gazdálkodó egységeknél használaton kívüli, de az iskola
számára még használható anyagok átvétele (számítógépek,
audiovizuális eszközök, könyvek, folyóiratok)
• pályázatokon való részvétel
Számos nyitott alapítvány és szervezet nyújt támogatást meghatározott célokhoz. Célszerű az iskola mindhárom közösségéből — diákok, tanárok, szülők — figyelő szolgálatot szervezni,
és a pályázatok megírására munkacsoportot alakítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a forma jól ösztönzi a szakmai
munkaközösségeket kitűzött céljaik teljesítésére. Ügyelni kell
arra, hogy a tevékenység anyagi fedezetének egy része pályázaton kívüli — költségvetés vagy szülői befizetés — forrásból
rendelkezésre álljon.
• reklámtevékenység
Az iskola adottságaitól és felszereltségétől függően olyan hirdetések, reklámok — az épületen, hirdetőtáblán elhelyezve, az
iskolarádióban —, melyek tartalma megengedett egy nevelőintézményben.
• szponzorok felkutatása, együttműködési szerződések kötése
E tevékenységben nagyon sokat segíthetnek a szülők. A lehetőségek skálája igen széles. Mit ajánljon fel az iskola? Kamatoztatható a nyelvtudás, a számítógéppark-kapacitás, a
sportudvar, a rendezvények tartására alkalmas hely.
• A költségvetésben a bevételi oldalon tervezett bérleteket — éves
terembérlet, büfé, ételmaradék elszállítása a menzáról — annak figyelembevételével célszerű megkötni, hogy milyen lehet ő ségei vannak a bérl ő nek az iskola támogatására. A
rendeletben előírt határok közötti alacsonyabb bérleti díj mel-
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lett kiköthető a salakos sportpálya felújítása vagy a tornaterem
kimeszelése.
• Hozzunk létre az iskola tevékenységét segítő, az iskolához
kötődő alapítványt!1
Ha sikerül jól megfogalmazni és vonzóvá tenni a támogatandó
konkrét célokat, a szülők, szponzorok, pályázati kiírók szívesen
segítik az iskolai alapítványt.
Támogatandó célok:
— tanulmányi versenyek meghirdetése
— tanulmányutak, diákcserék
— ösztöndíjak (tanulói és tanári)
— idegen nyelvek tanulásának támogatása
— kulturális tevékenység támogatása (kiállítások rendezése,
diáksajtó, diákszínjátszás, énekkar)
— sportrendezvények, versenyek
• jótékonysági rendezvények szervezése
Akár az iskola, akár az alapítvány számára szerveződik, nagyon
fontos nyilvánvalóvá tenni az adakozás konkrét célját.

1

Az alapítványokkal részletesen foglalkozik az F fejezet.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Fizetni csak pontosan, szépen…
Az oktatási intézmények adókötelezettségei

Dr. Hadi László

Adót fizetni senkinek sem öröm, de valamennyiünknek elkerülhetetlen. Az ilyen jogcímen befolyt pénzből látja el az állam azokat
a feladatokat, amelyek végrehajtása valamennyiünk érdekeit szolgálja. Adó nélkül nem lennének utak, szociális ellátás, rendőrség
– sőt, iskolák sem…
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Az oktatási intézmények jellemzően költségvetési szervek, amelyek relatív gazdálkodási önállóságát az alapító az alapító okiratban határozza meg. A leggyakoribb változat ezek között az, hogy
az alapító az oktatási intézményt önállóan gazdálkodó költségvetési szervként hozza létre. Előfordul az is, hogy a költségvetési
gazdálkodás tekintetében az önállóság korlátozott, ilyen esetben
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervről beszélhetünk.
Az adóreform bevezetése óta az adókötelezettségek általában
függetlenek az adóalanyok szervezeti formáitól. Lényegében tehát
nem az a döntő, hogy egy szervezet, intézmény milyen forrásból
és támogatásból tartja fenn magát, hanem az, hogy az egyes adót,
költségvetési támogatást megállapító törvények szempontjából
milyen releváns tevékenységet fejt ki. Ennek függvényében válik
valamely adó vagy támogatás alanyává, illetőleg keletkezik valamely anyagi vagy eljárásjogi kötelezettsége, amelyet teljesítenie
kell.
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Az adórendszer elvi szervezetsemlegessége ellenére az oktatási
intézmények nem válnak valamennyi adókötelezettség alanyává,
hisz alaptevékenységük és ennek finanszírozása sem szükségessé, sem lehetségessé nem teszi, hogy oktatási tevékenységüket
háttérbe szorítva kiterjedt gazdasági, termelő-, szolgáltatótevékenységet folytassanak, vagy külkereskedjenek.
Az oktatási intézmények az adórendszerhez döntően azon
az alapon kapcsolódnak, hogy magánszemélyek részére
munkáltatóként munkaviszony vagy más jogviszony alapján adóköteles kifizetéseket teljesítenek.
Alaptevékenységük az általános forgalmi adóról szóló törvény
szerint tárgyi adómentes szolgáltatásnak minősül. Ugyanakkor
igen gyakori, hogy emellett rendszeresen, saját nevükben és
kockázatukra olyan szolgáltatást nyújtanak vagy értékesítést
végeznek, amely kapcsán a forgalmi adóban adófizetési kötelezettség alá is esnek.
Például étkezési lehetőséget biztosítanak diákjaiknak, tanáraiknak, vagy
helyiséget adnak bérbe, kiadványokat forgalmaznak.

Elképzelhető a találkozásuk ezentúl az önkormányzatok által
bevezetett helyi adóval vagy gépjármű-üzembentartás folytán a
gépjárműadóval.
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Az egyes adókkal, költségvetési támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségek valamely jogi tény bekövetkezésével – például munkabér kifizetése, bérleti díj realizálása – válnak konkrét anyagi
jogi kötelezettséggé, amelyet mindig a törvény1 hatályos előírásai
szerint működtetett adótechnikával, illetőleg eljárásjogi rendelkezés alkalmazásával lehet teljesíteni.
A korszerűen gondolkodó intézményvezető tehát nem nélkülözheti ezeknek a szabályoknak legalább az alapszintű ismeretét.
Ebben az írásban összefoglaló jelleggel azokat a rendelkezéseket
ismertetjük, amelyek az oktatási intézményt általában elérő adókötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.
Természetes, hogy átlagiskola nem létezik, tehát a néhány osztályt működtető alapfokú intézménytől a több karból álló egyetemig a gazdálkodási tevékenység és ezen belül az adózással öszszefüggő tennivalók is rendkívül nagy eltéréseket mutatnak.
Ennek megfelelően ebben az írásban az eljárási típusú kötelezettségek széles skáláját érintjük. Lesznek tehát olyanok, amelyeket
nem minden iskolában alkalmaznak, illetőleg vannak olyan adózási előírások is, amelyek csak akkor kerülnek szóba, ha valamely
adózó megsérti a rá vonatkozó szabályokat.

1. Az adóhatóságok rendszere
Az állam, illetőleg az önkormányzatok a társadalmi közkiadások fedezetére kötelező befizetési kötelezettségek előírásával
és kikényszerítésével a gazdasági erőforrások meghatározott
hányadát központosítja. Az adóztatási tevékenységet a pénzügyi-gazdasági szervezetrendszer részeként létrehozott közigazgatási szervek útján látja el. A mai magyar rendszerben négyféle,
egymással hierarchikus viszonyban nem álló szervezetrendszer
lát el adóhatósági feladatokat:
• az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és területi szervei (mint
első fokú állami adóhatóságok)
• a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei
(a vámhivatalok)
• az önkormányzat jegyzője (mint első fokú önkormányzati adóhatóság)
• illetékhivatalok
1

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.).
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Az oktatási intézmények tipikusan az APEH területi szerveivel,
illetőleg az önkormányzati adóhatóságokkal kerülnek napi kapcsolatba.
Az APEH területi szervei a megyékben a hivatal megyei igazgatóságai, a fővárosban a Hivatal Észak-budapesti Igazgatósága, a
Hivatal Kelet-budapesti Igazgatósága és a Hivatal Dél-budapesti
Igazgatósága a főváros meghatározott kerületeiben illetőséggel
bíró adózók tekintetében.
A fővárosban Pest megye és a főváros legnagyobb költségvetési kapcsolatokkal rendelkező adózói tekintetében az úgynevezett kiemelt adózók
igazgatósága lát el első fokú adóhatósági feladatokat. A kiemelt adózók
igazgatóságához költségvetési szervek nem tartozhatnak.
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Az APEH és területi szervei általános hatáskörrel rendelkező adóhatóságok, feladatkörükbe tartozik ugyanis minden
adó- és költségvetési támogatási ügy azok kivételével,
amelyeket törvény más adóhatóság hatáskörébe utal.
Ebből következően az állami adóhatóságon kívül lévő adóhatóságok sajátos vagy különös hatáskörű szervként létesültek.
• a VPOP és szervei a termékimporthoz kapcsolódó közterheket
vetik ki
• az önkormányzatok jegyzői a helyi adókat, illetőleg a gépjárműadót szedik be
• az illetékhivatalok az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzési
ügyekben kiszabják és beszedik a vagyonszerzési illetékeket,
illetőleg a törvényben meghatározott eljárási illetékeket, és
általában ellenőrzik az illetékkötelezettségek érvényre jutását
Az adóhatóságok több közös vonást és a feladatok tekintetében
bizonyos azonosságokat is mutatnak.
Így mindegyik adóhatóság
•
•
•
•

megállapítja, nyilvántartja az adót, költségvetési támogatást,
beszedi, végrehajtja az adót,
kiutalja a költségvetési támogatást, továbbá
fő feladatként kiépíti és fenntartja az adóztatás technikai feltételeit, biztosítja annak infrastruktúráját.

A másik fő feladata az adóhatóságoknak, hogy az adóbevételek
jogosulatlan megrövidítésének, illetőleg a költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevételének megakadályozása érdekében
ellenőrizzék a kötelezettségek teljesítését, tárják fel a jogsértéseket és intézkedjenek azok helyreállítása érdekében.
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Az adóhatóságok tehát a törvényben előírt fizetési kötelezettségek, támogatások körében látnak el hatósági feladatokat.
Abban a kérdésben, hogy az azonos hatáskörű adóhatóságok
közül melyik az az egyetlenegy, amely az adott adózó ügyében
jogosult és egyben köteles is eljárni, az illetékességi szabályok
nyújtanak eligazítást.
Az illetékességi okok, amelyek kijelölik az eljáró szervet, a következők:
• az adózó székhelye, telephelye, állandó (ennek hiányában ideiglenes) lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye
• ingatlannal kapcsolatos adóügyben az ingatlan fekvése
• több telephely esetén az elsőként bejelentett telephely szerint
illetékes adóhatóság
• a munkáltató (kifizető) és a magánszemély adóvitájában a
munkáltató (kifizető) adóhatósága
• helyi adóügyben annak az önkormányzatnak az adóhatósága,
amely az adót bevezette
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2. A bejelentés (bejelentkezés) szabályai
A magyar adórendszerben az adózók és az adóhatóságok kapcsolatteremtését az adózóknak kell kezdeményezniük abban az időpontban, amikor adókötelezettségük keletkezik.
Az adókötelezettség első ízben történő keletkezésekor az
állami adóhatóságnál az adózó köteles bejelentkezni, amikor is az adóhatóság az adózót nyilvántartásba veszi és
részére adóazonosító számot (adószám vagy adóazonosító
jel) állapít meg.
A cégbejegyzéshez vagy vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytatók a bejegyzés, illetőleg az igazolvány iránti kitöltött
kérőlap bemutatásával és az adóhatóságnál rendszeresített nyomtatvány kitöltésével teljesítik e kötelezettséget.
Azok az adózók, akik ettől függetlenül válnak valamely adó alanyává, a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül
kötelesek ezt bejelenteni.
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A bejelentkezéskor az adózó közli személyének legalapvetőbb azonosító adatait. Vállalkozás esetében pedig a törvényben előírt és a vállalkozásra, tulajdonosaira, képviselőire vonatkozó adatokat kell bejelenteni.
A munkáltatónak és a kifizetőnek e minőségét akkor is be kell
jelentenie az adóhatóságnál, ha neki magának nincs adókötelezettsége, csak a magánszemélyek részére történő kifizetések teljesítése során keletkezik adóelőleg, adólevonási, -bevallási, -befizetési,
bizonylatkiállítási, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási kötelezettsége.
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Ha az adózónak valamely önkormányzati adóhatóságnál is keletkezik adókötelezettsége, akkor a bejelentési kötelezettségét az
önadózással teljesítendő adók – helyi, iparűzési, vállalkozók kommunális adója, beszedéssel teljesített idegenforgalmi adó – kivételével nem előzetesen kell teljesítenie, hanem az adóbevallás
benyújtásával egyidejűleg. Az önkormányzati adóhatóság szintén nyilvántartásba veszi az adózót, és ennek során használhatja azokat az azonosító kódokat (adószám, adóazonosító jel)
amelyeket az állami adóhatóság állapított meg.
A bejelentendő adatok körét az Art. úgynevezett bruttó módon
határozza meg, amelyek közül minden adózónak azokat az adatokat kell bejelentenie, amelyekkel rendelkezik, illetőleg amelyekkel jogszabályszerű működés esetén rendelkeznie kell.

Önkontroll!
Milyen adatokat kell az oktatási intézményeknek bejelenteniük?
❏

nevét, elnevezését

❏

címét, székhelyét (üzletét, telephelyét)

❏

alakulásának időpontját, az alapító okiratának keltét, számát

❏

tevékenysége megkezdésének időpontját

❏

képviselőjének nevét, lakóhelyét

❏

valamennyi pénzforgalmi bankszámlájának, elszámolási
számlájának vezető bankját, számlaszámát

❏

könyvvezetésének módját

❏

iratai őrzésének helyét

❏

jogelődjét, alapítóját, ezek adószámát

❏

gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását
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A bejelentkezési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg az adózónak nyilatkoznia kell a forgalmi adóval kapcsolatban arról, hogy
•
•
•
•

kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végez,
tárgyi adómentesség helyett adóalanyiságot választ,
alanyi adómentességet választ,
az adómegállapítás valamely különleges módját választja.

Ha alanyi adómentességet választott és az értékhatárt év közben
túllépi, erről a változást követő 15 napon belül bejelentést kell
tennie.
Általános szabály, hogy a bejelentett adatok változását 15
napon belül, az adózás módjára vonatkozó választást pedig
a jövő évet illetően az adóév végéig kell bejelenteni.
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3. Az adómegállapítás módjai
A mai magyar adórendszer megkülönbözteti
• az önadózást,
• a kifizető és a munkáltató adólevonását, az adóbeszedő adóbeszedését,
• az adóhatóság adókivetését, illetékkiszabását, soron kívüli,
illetőleg utólagos adómegállapítását.
Az adót, költségvetési támogatást adónként, támogatásonként az
adóalap megállapítására előírt időszakonként kell megállapítani.
Önadózás esetén az adózó önállóan, a törvényben előírt
kötelezettségeket teljesítve állapítja meg az adó alapját,
számítja ki az adó összegét, nyújtja be erről az adóbevallását és teljesíti a megfizetési kötelezettségét is.
Az önadózás a magyar rendszerben túlsúlyban lévő megállapítási
mód, az ennek ellenkezőjét jelentő adókivetés (kiszabás) a termékimport adóztatásánál, illetve a helyi adók esetében a vagyoni
típusú adóknál (például gépjárműadó) és a vagyonszerzési illetékek megállapítása során érvényesül.
A magánszemélyek szintén jellemzően önadózók, de személyi
jövedelemadó tekintetében az adómegállapítás és bevallás
kötelezettségét helyettük a munkáltató (kifizető) teljesíti, ha
a magánszemély esetében ennek adottak a törvényi feltételei, és
erről a magánszemély bevallás értékű nyilatkozatot tesz a munkáltatójának.
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3.1 A munkáltató (kifizető) adómegállapítása
A munkáltatóknak és a kifizetőknek a magánszemélyek jövedelemadóztatásában kiterjedt kötelezettségeik vannak.
A kifizetőt és a munkáltatót – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – a magánszemélyeknek teljesített kifizetéseik során
•
•
•
•
•

adó, adóelőleg-megállapítási,
adó, adóelőleg-levonási,
adó, adóelőleg-bevallási,
adó, adóelőleg-befizetési, -nyilvántartási,
bizonylatkiállítási és adatszolgáltatási

kötelezettség is terheli.
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Az oktatási intézmények kifizetői, munkáltatói szerepét az
Államkincstár létrehozása és 1996. január 1-jétől megkezdett
működtetése alaposan átalakította. Ez a változás az állami vagy
az önkormányzati költségvetésből működtetett intézményeket
érinti.
Azok az oktatási intézmények, amelyeket más szervek (pl. alapítványok, egyház) tartanak fenn, a személyi jövedelemadózás területén az Art. általános szabályai szerint végzik adómegállapító
tevékenységüket. Ennek lényege a következő:
• A munkáltató az elszámolási időszakban a hó első és utolsó
napja közötti időre kifizetett munkabérnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai szerint kiszámítja az adó
előlegét, azt levonja, a dolgozónak a nettó bért kifizeti, és erről
bizonylatot állít ki.
• A munkabért terhelő jövedelemadó-előleget a tárgyhót követő
hó 12-ig az adóhatóság számlájára átutalja.
• A munkaviszonyon kívül eső egyéb jogcímű kifizetésekből az
adóelőleget a kifizetéskor kell levonni, és a kifizetés hónapját
követő hó 5-ig kell az adóhatóság számlájára átutalni.
• A levont előlegről saját adóbevallása keretében ad számot az
adóhatóságnak.
1997. január 1-jétől a magánszemélyeknek az adóhatósági
azonosítás érdekében adóazonosító jellel kell rendelkezniük, amelyet közölniük kell a kifizetővel és a munkáltatóval. A munkáltató és a kifizető az adóhatósághoz teljesítendő adatszolgáltatás alkalmával köteles a magánszemély
adóazonosító jelét is feltüntetni.
Ha a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik, vagy
annak meglétét nem tudja megfelelő módon igazolni, a kifizető,
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illetőleg a munkáltató az adóelőleg megállapítása során köteles a
személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az összevont adóalap
adójára vonatkozó legmagasabb adókulcsát alkalmazni.

Önkontroll!
Az adóévet követően – a dolgozó nyilatkozatától függően – a
munkáltató
❏

megállapítja a dolgozó személyi jövedelemadóját, vagy

❏

mint kifizető igazolást állít ki
— az adóév összes kifizetéséről,
— a levont jövedelemadó-előlegről és
— a figyelembe vett adóalapot, adót csökkentő kedvezményekről.

A munkáltatói adómegállapítás előfeltétele, hogy a magánszemélynek az adóév utolsó napján legyen munkáltatója. A munkáltató akkor is jogosult az adót megállapítani, ha az adózónak az
adóév során több, egymást követő munkaviszonya volt, vagy
társadalombiztosítási szervtől részesült adóköteles kifizetésben.
Ha a munkáltató adót állapít meg, akkor
• január 31-ig elkészíti az egész évre szóló elszámolást,
• a dolgozó február 20-ig bocsátja rendelkezésre az adóalapot és
a fizetendő adót befolyásoló kedvezményekről szóló igazolásokat,
• ezek figyelembevételével a munkáltató a végleges adómegállapítást március 20-ig készíti el.
A munkáltató az adóhatóságnak az elkészített adóbevallásokkal, illetőleg a kifizetőként kiállított igazolásokkal egyező adattartalommal adatot szolgáltat az adóévet követő év március
31-ig. Az adatszolgáltatás határideje április 20., ha a munkáltató
(kifizető) az adatokat gépi adathordozón juttatja el az adóhatóságnak.
A költségvetési szervek – így az önkormányzati vagy állami költségvetésből finanszírozott oktatási intézmények is – 1996. január
1-jétől az Államkincstár közbejöttével kapcsolódnak a finanszírozási forráshoz.
Minthogy működési költségeik döntő hányada személyi kiadás, melyekre
komoly mértékű közterhek rakódnak, és ezeknek a közterheknek a
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levonása, megfizetése lényegében a forrást táplálja, a nettó finanszírozás
bevezetésével tekintélyes nagyságú banki költség takarítható meg.
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A kincstári körben, illetőleg az önkormányzatok nettó finanszírozási hatálya alá tartozó illetmény-számfejtési feladatokat ellátó munkáltatók az adó, adóelőleg levonását, befizetését,
bevallását nem az Art. szabályai szerint, hanem az államháztartásról
szóló törvény és végrehajtására kiadott rendeletben előírtaknak megfelelően teljesítik. Az adóhatóságnak mindössze a
tárgyhónapot (kifizetést) követő hó 20-ig adatot kell szolgáltatniuk. Egyébként a bérszámfejtési feladataikat és így az ezzel kapcsolatos közteher-elszámolási teendőket is az intézmények jellemzően a TÁKISZ-oknak (FÁKISZ-nak) adott megbízás útján
teljesítik. Az oktatási intézmény ez esetben csak a legalapvetőbb
létszám- és bérinformációkat szolgáltatja a bérszámfejtést végző
szervnek, amely helyette, nevében elvégzi a nettó finanszírozás működtetéséhez szükséges adó- és közteher-megállapítás és adatszolgáltatás, bevallás valamennyi feladatát. A Kincstár a szolgáltatott adatok alapján az intézmények részére már közteher nélküli
nettó bért utal ki, amelynek csak a kifizetéséről kell az intézménynek gondoskodnia.
Természetesen attól, hogy a nettó finanszírozás következtében az
adó, adóelőleg-levonás és -befizetés virtuálissá válik, az oktatási
intézmények dolgozói éppoly igazolásokat kapnak a munkaviszonyból vagy más jogviszonyból, de az intézménytől származó
bevételeikről, a levont adóról, adóelőlegről, a figyelembe vett
adóalapot és adót csökkentő kedvezményekről, mintha e mögött
tényleges számlák közötti átutalás is meghúzódna.

3.2 A forgalmi adó megállapítása
Az oktatási intézmények a személyi jövedelemadón kívül többnyire a forgalmi adó alanyai is.
Ha nem végez az intézmény forgalmiadó-köteles értékesítést, akkor a bejelentkezési kötelezettség teljesítésekor az
erről szóló nyilatkozatával mentesül a forgalmi adózással
összefüggő egyéb adókötelezettség teljesítése alól, ugyanis
az áfatörvény kimondja, hogy a kizárólag tárgyi adómentes
értékesítést végző adóalanynak sem adómegállapítási, sem
adófizetési, sem adóbevallási kötelezettsége nincs.
A forgalmiadó-köteles értékesítés – például iskolai étkeztetés,
helyiség bérbeadása, kiadványok megjelentetése, forgalmazása –
sem feltétlenül jár adófizetési kötelezettséggel. Az adóalany ugyanis
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várható évi árbevételére tekintettel (2 000 000 forint alatt) választhat alanyi adómentességet is.
Az áfatörvény az alanyi adómentes adózót – a kizárólag
tárgyi adómentes értékesítést végző adózóhoz hasonlóan
– mentesíti az adómegállapítás, -elszámolás, -befizetés kötelezettsége alól.
Ha az adózó az alanyi adómentesség értékhatárát év közben
túllépi, erről bejelentési kötelezettséggel tartozik, és köteles áttérni a „normál” adóalanyok terhére megállapított kötelezettségek
teljesítésére.
A forgalmi adó elszámolására az Art. melléklete havi és negyedéves időszakokat határoz meg attól függően, hogy az adózó a
tárgyévet megelőző évben a nettó módon elszámolt fizetendő adó
tekintetében milyen nagyságrendű eredményt ért el. Ha a nettó
módon elszámolt fizetendő forgalmi adó az 1 000 000 forintot
meghaladta, akkor havi, az ez alatti összeg esetében negyedéves elszámolási kötelezettséget ír elő a törvény. A havi
elszámolók a tárgyhót követő hó 20-ig kötelesek az elszámolásukról bevallásukat benyújtani, és eddig az időpontig kell az adó
megfizetését teljesíteni, illetőleg ettől az időponttól esedékes a
visszaigényelt adójuk. A negyedéves elszámolók a tárgynegyedévet követő hó 20-ig kötelesek az elszámolásról és a befizetésről
számot adni.

4. A bevallás rendje
Az adókötelezettségek alapja az adóbevallás (függetlenül attól,
hogy az adózó adókötelezettségeit önadózással vagy úgynevezett
hatósági adómegállapítással teljesíti). A kitöltött és aláírt nyomtatvány – ha azt az adózó az előírt határidőn belül az adóhatósághoz eljuttatja – az adómegállapítást jelentő okiratnak minősül, és
az ellenkező megállapításáig az adóbevallásban szereplő adót –
vagy kivetés esetében az adóbevallásban szereplő adatok alapján
a határozatban közölt adót – kell a fizetési kötelezettség alapjának
tekinteni. A törvény az adóbefizetési határidőket rendszerint a
bevallási határidőkhöz igazodva állapítja meg, de előfordulhat,
hogy a befizetési kötelezettségeket csak utóbb erősíti meg vagy
konkretizálja az adóbevallás.
Az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási kötelezettségek
gyakoriságát a törvény az adózók költségvetési kapcsolatának
nagyságához igazítja.
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• Minden adójukról havonta tesznek adóbevallást azok az adózók, akik (amelyek) a tárgyévet megelőző második évben a nettó
módon elszámolt forgalmi adó, fogyasztási adó vagy az általuk
levont jövedelemadó (előleg), illetőleg e kettő együttes összege
tekintetében a 6 000 000 forintot elérték vagy meghaladták.
• Negyedévenként tesznek adóbevallást azok az adózók, akik
(amelyek) a fenti három adó bármelyikében a tárgyévet megelőző második évben a 2 000 000 forintot elérték vagy meghaladták.
• Azok az adózók, akik (amelyek) a tárgyévet megelőző második
évben az előzőekben említett adók egyikében sem érték el a
2 000 000 forintot, évente egy alkalommal kötelesek adóbevallást benyújtani.
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Éves összesítő adóbevallás benyújtására az adózó akkor is
köteles, ha egyébként évközi adóbevallásra kötelezett, illetőleg az adóév során adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
• A havi adóbevallást a tárgyhót követő hó 20-ig,
• a negyedéves adóbevallást a tárgynegyedévet követő hó 20-ig,
• az éves adóbevallást pedig a tárgyévet követő év február 15-ig
kell benyújtani.
Az évi egyszeri adóbevallásra kötelezett munkáltató a magánszemélyekkel elszámolt jövedelemadó különbségéről az adóévet követő év június 20-ig köteles bevallást benyújtani.
Az önkormányzati adóhatóságokhoz – ha az adót nem az adózó
állapítja meg – az adóbevallást az adókötelezettség keletkezését,
változását követő 15 napon belül kell benyújtani. (Minthogy a
vagyoni típusú adók esetében a helyi adótörvény az évközi változásnak csak a következő adóév első napjától tulajdonít jelentőséget, a kötelezettség keletkezéséről és változásáról minden év
január 15-ig kell az adóbevallást benyújtani.)
Az önadózással teljesítendő helyi adók (iparűzési adó, vállalkozók
kommunális adója) bevallási határideje az adóévet követő év
május 31.
Az adóbeszedéssel működtetett idegenforgalmi adó esetében az adóbeszedő a beszedéssel érintett tárgyhót követő hó 15-ig nyújtja be adóbevallását és teljesíti befizetési kötelezettségét is.
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5. Adó, adóelőleg megfizetése
Az adót, az adóelőleget az köteles megfizetni, akit erre jogszabály
kötelez.
• A bankszámla vezetésére kötelezett adózók adóikat az állami
adóhatóságnál adónként, költségvetési támogatásonként vezetett számlára, átutalással fizetik meg.
• Az önkormányzati adóhatósághoz a gépjárműadó kivételével az
adókat egy adóbeszedési számlára kell átutalással megfizetni.
Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amelyen az adózó
bankszámláját vezető pénzintézet a számlát megterhelte.
• Ha az adót nem átutalással, hanem postán fizetik meg, a
megfizetés napjának a feladás napját kell tekinteni.
• Ha az adófizetési kötelezettséget az adóhatóság állapítja meg,
az adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül kell megfizetni.

N
6.2
6. Adatszolgáltatási, bizonylatkiállítási kötelezettség
A magánszemélyek jövedelemadójának ellenőrzése érdekében a
törvény a legkülönbözőbb szervezetekre ró rendszeresen, évről
évre visszatérő adatszolgáltatási kötelezettséget.
Ezek az adatok olyan tényekről, körülményekről adott
információk, melyek alkalmasak az adóbevallások valóságtartalmának vizsgálatára.
Ezek közül kiemelkedő jelentősége van a kifizetőkre, munkáltatókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

Önkontroll!
A kifizető és a munkáltató adózónként az adózó azonosító
adatait is tartalmazó listában közli
❏

az összevont adóalapba beszámító

— általa kifizetett összes bevételt,
— jövedelmet, illetőleg
— az általa juttatott vagyoni értéket,
❏ a külön adózó jövedelmek közül azokat, amelyek után adót
nem állapított meg és nem vont le, továbbá
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Önkontroll! (folytatás)
❏

ha a kifizetést adó- vagy adóelőleg-levonási kötelezettség is terhelte, fel kell tüntetni a levont adó, adóelőleg összegét, valamint

❏

az összjövedelmet csökkentő tételeket és az adókedvezményeket jogcímenként, illetőleg

❏

a megállapított adót is.

A kifizetőnek és a munkáltatónak az egyéni vállalkozó részére az
e jogviszonyra tekintettel teljesített kifizetésekről adatot szolgáltatnia nem kell.
A kifizető és a munkáltató fontos kötelezettsége, hogy a magánszemélynek a kifizetésekről bizonylatot állítson ki.
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Figyelem!
Mit kell tartalmaznia a bizonylatnak?
➟ a kifizetés teljes összegét és jogcímét
➟ az adóelőleg alapjául szolgáló összeget
➟ a levont adóelőleg, illetőleg adó összegét
A munkáltatónak az adóévet követő év január 31-ig összesített igazolást is ki kell állítania, amelyben fel kell tüntetnie
a kifizetéskor figyelembe vett bevételt csökkentő tételeket,
illetőleg a figyelembe vett adókedvezményeket.
Ha az adózó magánszemély munkaviszonya év közben szűnik
meg, a munkáltató az előzőeknek megfelelő tartalommal a fennálló munkaviszony tartalma alatt kifizetett jövedelemről köteles
igazolást (adatlapot) kiállítani.
Ha a munkáltató végkielégítést fizet ki, a kifizetésről szóló bizonylatból
ki kell derülnie, hogy a végkielégítést mely adóévekre és milyen
összegben kell a magánszemély jövedelmének tekinteni, és a levont
adóelőleget milyen összegben kell az egyes adóévek között megosztani.
A kifizető, a munkáltató a rá vonatkozó könyvvezetési szabályok
alapján
• a kifizetett összegekről,
• a levont adóról,
• adóelőlegről
nyilvántartást köteles vezetni.
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7. Ellenőrzések
7.1 Az önellenőrzés
Az önellenőrzés az önadózás rendszerét favorizáló magyar adórendszerben az önadózók önkorrekciós lehetősége.
Az önellenőrzéssel az adózó által benyújtott adóbevallást
az adózó akkor helyesbítheti, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót, a
költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően
állapította meg, illetőleg bevallása számítási hiba vagy más
elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege
tekintetében hibás.
Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét vagy nem igazolta, vagy igazolását
az adóhatóság nem fogadta el.
Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó az adóbevallás kitöltése
során élt a törvényben biztosított valamely választási lehetőségével, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.
Az adózó az elvégzett önellenőrzésekről nyilvántartást köteles vezetni.
A nyilvántartásból ki kell derülnie, hogy
•
•
•
•

az önellenőrzés mely adóra,
mely időszakra vonatkozik,
fel kell tüntetni a helyesbített adóalapot, és
az adó összegét is.

Az önellenőrzésről az adózónak önellenőrzési lapot kell benyújtania.
Az adóhatóság a szabályszerűen lefolytatott önellenőrzés esetében
az adókötelezettség ellenőrzése során az önellenőrzéssel korrigált
adót tekinti az adózó által megállapított adókötelezettségnek.
Az önellenőrzéssel feltárt adókülönbözetet és a felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési lap benyújtásával egyidejűleg
kell megfizetni.
Ha az adózó az adókülönbözetet a maga javára mutatja ki, az
önellenőrzési lap benyújtásától kell a kiutalás esedékességére
vonatkozó 30 napos határidőt számítani. Az ilyen önellenőrzés az
adómegállapításhoz való jog elévülését megszakítja.
Nem kell önellenőrizni az adóbevallást, ha a feltárt adókülönbözet
az 1000 forintot, személyi jövedelemadó, illetőleg helyi adó esetében a 100 forintot nem haladja meg.
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7.2 Az adóhatósági ellenőrzés
Az adóhatóságoknak kiemelt feladatuk az adókötelezettségek
teljesítésének az ellenőrzése.

Figyelem!
Mit vizsgál különösen az adóhatóság?
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➟ az adózó teljesítette-e
— a bejelentésre,
— a bevallásra,
— a bizonylati rendre,
— a könyvvezetésre,
— a nyilvántartásra,
— az adatszolgáltatásra,
— a nyilatkozattételre vonatkozó előírásokat
➟ helyesen állapította-e meg az adó, a költségvetési támogatás alapját, összegét
➟ határidőben és a helyes összegben teljesítette-e az adómegfizetési kötelezettségét, illetőleg a támogatás igénylését
Az adóhatóság az ellenőrzést az adózó székhelyén, telephelyén,
de az adóhatóság hivatali helyiségében is lefolytathatja.
Az adóhatóság ellenőrzését vizsgálati program alapján végzi, s az egyes adózóknál lefolytatott ellenőrzés gyakoriságátaz adóhatóságvezetője a célszerűségi
és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével határozza meg.

Az adózó az ellenőrzés során köteles az adóhatósággal
együttműködni, az adóhatóság pedig köteles az adózó javára szóló körülményeket is feltárni és értékelni. Az adóhatóság köteles megállapításait alátámasztani, a tényállást
tisztázni, ha szükséges, bizonyítási eljárást lefolytatni.
Adóellenőrzést csak az adóhatóság megbízólevéllel ellátott alkalmazottai végezhetnek.
A megbízólevél, ha nem általános érvényű, tartalmazza
• az ellenőrzésre kijelölt adózó megnevezését,
• az ellenőrzéssel érintett adók, költségvetési támogatások körét
és
• a vizsgált időszakot is.
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Az ellenőrzés kezdő időpontja a megbízólevél átadása, illetőleg az
ellenőrzésről szóló értesítés kézbesítése.
Az adóhatóság ellenőrzési megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja,
s az ellenőrzés eredményének megfelelően megindítja az adóigazgatási eljárást az utólagos adó, illetőleg az alkalmazandó adójogi
jogkövetkezmények megállapítása érdekében. Ha olyan jogsértést
tár fel, amely nem tartozik a hatáskörébe, köteles értesíteni az
érintett szervet.
Az adózó az adóhatóság ellenőrzését lezáró jegyzőkönyvre észrevételeket tehet, kérésére az adóhatóság zárótárgyalást köteles
tartani.

8. Ha valami baj van…
8.1 Az adóigazgatási eljárás
Az adóigazgatási eljárás az önadózás rendszerében az adózásnak
nem feltétlenül bekövetkező fázisa. A kötelezettségeit mindig,
mindenben tökéletesen teljesítő adózó nem válik adóigazgatási
eljárás alanyává, kivéve azokat az adókat, illetékeket, amelyek
megállapítására a törvény hatósági adómegállapítást ír elő.
Az adóigazgatási eljárás hivatalból és kérelemre is indítható.
• Hivatalból indul az eljárás, ha ennek szükségét az adóhatósági
ellenőrzés feltárta. Ekkor az adóbevalláshoz képest az adóhatóság utólag állapít meg adót vagy jogosulatlanul igénybe vett
költségvetési támogatást. Az utólagos adómegállapítás során az
adóhatóság rendszerint az alkalmazandó jogkövetkezményről
is rendelkezik.
• Kérelemre indulnak többnyire azok az adóigazgatási eljárások,
amelyekben az adóhatóság az adózó számára valamilyen gyakorolható jogot, adómérséklést vagy az adó megfizetésére fizetési könnyítést állapít meg vagy engedélyez.
Az adóigazgatási eljárás tárgya az a jog vagy kötelezettség, amelyet az adóhatóság megállapít. Az adóigazgatási eljárásban az
állam, illetőleg az önkormányzat akaratát az adóhatóság határozatba foglalja, és ezt az adózóval közli. Az első fokú adóhatóság
határozata csak akkor jogerős és végrehajtható, ha az adózó
az arra nyitva álló határidőn belül (15 nap) ellene nem fellebbez vagy fellebbezési jogáról lemond. Az adózó fellebbezését a
felettes adóhatóság bírálja el.
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A másodfokú adóhatóság határozata a kézbesítéssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá. Az adóhatóság jogerős másodfokú
érdemi határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított 30
napon belül a bíróságnál lehet felülvizsgálati eljárást kezdeményezni. A perben annak a megyei bíróság székhelyén működő
helyi bíróságnak van illetékessége, amelynek területén az adózó
székhelye, telephelye, lakóhelye található. A fővárosban az adóhatóság határozatait a Pesti Központi Kerületi Bíróság vizsgálja
felül első fokon. A bírósági felülvizsgálatnak halasztó hatálya
nincs, de a bíróság az adózó kérelmére a végrehajtási eljárást
felfüggesztheti.

8.2 A jogkövetkezmények rendszere
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Az adózás rendjéről szóló törvény az adóérdekek védelmére a
különböző súlyú jogsértésekhez differenciáltan igazodó jogkövetkezmények alkalmazását rendeli, amelyek a legsúlyosabb jogsértés (adócsalás) kivételével az adózóknak jellemzően vagyoni hátrányt okoznak.

18
Figyelem!
Az adózó az adóhiány miatt a hiányzó vagy a jogosulatlanul
igénybe vett adó, illetőleg a támogatás 50%-át adóbírság címén
köteles megfizetni,
➟ ha adóját nem vallja be, vagy
➟ jogosulatlanul vesz igénybe költségvetési támogatást,
➟ önadózás esetében pedig, ha a bevallani elmulasztott adót
meg sem fizeti.

Adóbírságot fizet az adózó akkor is, ha az adóhatóság a jogosulatlanul előterjesztett költségvetési támogatási igénylést vagy az
adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést tartalmazó adóbevallást
előzetesen ellenőrzi, és a jogosulatlanság tényét még a kiutalás
előtt feltárja. Az adóbírság az adózó vétkességéhez igazodó jogkövetkezmény annyiban, hogy a törvény lehetővé teszi mérséklését
vagy a megállapítás mellőzését is, ha az adózó azt igazolja, hogy
az adó megállapítása során ő vagy képviselője, alkalmazottja,
meghatalmazottja úgy járt el (azzal a gondossággal), ahogy az tőle
az adott helyzetben elvárható.
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Az adóbevallás mellett kiemelkedő jelentősége van az adók
határidőben történő megfizetésének.
A késedelmes fizetési kötelezettség teljesítése a késedelemben
töltött idő nagyságához igazodó késedelmipótlék-fizetési kötelezettséget von maga után. A késedelmi pótlék mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet késedelmes napokra
kell felszámítani. A késedelmi pótlék kiszámításakor figyelembe
kell venni a jegybanki alapkamat változásait. Csak így kerülhető
el, hogy a kamatváltozások se az adózónak, se a költségvetésnek
ne jelentsenek egyoldalú előnyt vagy hátrányt. A késedelmi pótlék
objektív jellegű szankció, amelynek viselése alól az adóhatóság
csak akkor adhat felmentést, ha az adózó azt igazolja, hogy
késedelmes fizetésének oka elháríthatatlan külső ok.
Az önellenőrzési pótlék az önellenőrzés jogkövetkezménye. Az
adózó által önként feltárt adókülönbözet után adóbírságot, mulasztási bírságot kiszabni nem lehet. Ha az adózó az adókülönbözetet és az azt terhelő önellenőrzési pótlékot határidőben megfizeti, mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól is.
Az önellenőrzési pótlék a késedelmi pótlék 50%-a, de csak
a bevallás első ízben történő önellenőrzésekor.
Ha az adózó ugyanazt a bevallását ismételten önellenőrzi, az
adókülönbözet után a késedelmi pótlék 75%-át kitevő önellenőrzési pótlékot kell felszámítani. Az önellenőrzési pótlék az eredeti
esedékességtől az adókülönbözet megfizetéséig terjedő időszakra
számítandó fel. Mérséklésére ugyanazon az alapon kerülhet sor,
mint amit az adóbírságnál említettünk.
Fix összegű önellenőrzési pótlékot – amely bevallásonként 5000
forint – akkor kell fizetnie az adózónak, ha az önellenőrzéssel
feltárt adókülönbözetet azért nem kell pótlólag megfizetnie, mert
az eredeti esedékességkor az adószámláján a teljes adó összegére
rendelkezésre állt a fedezet.
Pótlékmentesek az önellenőrzések abban az esetben, ha az adózó
bevallásában saját terhére elkövetett hibát tár fel, vagy a törvény
az önellenőrzés meghatározott eseteit kifejezetten pótlékmentessé
nyilvánítja.
Mulasztási bírság címszó alatt az adózás rendjéről szóló törvény
olyan kiterjedt jogkövetkezmény-együttest szabályoz, amelyek az
előbb említett bevallási és befizetési kötelezettséggel kapcsolatos
jogsértéseken túl más módon sértik vagy veszélyeztetik az adózás
rendjét.
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Tipikusan ilyen magatartások
• a különböző kötelezettségek késve vagy hibásan, hiányosan
történő teljesítése,
• könyvvezetési, nyilvántartási, bizonylatkiállítási kötelezettség
megsértése vagy
• a nyilvántartásokban, bizonylatokban valótlan adatok feltüntetése,
• az adóhatóság ellenőrzési tevékenységének akadályozása,
• az adóhatóság információs bázisának gyöngítése.
A mulasztási bírságok vagy az adó összegéhez képest százalékos
mértékkel meghatározottak, vagy alsó és felső határok közötti
tételekben megállapított bírságok.
A mulasztási bírságok kiszabása során az adóhatóságnak mérlegelnie kell
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• a mulasztás súlyát,
• gyakoriságát,
• az eset összes körülményeit,
hogy a bírság mértékének konkrét meghatározásakor az adózó
jövőbeni magatartását befolyásolhassa, illetőleg másokat a hasonló jogsértések elkövetésétől visszatartson.

8.3 Végrehajtás
A végrehajtási eljárás során az adóhatóságok az adózó
vagyona ellen vezetett kényszerintézkedések sorozatával
jogosultak és kötelesek kikényszeríteni az adófizetési kötelezettség tényleges teljesítését.
Ennek során – ha az adózó magánszemély – munkabérének,
rendszeresen folyósított pénzügyi járandóságának vagy más követelésének meghatározott hányadát, általában 33%-át tiltja le, és
kötelezi a folyósító szervet, a kifizetőt, a munkáltatót, hogy azt
utalja az adóhatóság számlájára.
Ha az adózó bankszámla vezetésére kötelezett, akkor az adóhatóság a határidőben meg nem fizetett adót az adózó bankszámlája
ellen benyújtott beszedési megbízással szedi be.
Ha az előző két megoldás nem vagy csak aránytalanul hosszú idő
elteltével vezetne eredményre, az adóhatóság az adózó ingó és
ingatlan vagyonát vonja végrehajtás alá, foglalja le és hatósági
árverésen értékesíti. Az egyes végrehajtási cselekmények fogana-
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tosításakor az adóhatóság alkalmazottja a bírósági végrehajtásról
szóló törvény rendelkezései szerint jár el.
Költségvetésből gazdálkodó szervek esetében, ha a bankszámla nem nyújt fedezetet a követelés kielégítésére, a
pénzügyi ellátmányt folyósító szerv köteles a megfelelő
mértékű fedezet biztosítására.

8.4 Elévülés
Az adózás rendjéről szóló törvény az adójogviszonyból eredő
követelések érvényesítésére időbeli korlátot állapít meg. Adót,
költségvetési támogatást megállapítani az adóhatóságnak addig van joga, ameddig az adómegállapításhoz való jog el nem
évült. Elévül az adómegállapítási jog annak a naptári évnek az
utolsó napjától számított 5 év elteltével, amelyben az adózónak
adóbevallását, bejelentését meg kellett volna tennie, vagy e nélkül
is eleget kellett volna tennie fizetési kötelezettségének.
A már ismert adókötelezettségek kikényszerítésére a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül van lehetősége az adóhatóságnak. Elévül a végrehajtáshoz való jog annak a naptári évnek az
utolsó napjától számított 5 év elteltével, amelyben a fizetési
kötelezettség esedékessé vált. Az időközben foganatosított végrehajtási cselekmények legfeljebb egy ízben az elévülési időt 6
hónappal meghosszabbítják.
Ha az adó, a bírság, a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatás végrehajtásához való jog elévült, akkor az ezekre felszámított késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni függetlenül attól, hogy azt az adóhatóság a törvény alapján tőkésítette-e
vagy sem.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:

N
6.2
22

*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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A pénz beszél...
Az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési
intézmények munkaerő- és bérgazdálkodásáról
Pammerné Gaál Ágnes
Az önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásainak nagyobb településeken a 65-70, kisebb településeken a
80-85 %-át kitevő bérkiadások, bérjellegű kiadások és a társadalombiztosítási járulék költségvetési előirányzatának megállapítása, módosítása, felhasználása és elszámolása komoly felkészültséget igényel mind a feladatok ellátásáért felelős finanszírozó,
illetve fenntartó, mind pedig a feladatot ellátó oktatási-nevelési
intézmény részéről.
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1. Alapfogalmak
Az oktatási-nevelési intézmények 1993. októbere óta függetlenül a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól —
vagyis attól, hogy önálló vagy csak részben önálló költségvetési szervek — a részükre jóváhagyott, illetve módosított
létszám- és bérelőirányzattal önállóan gazdálkodhatnak,
vagyis bér- és munkaerő-gazdálkodást folytathatnak.
Bérgazdálkodás
A foglalkoztatott közalkalmazottak béralapjának megtervezése, a
tervezett összeg felhasználása és annak elszámolása (beszámolás).
Munkaerő-gazdálkodás
A feladatok ellátásához szükséges létszám megtervezése, foglalkoztatása és az erről történő beszámolás.
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Béralap
A feladatokat ellátó közalkalmazottak foglalkoztatási formák szerinti
tagolásban megállapított bére, díja, illetménye, illetve jutalma.

2

Nem részei a béralapnak a bérjellegű kiadások, azonban a bérés munkaerő-gazdálkodás során sem lehet figyelmen kívül hagyni
az olyan személyi jellegű kifizetéseket, mint az étkezési és egyéb
hozzájárulásokat, a kereset- és költségtérítéseket, a végkielégítést. Még akkor sem, ha ezek nem a bér-, hanem a dologi
kiadásokat növelik.
Létszám
A béralapból foglalkoztatható — a felügyeleti szerv (fenntartó),
illetve a jogszabályok által meghatározott — közalkalmazottak
száma.
Foglalkoztatási formák
teljes munkaidőben foglalkoztatottak
részmunkaidőben foglalkoztattak
nyugdíjasok
további munkaviszony keretében foglalkoztatottak, vagyis a
másodállásúak és mellékfoglalkozásúak
• munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztattottak, vagyis az alkalmi munkavállalók és sorkatonai szolgálatot
teljesítők
• megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak
•
•
•
•
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2. A költségvetés előirányzata
A létszámot a fenntartó és a jogszabályok által meghatározott
kereteken belül a főbb munkaköri csoportokra1 vonatkozó előírások figyelembevételével kell megterveznünk. A létszám bérfedezet nélkül nem tervezhető, emiatt a fenntartó „véleménye” mértékadó a béralap összegszer ű meghatározásakor is. A
költségvetési rendelettervezetet kiemelt előirányzatonként részletezve kell előkészíteni. Ilyen kiemelt előirányzat a béralap és a
társadalombiztosítási járulék is, melyeket később intézményenként elkülönítetten kell tartalmaznia az önkormányzat költségvetési rendeletének.
Az éves béralap a foglalkoztatási formák szerinti tagolásban
magában foglalja a feladatok ellátását szolgáló foglalkoztatottak
•
•
•
•

bérét,
díját,
illetményét,
jutalmát.
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2.1 A béralapképzés és személyi célú kifizetések
Az intézmény saját bevételei
• Az intézményi ellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más
költségvetési szerv dolgozója vagy ellátottja részére nyújtott
szolgáltatás ellenértéke.
• Az állami feladatok díjbevétele.
• Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke.
• Csak a bevétellel összefüggően és meghatározott időre vonatkozó bérfizetési kötelezettség vállalható
— az állami feladatok ellátása során létrehozott termékek,
jegyzetek, tankönyvek, kiadványok, tanulmányok értékesítési bevételéből,
— a működési célra átvett pénzeszközökből,
— a felújítási, felhalmozási célra átvett pénzeszközökből,
— az intézmény helyiségeinek, eszközeinek tartós és eseti
bérbeadásának díjából, és

1

A közoktatási intézményekben a pedagógus-munkakörök, a nevelő-oktató
munkát segítő munkakörök és az egyéb munkakörök.
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— az intézmény szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú igénybevétele után kapott térítésből.
Költségvetési hozzájárulás és bérmegtakarítás
A közoktatásról szóló törvény szerint az állami költségvetés és a
fenntartó költségvetési hozzájárulási összegének biztosítania kell
a feladatellátáshoz szükséges közalkalmazottak közalkalmazotti
törvény szerinti illetményét, pótlékait és ezek járulékait.

2.2 Saját költségvetési tervjavaslat
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A létszám és az éves béralap megállapítása a nevelési-oktatási
intézmények által pedagógiai programként, ill. helyi tantervként
alkalmazott nevelési-oktatási tervek, az intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok, a kollektív
szerződés, valamint az osztály- és csoportlétszámra vonatkozó
rendelkezések alapján és az 1995. szeptember 1. napjától kötelező
„közalkalmazotti létszámelőírások” figyelembevételével történhet.

Önkontroll!
Mit kell figyelembe venni a javaslat kidolgozásakor?
❏

a közoktatási törvényben meghatározott feladatokat

❏

a feladat ellátását szolgáló foglalkoztatottakat (munkaköri
csoportonként és azon belül foglalkoztatási formánként) és
az általuk ellátandó munkaköröket, azon belül a közalkalmazottaknál:

— a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget,
illetve képesítést és az ehhez kapcsolódó közalkalmazotti
osztályt
— az osztályba sorolt közalkalmazottak közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött idejét és az ezek alapján megállapított fizetési fokozatot
❏ a következő évben várható osztály-, illetve fokozatváltozásokat
❏

1

a szükséges létszámfejlesztéseket1

Létszámfejlesztés esetén a létszám béralapját a munkaköri csoportokra
számított átlagbérrel kell megtervezni.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

1

❏

az átmenetileg be nem töltött álláshelyeket
a feladatok ellátásához szükséges munkaidőt, vagyis a
munkavégzés időtartamát és a munkaidő-kedvezményeket

❏

az alap- és pótszabadságok időtartamát a szabadságolási
ütem-terv alapján

❏

a túlmunkavégzés időtartamát és díját, a helyettesítési
díjakat, ügyeleti díjakat

❏

a jutalmazási elképzeléseket2

❏

az illetménypótlékokat

Pótlékok:
—
—
—
—

vezetői pótlék, címpótlék
egészségre ártalmas munka címén járó pótlék
gépjárművezetési pótlék
idegennyelv-tudási pótlék

A fentieken túl a közoktatási intézményekben a feltételeknek
megfelelő alábbi pótlékok járnak:
—
—
—
—
—
—
—

osztályfőnöki
diákönkormányzatot segítő pedagógusi
munkaközösségvezetői
gyógypedagógiai
gyakorló óvodai, iskolai
nemzetiségi
területi

A fentieken túl a közoktatási intézményekben az alábbi pótlékok
adhatók:
—
—
—
—
—

1
2

felzárkóztatási
kollégiumi
különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni
gyermek- és ifjúságvédelmi
összevont osztályban, csoportban dolgozó nevelői

Az átmenetileg be nem töltött álláshelyek bérét az érintett munkakörök
tényleges átlagbére alapján kell tervezni.
Adható kiemelkedő munkáért. A tartósan jó munkát végzőknek a
jubileumi jutalom jár.
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2.3 Egyéb feladatok
Az intézménynek a fenntartó költségvetési javaslatának megalapozásához a következő szakmai segítséget kell nyújtania:
• szakmai elképzelések (feladatváltoztatás, szakmai prioritások),
melyek beleilleszthetők az önkormányzat szakmai koncepcióiba,
• az intézmény működéséhez rendelkezésre álló szervezeti, anyagi, személyi feltételek alapos elemzésén alapuló vélemény,
melyből kitűnik, hogy a bővítési vagy csökkentési javaslatok
indokoltak-e, valamint hogy azok miként hatnak a hatékonyság növelésére.
A jegyző feladata, hogy egyeztesse az intézményvezetőkkel költségvetési rendelet-tervezetét, mely a képviselőtestület által már
elfogadott költségvetési javaslat alapján készül el.
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A fenntartói jóváhagyáshoz kötött kérdéseket is a költségvetési
rendelettervezet készítése előtt, de legalább azzal párhuzamosan
tisztáznia kell az intézménynek.
Ezek a következők:
• feladatváltozás esetén az alapító okirat módosítása
• a kollektív szerződés juttatásokkal kapcsolatos és pénzügyi
kihatással járó szabályai
• a szakmai elképzelések megvalósításával kapcsolatos létszámfejlesztések, végkielégítés fizetésével járó és egyéb létszámcsökkentési elképzelések

3. A létszám- és a béralap költségvetési előirányzatának felhasználása
Az oktatási-nevelési intézmények a bér és a társadalombiztosítási járulék előirányzatokat nem léphetik túl.1
A foglalkoztatási formák szerint megtervezett létszám és az ahhoz
kapcsolódó béralap év közben az egyes foglalkoztatási formák
között saját hatáskörben átcsoportosítható. Ha az átcsoportosítás végleges, akkor az előirányzatokat a következő évben módosítani kell.

1

Kivéve, ha a jóváhagyott pénzmaradvány bérmegtakarításból származik.
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Az intézmény vezetőjének módja van arra, hogy egy megüresedett álláshelyet, melyet korábban teljes munkaidőben foglalkoztatott formában hasznosított, év közben részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottal töltsön be.
Ha ugyanezt az álláshelyet két 4 órában foglalkoztatott
közalkalmazottal töltik be, az már a létszámelőirányzat
megváltozását jelenti, melyet előzetesen jóvá kell hagyatni
a fenntartóval.
Szabadon dönt az intézmény vezetője abban is, hogy kivel,
pontosabban milyen osztályba, fizetési kategóriába tartozó közalkalmazottal tölti be az álláshelyet, így a biztosított bért teljes
mértékig felhasználja-e, vagy sem. Ha pályakezdőt veszünk fel
nyugdíjba vonult kollégánk helyére, tartós bérmegtakarításra
tehetünk szert.
A tartós bérmegtakarítás felhasználható egy másik megüresedett
álláshelyen tervezett bér kiegészítésére, vagy ha létszámfejlesztési
elképzeléseink vannak, az új létszám jóváhagyásakor kedvezőbb
tárgyalási pozíciót jelentő „saját fedezethez”.
Évközben az intézmény csökkentheti az eredeti tervben szereplő béralap megállapításakor figyelembe vett létszámot. A csökkentésből származó megtakarítását (tartós bérmegtakarításnak minősül) szabadon felhasználhatja még a következő években is,
kivéve, ha feladatelmaradás történt.
Átmeneti bérmegtakarításhoz juthatunk, ha a hosszabb ideig
betegállományban, gyes-en, gyed-en lévő kollégánk álláshelyét
nem, vagy csak részben (részmunkaidőben foglalkoztatottal, alacsonyabb fizetési kategóriába tartozó közalkalmazottal) töltjük
be, vagy csak néhány hónap múltán kötünk határozott időre szóló
szerződést az álláshelyekre.
Az átmenetileg betöltetlen álláshelyek bérével csak úgy
lehet gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármelyik időpontjában betölthető legyen.
Az átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem
vállalható.
Az év közbeni többletbevételből legfeljebb
• a többletfeladat elvégzéséhez szükséges mértékig, az egyéb
közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó
összeg erejéig,
• szerződés esetén a szerződésben meghatározott összeggel
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emelhető az éves béralapelőirányzat, de csak a tényleges teljesítés mértékének megfelelően.
Nem emelhető a béralapelőirányzat az alábbi többletbevételek
terhére:

N
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• a vendéglátóipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi
étkezdék, éttermek bérleti díjából
• a leselejtezett tárgyi eszközök, készletek értékesítéséből befolyó
bevételekből, a betétdíjas göngyölegek visszaváltásából származó térítési díjakból
• a dolgozók, hallgatók, tanulók kártérítéséből, a munkaruha- és
egyéb térítésből
• a kamat, kötbér, bírság, kártérítés, értékpapír-értékesítésből,
az adók visszatérítéséből, a bánatpénz megfizetéséből származó
pénzösszegekből
• a költségvetési elszámolási számlán kezelt egyes pénzeszközökből (adomány, segély)

4. Hogyan számoljunk el a költségvetés előirányzatának felhasználásával?
Az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról féléves, éves beszámolót és a zárszámadási rendelet előkészítésével egyidőben pénzmaradvány-elszámolást is kell készíteni.
A pénzmaradvány az alaptevékenység teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő
bevételek és kiadások különbözeteként képződik.
A pénzmaradvány bérmegtakarításból származó része — a
béralapba tartozó tételeken túl — dologi kiadásokra és tárgyi
eszközfelújítási előirányzatok kiegészítésére is használható. A
maradvány bérmegtakarításon felüli része bérkifizetésre, személyi ösztönzésre nem fordítható.
A bér- és munkaerőgazdálkodásról szóló beszámoló szerkezetileg
megegyezik a tervvel. Tartalmilag csak annyi az eltérés, hogy a
beszámoló az eredeti tervvel szemben tartalmazza az évközi módosítások hatására kialakult módosított előirányzatot és a tényleges teljesítést a december 31-i állapotnak megfelelően.
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5. A munkaerő- és bérgazdálkodást érintő legfontosabb jogszabályok
• az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a közoktatási intézmények esetében a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
• a társadalombiztosításról szóló többször módosított 1975. évi
II. törvény, és a végrehajtásról szóló többször módosított
89/1990. (V.1.) MT. rendelet
• a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségérő l szóló többször módosított
179/1991. (XII.30.) Korm. rendelet
• a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1993. (X.12.) Korm. rendelet
• a fenntartó képviselőtestület éves költségvetési tervét és végrehajtási szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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* Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Mérlegen a mérlegem!
Controlling az iskolában

dr. Pucsek József

A controlling fogalmával általában a nyereségorientált szervezetek — a vállalkozások — gyakorlatában találkozunk. A fogalom
értelmezésében sokféle megközelítés létezik. Ami ezen megközelítések közös vonása, az nem más, mint hogy a controlling a
vállakozás menedzsmentjének információs bázisa, amely képes
biztosítani a vállalkozási tevékenység tervezéséhez, folyamatos
figyelemmel kíséréséhez, elemzéséhez, illetve ellenőrzéséhez szükséges információkat.
A definícióból egyértelműen következik, hogy egy olyan vezetői
adatszolgáltató és figyelőrendszer kialakításáról, működtetéséről,
illetve egy ehhez kapcsolódó szemléletmódról van szó, amely nem
lehet idegen a költségvetési (helyi önkormányzati) forrásokból
gazdálkodó szervezetek működésétől, irányításától sem.

Tartalom

Oldal

l.

A controlling mint a vezetés információs bázisa

2

2.

A controlling lehetséges szerepe a költségvetési
szerveknél és intézményeknél

3

A controlling és a számviteli információs rendszer

7

3.

Iskolavezetés 1995. december

N
6.5
1

Gazdálkodás

l. A controlling mint a vezetés információs bázisa
A controlling fogalmának meghatározására a hazai és a nemzetközi szakirodalomban számos próbálkozással találkozunk. Igazán pontos meghatározást azonban ma sem adhatunk az olvasó
kezébe. A controlling ugyanis egyszerre jelent eszközrendszert,
vezetési funkciót és vezetési filozófiát is.
Ha a nehézsége ellenére is megpróbáljuk körülhatárolni a fogalmat, azt mondhatjuk, hogy a controlling a vezetői munka egyik
legfontosabb eleme, amely magában foglalja
•
•
•
•

a célok meghatározását,
a különböző szintű döntések megalapozását,
információk gyűjtését és elemzését,
a terv/tény állapot összehasonlítását, az eltérések értékelését,
illetve ellenőrzési feladatok ellátását.

N
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A controlling időbeli dimenzióját tekintve lényegében két fő
ágra bontható:

2

• a stratégiai controllingra és
• az operatív controllingra.
A stratégiai controlling lényegében a közép és hosszú távú
feladatok megoldásához nyújt segítséget, a napi vezetői munkában szerepe nincs, illetve csupán közvetett.
A szervezetek mindennapi működésében, gazdálkodásában az
operatív controlling kap kiemelkedő szerepet.
Az operatív controlling feladata a szervezet rendelkezésére
álló erőforrásokat figyelembe véve a rövid távú tevékenység alakítása és befolyásolása, az erőforrások legkedvezőbb
felhasználása érdekében.
Az operatív controlling tehát adottságként kezeli a rendelkezésre
álló erőforrásokat — ideértve az anyagi jellegű erőforrások mellett
a munkaerőt (mai kifejezéssel élve a humán erőforrást) is — és
azok felhasználásának optimalizálását helyezi előtérbe.
A controlling ma hazánkban elsősorban a vállalkozások — tehát
a nyereségorientált gazdasági szervezetek — működésének elemeként lelhető fel, ez azonban nem jelenti azt, hogy a nem
profitorientált (illetve elsődleges célként nem nyereségtermelést
megfogalmazó) szervezetek esetében ne lehetne fontos szerepe.
Ennek a rövid tanulmánynak éppen az a célja, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával gazdálkodó szervezetek —

Iskolavezetés 1995. december

Gazdálkodás

jelen esetben alapvetően az oktatási intézmények — vezetésének
figyelmét ráirányítsa a controlling hasznosítási lehetőségeire.

2. A controlling lehetséges szerepe a költségvetési
szerveknél és intézményeknél
Az előzőekben utaltunk rá, hogy a controlling alkalmazási területe elsősorban a nyereségorientált vállalkozások szférája, ennek
ellenére eszközrendszere — a sajátosságok figyelembevételével —
jól hasznosítható más területeken, így a költségvetési forrásokból
gazdálkodó szervezetek munkájában is.
Esetükben a tevékenység eredménye, a „termék” a nyújtott teljesítmény, a szolgáltatás (oktatás, egészségügyi ellátás), amelynek
„előállítása” azonban ugyanúgy ráfordításokkal, költségekkel
jár, mint bármely más — a hagyományos értelemben vett termék
előállítása. Ugyanakkor a költségek (kiadások) fedezeteként figyelembe vehető bevételi források között csak esetenként és kiegészítő jelleggel jelennek meg a költségvetési szerv önálló bevételei
(vállalkozásból származó forrásai).
Mint a korábbi áttekintés alapján láttuk, a controlling rendszer
és szemléletmód középpontjában
•
•
•
•

a tervezés,
az előirányzatok realitásának vizsgálata,
a működőképesség biztosítása és
a rendelkezésre álló eszközök leghatékonyabb felhasználása áll.
A költségvetési szerv controlling eszköztárának kialakítása során olyan mutatók meghatározására kell törekednünk, amelyek alkalmasak annak megítélésére, hogy az
adott szervezet szakmai és gazdálkodási feladatainak ellátása milyen színvonalon valósul meg.

Ehelyütt elsősorban a gazdálkodási kérdések kerülnek előtérbe,
így az ezek jellemzésére szolgáló mutatókat tekintjük át.
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Figyelem!
Milyen ismérvek alapján szokás minősíteni gazdálkodási oldalról
a költségvetési szerv vezetésének, irányításának színvonalát?
➟ likviditás
➟ jövedelmezőség (rentabilitás)
➟ gazdaságosság

A likviditás általánosan alkalmazott értelmezése szerint folyamatos, zavartalan fizetőképességet jelent. Ez a megfogalmazás
éppúgy igaz a profitorientált vállalkozások esetében, mint a nonprofit szervezeteknél. Vizsgálata során lényegében arra kapunk
választ, hogy a szervezet mennyiben képes eleget tenni folyamatos, elsősorban rövid távon jelentkező fizetési kötelezettségeinek.

N
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A likviditás meghatározása ennek megfelelően a bevételek és a
kiadások alapján a következő mutatóval jellemezhető:
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Ha a likviditásfaktor értéke meghaladja a 100%-ot, likviditástöbbletről, — költségvetésből gazdálkodó szervezetről lévén szó — még
inkább túlfinanszírozásról, 100% alatti érték esetén alulfinanszírozásról beszélhetünk (másképpen fogalmazva likviditáshiányról,
pénzellátási hiányról).
A likviditás a gazdaság minden szektorában a működés
egyik legfontosabb feltétele, így a controlling vizsgálódásainak középpontjában áll.
A gazdálkodás másik lényeges jellemzője és egyben követelménye
a jövedelmezőség, ami a vállalkozások esetében azt az egyszerű
elvárást jelenti, hogy a bevételek egy meghatározott időszakot
alapul véve haladják meg a ráfordításokat (amit a vállalkozás
nyereségként realizál).
A költségvetési szervek esetében a jövedelmezőséget a
költségvetési tartalék nagyságával mérhetjük.
Ahhoz, hogy ne kerüljünk ellentmondásba a likviditás kapcsán
leírtakkal, mindjárt hangsúlyoznunk kell, hogy a likviditás rövid

Iskolavezetés 1995. december

Gazdálkodás

távú jellemzője a gazdálkodásnak, míg a jövedelmezőséget középtávú kategóriaként definiálhatjuk.
A harmadik jellemző a gazdaságosság, amely az eredmény és a
ráfordítás viszonyát tükrözi. A költségvetési szervek esetében
a gazdaságosság vizsgálata során az eredmény nem számviteli
kategóriaként, hanem az elvégzett munka produktumaként
(például a megtartott órák száma, végzett tanulók száma szerint)
értelmezhető.
Ennek alapján számíthatók olyan mutatók, mint az egységnyi bérköltség
felhasználásával megtartott órák száma, ennek fordított változata, az egy
megtartott tanórára jutó bérköltség, vagy az egy oktatott tanulóra jutó
anyagfelhasználás.

Ezen pénzügyi jellemzők értékelésére csak a szakmai mutatókkal együtt kerülhet sor, a controlling rendszer kiépítése, a gazdaságos működésre való törekvés során sem téveszthető ugyanis
szem elől ezen intézmények alapfunkciója.
A controlling tevékenység homlokterében általában — de különösen a bevételek nagyságát befolyásolni alig tudó költségvetési
szervezeteknél — a költségek (kiadások) nagysága, illetve azok
racionalizálása (nem feltétlenül csökkentése!) áll.
A controllingnak a kiadásokkal kapcsolatos fő célkitűzése
azon kiadási területek felkutatása, amelyeken a kiadások
anélkül csökkenthetők, hogy a szakmai feladat ellátásának
színvonala csökkenne, illetve annak feltárása, hogy változatlan kiadás (költségfelhasználás) mellett miként javítható a tevékenység ellátásának szakmai színvonala.
A költségekkel történő racionálisabb gazdálkodás korszerű módszereinek egyike a „nulla-bázisú” költségtervezés (zero based
budgeting).
A módszer lényege, hogy a költségek (kiadások) előirányzatának megtervezése során a korábbi időszakok tényleges költségadatait figyelmen
kívül hagyja, a költségvetés készítése során a feladatok fontossági
sorrendjéből indul ki, és a feladatellátás költségigényét ennek megfelelően veszi számításba.

A controlling végrehajtása közben folyamatosan mindazon elemzések elvégzésére sort kell(ene) keríteni, amelyek egyébként az
éves gazdálkodás színvonalának, tervszerűségének megítélése
során elvégzendők.
Így folyamatosan — időarányosan — számítandók a bevételek és
kiadások esetében a pénzforgalmi előirányzat teljesítésének mutatói:
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illetve

Külön elemzést érdemelnek azon időszakok, amelyekben
az átlagos mértéket jelentősen meghaladó kiadások jelentkeznek.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az elemzés eredményeként
ne fogadhatnánk el az átlagos mértéken túli költségfelmerülést,
okaival azonban feltétlenül tisztában kell lennünk.
A költségekkel folytatott racionális gazdálkodás követelménye
mellett feltétlenül említést érdemel azon bevételnövelő lehetőségek feltárása, amelyek esetenként jelentős kiegészítést jelenthetnek a költségvetési (önkormányzati) források mellett.
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Talán a leggyakoribb „vállalkozási” típusú bevételi forrása az
iskoláknak a helyiségek (tornaterem, nyelvi laboratórium, esetenként az egyszerű tantermek) tanórákat követő bérbeadása.
A vállalkozási tevékenység egyre jelentősebb szerepet kap a költségvetési intézményeknél, így az elemzések során feltétlenül ki
kell rá térni. A költségvetési beszámoló, ezen belül a mérleg
elemzése során általában jól hasznosítható információt kapunk
a

mutató számításával. A vállalkozási tartalék a vállalkozási tevékenység összes tárgyévi árbevételének és a bevételek teljesítése
érdekében felmerült tárgyévi kiadásoknak a különbsége.
A mutató egy másik változata a vállalkozásonkénti gazdaságosságra adhat választ. Így vizsgálhatjuk a

hányadost az egyes vállalkozásokra külön-külön, ami jelzi, hogy
az egyes vállalkozások hosszú távon mennyiben szolgálják az
alaptevékenység jövedelmezőbbé tételét, illetve a költségvetési
szerv likviditását.
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3. A controlling és a számviteli információs rendszer
Az eddig leírtakból következően a controlling alapinformációit —
a gazdálkodásra vonatkozó adatokat — döntően a szervezet számviteli rendszere szolgáltatja.
A controlling rendszer hatékony működésének legfontosabb feltétele tehát a jól szervezett, megbízható és naprakész számviteli információs rendszer.
Ami a szervezeti megoldást illeti, a controlling funkciók ellátása
mindenképpen az adott szervezet vezetésének szintjére telepítendő. Ezen a szinten van ugyanis kellő rálátás a gazdálkodásra, illetve ezen a szinten történhet időben beavatkozás a kedvezőtlen folyamatok megváltoztatására.
Mint általában kisebb szervezetek — vagyis a kis- és középvállalkozások — esetében, az iskolák esetében is egy vezetői feladatként kezelhető a controlling. Ma még nagyon kevés kisebb méretű
költségvetési intézmény engedheti meg magának önálló controller
— még kevésbé külön controlling részleg — foglalkoztatását.
Végezetül a controlling kialakítása kapcsán még egy téma felvetése indokolt. Ma egyetlen hatékony controlling rendszer működése sem képzelhető el megfelelő színvonalú számítástechnikai
háttér támogatása nélkül. A számviteli munka automatizálása,
a számítógépes könyvelés egyúttal előkészítését jelenti a számítógéppel támogatott tervezési, elemzési és ellenőrzési rendszer —
a controlling — kiépítésének.

Források:
1. dr. Váczi Mária — Koháriné dr. Papp Edit: Könyvvezetés — beszámoló
— elemzés...
SALDO 1992.
2. Munkaközösség: Költségvetési szervek ellenőrzése
SALDO 1992.
3. Munkaközösség: Költségvetési szervek gazdálkodása
SALDO 1992.
4. dr. Körmendi Lajos: Controlling
PSZF jegyzet, 1995.
5. Peter Horváth: Controlling — a sikeres vezetés eszköze
KJK 1991.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Az étkeztetéssel kapcsolatos
pénzügyi-gazdasági feladatok
Költségvetési intézmények konyhaüzemei

Varnyú Mária

Ebben a fejezetben a konyhaüzemet mûködtetõ költségvetési szervek és intézmények vezetõinek kívánunk segítséget adni a szakmai-gazdálkodási tevékenység szabályozásához, valamint a belsõ
ellenõrzési feladatok kialakításához.
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1. A feladatok és követelmények meghatározása.
Szabályozás
Az élelmezési ellátás
· saját konyhaüzem mûködtetésével vagy
· külsõ szolgáltatás (vásárolt élelmezés) igénybevételével
valósítható meg.
Mindkét formára igaz, hogy a tevékenység szabályszerû és felelõsségteljes ellátásához igen sok jogszabály ismeretére van szükség. Ezért a feladatokat azok egyértelmûsítése és a számonkérhetõség érdekében helyileg is szükséges szabályozni.
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Az élelmezés hosszabb távra meghatározó, általános érvényû feladatait Élelmezési Szabályzatban célszerû rögzíteni. Az egy-egy
rövidebb idõszakra vonatkozó és/vagy eseti jelleggel adódó feladatokat, követelményeket pedig a szabályzat kiegészítõ mellékletei tartalmazhatják.
A szabályzat mellékletében célszerû bemutatni a szervezeti sémát, az adott idõszakra érvényes élelmezési normák,
térítési díjtételek, aktuális jogszabályok jegyzékét (és célszerûen a legfontosabb részek kivonatait).

2

A szabályozás mindig vezetõi hatáskörbe tartozó feladat. Alapvetõ dolog azonban, hogy az élelmezésvezetõ – legalább mint elõkészítõ – vegyen részt ebben a munkában. A közétkeztetésre vonatkozó szakmai elvárások (jogszabályok, irányelvek) és a helyi
körülményekbõl adódó feladatok összhangjának megteremtése
szakmai kompetenciájába tartozik. Ennek természetesen egyik
(jogszabályban is elõírt) feltétele, hogy az élelmezésvezetõ rendelkezzen szakirányú végzettséggel.
2001. július 1-jétõl a közétkeztetést irányító élelmezésvezetõnek szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. Az
élelmezésvezetõi szakképesítés megszerzésének költségei
a munkaadót terhelik.1

1

Lásd a vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõállítás
és -forgalmazás feltételeirõl szóló 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együttes rendelet 26. §-át.
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1.1 Az Élelmezési Szabályzat
A szabályzatot a következõ fejezetekre tagoltan célszerû elkészíteni:
· az élelmezés feladata, az ellátás rendszere
· a konyhaüzem gazdálkodási jogköre, szervezete és feladatkörei
· az élelmezés technológiai, ügyviteli folyamatainak szabályai és
bizonylati rendje
· vegyes rendelkezések
Az élelmezés feladata, az ellátás rendszere
Rögzítendõ
· az étkeztetés
— célja,
— nagyságrendje,
· a konyha
— kapacitása,
— tárgyi és
— személyi feltételei,
· az, hogy a közélelmezés alap-, illetve vállalkozási tevékenységben, saját konyha mûködtetésével vagy más, külsõ szolgáltatás igénybevételével történik.
Meghatározandó, hogy
· az ellátás központi nagykonyha-rendszer, befejezõ tálalórendszer vagy melegítõkonyha mûködtetésével valósul-e meg, illetve hogy
· a kapacitás lekötésére végezhet-e konyhaüzem kifele történõ
értékesítést, ha igen, milyen mértékben, milyen feltételek, illetve szabályok szerint teheti azt.
A gyermekek, tanulók oktatását, nevelését végzõ intézmény a saját ellátottai és közalkalmazottai étkeztetése mellett, konyhaüzeme révén, étkezési szolgáltatást nyújthat az önkormányzat más
intézményeinél ellátottak és alkalmazottak, szociális ellátottak,
házi gondozottak részére. Jelentõs lehet az egyéb kívülállók étkeztetése is. A közélelmezést igénybe vehetik még például az intézményi dolgozók családtagjai, az intézményeknél munkát végzõ kiküldöttek, nyugdíjasok, gyesen lévõk. Így az élelmezés széles körben,
különbözõ törvények (gyermekvédelmi, szociális, oktatási, szakképzési törvény), illetve a törvények végrehajtására kiadott rendeletek hatálya alá tartozóan történhet.
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Mindezek figyelembevételével rögzítendõ, hogy
·
·
·
·
·
·

melyik ellátási körben,
kiket,
általában milyen létszámmal,
milyen rendszerességgel kell étkeztetni, illetve hogy
naponta egy vagy több étkezésre vonatkozik-e a szolgáltatás, és
hogyan történik az étkezés igénybevétele (helyben fogyasztással, kihordással, elszállítással).

A szabályozásnak ki kell térnie az étrendi követelményekre is.
Rögzíteni kell például, hogy

N
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· a különbözõ életkorú étkezõk ellátására milyen étrendet kell
összeállítani,
· melyek az étrend-összeállítás szempontjai akkor, ha napi egy,
illetve napi több étkezés biztosítására kerül sor,
· mi a követelmény, ha többféle menü, illetve csak egyféle étel
elõállítására van lehetõség.

4
Önkontroll!
Ellenõrizendõ, hogy
o az igénybevétel és a rendelkezésre álló személyi-tárgyi feltételek összhangja biztosított-e,
o az étel elkészítése, kiszolgálása és szállítása idõben és
rendben megtörténik-e,
o az ételadagolást végzõk és a fogyasztók tájékoztatása biztosított-e,
o a kiadagolt mennyiségek elegendõk-e, nem történik-e súlycsökkentés,
o változatos, jó minõségû-e az étrend,
o a felhasznált élelmiszerféleségek megfelelnek-e az ellátottak életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás
követelményeinek,
o a különbözõ korcsoportba tartozó (például óvodás, iskolás),
különbözõ normák szerint étkezõk részére biztosított-e az
elkülönített fõzés (ha nem, legalább az étrendileg kedvezõbb
nyersanyag megválogatásával, korszerûbb konyhatechnológia alkalmazásával igyekeznek-e a minõségi ellátást biztosítani),
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Önkontroll! (folytatás)
o a közélelmezésre vonatkoztatott tápanyag- és energia-, valamint nyersanyagminimum-értékek alakulását figyelemmel kísérik-e.

A konyhaüzem gazdálkodási jogköre, szervezete és
feladatkörei
A szabályzatban meg kell határozni,
· hol helyezkedik el a konyhaüzem a költségvetési intézmény
szervezetében,
· a gazdálkodás milyen jogkörben, milyen módon (önállóan
vagy részben önállóan gazdálkodó szervezettel) valósul meg,
továbbá
· hogyan történik az élelmezési üzem pénzellátása, melyek a
fõbb beszerzési források.
Rögzíteni kell, hogy az élelmezési feladatokat milyen szervezeti
egységek látják el. Az egységek, munkakörök, alá-, fölé-, mellérendeltségi viszony szemléltetésére célszerû szervezeti sémát készíteni. Be kell mutatni az élelmezési ellátás vezetését, a vezetõi
szinteket, az élelmezés munkaköreit és a hatáskörök megoszlását.
A pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának rendjét az államháztartási törvényben és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló kormányrendeletben elõírtak érvényesítésével, valamint a helyi körülmények figyelembevételével kell kialakítani.
A jogszabályok alapvetõen a költségvetési intézmény vezetõjét tekintik kötelezettségvállalónak és a pénzügyekért
felelõs vezetõt (gazdaságvezetõt) ellenjegyzõnek.
Mindezeket a jogosítványokat a helyi körülmények függvényében
lehet megosztani, átruházni. Az élelmezésvezetõ pénzgazdálkodási hatáskörrel akkor rendelkezik, ha az intézmény belsõ szabályzatában és ezzel azonosan a munkaköri leírásában felruházták ezzel a jogkörrel.
Rögzíteni kell, hogy
· a beszerzések, megrendelések vonatkozásában ki a kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ,
· az élelmiszer és egyéb anyagok raktári kiadása (felhasználás)
tekintetében ki végzi az utalványozási feladatot.
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Az Élelmezési Szabályzatban célszerû az élelmezésvezetõ fõbb
feladatait körvonalazni.
Az élelmezés technológiai és ügyviteli folyamatainak szabályai és bizonylati rendje
A szabályzat az élelmezés folyamatait a tervezéstõl a megvalósításig és a beszámolásig a részfolyamatok leírásával mutatja be:
Az élelmezés részfolyamatai
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· tervezési feladatok (például élelmiszerkeret tervezése, beszerzések, étrendek, munkarend összeállítása)
· nyersanyagbeszerzés, tárolás, raktározás, kezelés, nyersanyagkiszabás, kiadás, leltározás, selejtezés
· elõkészítés, ételkészítés, tálalás, szállítás, mosogatás, takarítás általános technológiai folyamatai
· étkezési létszámmal, térítési díjjal, pénzkezeléssel kapcsolatos
feladatok
· élelmezés-ügyvitel, normafigyelés, költségelszámolás, feladások, egyeztetések (csatolandók az ügyviteli bizonylatok iratmintái a megfelelõ utasításokkal együtt)
· vagyonkezelés, vagyonvédelem feladatai
· beszámolási feladatok, adatszolgáltatások
A szabályozás során rá kell mutatni
· a kritikus pontokra, a veszélyhelyzetekre (például ételmérgezés, fertõzés, járványveszély),
· a veszély elkerülése érdekében szükséges teendõkre, és
· az ezzel kapcsolatos belsõ ellenõrzési feladatokra.
A közétkeztetés ellátása során elõfordulható biológiai, kémiai és
fizikai veszélyhelyzetek megelõzése érdekében saját minõségbiztosítási rendszert kell mûködtetni. Megvalósítása a 2002. évtõl
kötelezõ.

Önkontroll!
Ellenõrizendõ, hogy
o zökkenõmentes-e a konyhaüzem pénzellátása és a nyersanyag-biztosítás,
o az élelmiszer-beszerzésnél a hatáskörök (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés) érvényesítésre kerülnek-e, a dokumentációk szabályszerûek-e,
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Önkontroll! (folytatás)
o naponta teljes körûen rögzítik-e a különbözõ jogcímek szerint igényelt és a ténylegesen kiszolgált adagszámokat,
o a raktárba érkezõ készlet bevételezése teljes körûen megtörténik-e,
o hogyan történik a nyersanyagkiszabás (a raktári kiadás
jogszerû és szabályszerû-e, az utalványozást, az átvétel
igazolását naponta elvégzik-e),
o a kivételezett nyersanyag felhasználása maradéktalanul
megtörténik-e,
o hogyan alakul az élelmezési norma,
o az élelmezés ráfordításainak elszámolása szabályszerû-e,
o a raktári készlet kezelése rendszeres-e (a leltározás, selejtezés szabályszerû és dokumentált-e).
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Vegyes rendelkezések
Rögzíteni kell az elõzõleg hatályos szabályzat hatályon kívül helyezésének és az új szabályzat hatálybalépésének idõpontját. Végül az esetleges átmeneti rendelkezéseket és a szabályozásért felelõs aláírását.
A fentieken túl egyes részterületeket indokolt kiemelten is szabályozni:
· az élelmezésben dolgozók munka-, illetve védõruha, védõfelszerelés és védõital ellátási rendjét
· az élelmiszerek raktári készletnormáit, a raktározási szabályokat
· a takarító-, tisztító- és mosogatószerek felhasználási normáit,
a fekete- és fehérmosogatás szabályait, fázisainak mintafeliratait, a mosogatáshoz használható szerek jegyzékét
· a kisegítõ egyéb tevékenységet (állattartás, kertészet, befõzés)
· az értékesítés, önköltségszámítás, árképzés rendjét
· a normalizált hiány, természetes mennyiségi és kezelési veszteség, kompenzálás elszámolásának rendjét
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Önkontroll!
Mire kell figyelni a szabályozás során?
o Az Élelmezési Szabályzat az intézmény Alapító Okiratával,
Szervezeti és Mûködési Szabályzatával (SzMSz) szinkronban van-e?
o A konyhaüzem gazdálkodási jogköre tisztázott-e, azon belül is az élelmezésvezetõ hatás- és jogkörét az intézmény
SzMSz-ében és Ügyrendjében megfogalmazottak érvényesítésével rögzítették-e? A gazdálkodás és ügyvitel rendjét
a számlarenddel, illetve egyéb belsõ szabályzattal szinkronban, illetõleg a belsõ szabályzatokra való utalással
meghatározták-e?
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o A feladatok konkretizálásakor a közélelmezéssel szemben támasztott jogszabályi követelményekre és ajánlásokra (közegészségügy, fogyasztóvédelem, táplálkozástudomány) tekintettel voltak-e?
o Az egyértelmûség és számonkérhetõség érdekében ellátták-e a szabályzatot aktuális jogszabályi hivatkozással?
o Az élelmezést felelõsen irányítók ismerik-e a szabályzatot,
illetõleg rendelkezésükre áll-e a tevékenységüket reguláló
joganyag, vagy hozzáférhetnek-e azokhoz (közlönyök, szakkönyvek, felügyeleti szerv rendeletei, utasításai)?

1.2 A munkaköri leírás
A munkaköri leírás célja és feladata, hogy elsõsorban a munkát
végzõ számára egyértelmûen és konkrétan tartalmazza az ellátandó munkaterület leírását. A rendszeresen jelentkezõ munkamûveleteket, megbízatásokat olyan mélységben kell ismertetnie,
hogy az a feladat elvégzéséhez (a munkaköri kötelezettség érvényesítéséhez) megfelelõ támpontul szolgáljon.
Így tartalmazza:
· A munkavégzés általános rendjét, helyét (azonos vagy változó
munkahelyeken kell-e dolgozni), a foglalkoztatás jellegét (idõszaki vagy fõfoglalkozású, teljes vagy részmunkaidõs), a munkaidõ
hosszát, a beosztást (egy mûszak, több mûszak, folytonos, illetve
folyamatos munkarend), a munkaközi szünet mértékét, a távollét, illetve eltávozás rendjét.
· A feladat ellátásához szükséges hatáskört, jogkört, képviseleti
jogokat (például kötelezettségvállalási, utalványozási, aláírási,
bélyegzõhasználati jogosítvány, munka- és védõruha, vala-
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·

·

·
·
·
·

mint védõital-juttatásra, kedvezményes étkezésre való jogosultságot).
Az élelmezési szolgálat függõségi, szakmai, funkcionális, tanácskozási, információszolgáltatási, ellenõrzési kapcsolatait,
az alá-fölé-mellérendeltségi viszonyrendszert. A munkakört ellátó közvetlen felettese (kinevezõje, munkáltatója), közvetlen
beosztottja, illetve a mellérendelt dolgozók munkaköreinek jelölését.
Az alkalmazás feltételeit (például iskolai végzettség, szakképzettség, egészségügyi és egyéb alkalmasság). Ennek megfelelõen a dolgozó besorolását, illetménypótlékra, illetménykiegészítésre való jogosultságot. Több azonos szintû szakképesítés
megléte esetén azok beszámításának rendjét, a továbbképzés
lehetõségét.
A közalkalmazott felelõsségét (például leltárfelelõsség).
A helyettesítési rendet. (Szükség esetén ki kit köteles helyettesíteni.)
A munkafolyamatba épített belsõ ellenõrzési feladatokat.
Az ellátott tevékenységet meghatározó jogszabályra, belsõ szabályzatra való utalást.

A munkaköri leírást keltezéssel és az illetékes vezetõ aláírásával kell kiadni. A feladatok-követelmények-jogosultságok megismerésérõl a dolgozó megismerési záradékban nyilatkozik.
A munkakört érintõ körülmények változásakor a munkaköri leírást aktualizálni kell.

2. Az élelmezés normái
A közélelmezés ellátását a szakmai normák és a pénzügyi keret
(az egy élelmezettre jutó pénzügyi norma) nagyban behatárolják.
Az elsõt tudományos kutatások eredményeibõl alakították ki,
a második az adott gazdálkodási helyzet függvénye. A kettõ
szinkronját elemzõ, szervezõ munkával, kellõ szakértelemmel
kell megteremteni.

2.1 Szakmai normák
A közélelmezésben alapvetõ szakmai elvárás, hogy az egészséges
táplálkozáshoz és életvitelhez nélkülözhetetlen alapvetõ élelmiszerek minimum mennyiségeit, továbbá az élettanilag szükséges energia- és tápanyagértékeket biztosítani kell. A közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás
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feltételeit jogszabályok – mint az élelmiszertörvény végrehajtására kiadott 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együttes rendelet – szabályozza. A rendelet mellékletében közzétett szakmai
normák a nyersanyagminimumra, az energia- és tápanyagértékre vonatkoznak. Az ajánlások különbözõ korcsoportokra tagoltan egy étkezõ 10 napjára kerültek meghatározásra. Ezeket az
értékeket havi átlagban kell betartani. Eltérésként plusz-mínusz
10% elfogadott.

2.2 Pénzügyi norma
Az élelmezési feladat megvalósításához a konyhaüzemet fenntartó napi élelmezési normát biztosít.
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Az élelmezési norma az egy ellátott egy élelmezési napjára
felhasználható élelmiszer-nyersanyag áfa nélküli forintértékét jelenti.

Az élelmezési norma meghatározása, jóváhagyása, betartása
A normát étkezési jogcímenként (ellátott, alkalmazott, kívülálló)
kell meghatározni.
A napi élelmezési norma kialakításához
·
·
·
·

a szakmai normákat,
a helyi feladatellátás speciális körülményeit,
az élelmezési szokásokat és
a várható áremelkedések hatását

figyelembe vevõ számításokat, elemzéseket kell végezni.
A feladat elvégzése az élelmezésvezetõ és a gazdasági vezetõ
együttmûködésével, az intézményvezetõ irányításával történik.
Az élelmezési normát az intézményt fenntartó vagy tulajdonos
(például önkormányzatnál a képviselõ-testület, általában a költségvetési rendeletében) hagyja jóvá a konyhát mûködtetõ intézményvezetõ kezdeményezése alapján. Egyben azt is meghatározza, hogy
engedélyez-e normától való eltérést, vagy nem. Ha igen, akkor elõírja azt is, hogy az eltérés milyen mértékû lehet. Továbbá kikötheti,
hogy a túllépést az intézmény saját forrása terhére köteles rendezni, mert e címen többlet költségvetési támogatást nem kaphat.
Egyébként az élelmezési norma betartása éves szinten kötelezõ. Az év folyamán rövidebb-hosszabb idõre természetesen el lehet
térni a normától, de az eltérést év végére rendezni kell. A norma betartásáért a költségvetési intézmény vezetõje a felelõs.
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A norma alakulása, megfigyelése
A konyhaüzem a nyersanyagbeszerzéshez szükséges pénzkeretet
az élelmezési norma és a várható élelmezési nap alapján kapja meg. A felhasznált pénzeszközt, a teljesített élelmezési napokat és a norma alakulását a nyilvántartások segítségével idõnként (de legalább az év végén) kötelezõ megállapítani.
Amennyiben a jóváhagyott kerethez, normához képest
olyan mértékû eltérés mutatkozik, amely a fenntartó rendeletében engedélyezettet meghaladja, a konyhaüzemet
mûködtetõ intézményvezetõ köteles intézkedni.
Felelõsségét, hatáskörét azonban csak akkor tudja érvényre juttatni, ha a norma alakulásáról tájékozott, az arról szóló kimutatást idõnként láttamozza és záradékkal látja el.
Normától való eltérés esetei, vizsgálatuk
Tartós megtakarítás
Elõfordulhat, hogy a tervezetthez képest lényegesen olcsóbban
tudta a konyha elõállítani az élelmezést. Ilyenkor kérdés, hogyan
tudta azt elérni? Vigyázni kell, mert a túlzott takarékosság, tartós normamegtakarítás miatt az élelmezettek (fogyasztók)
érdeke sérül. Egyrészt akkor, ha a szükséges mennyiséget és
tápértéket nem biztosítjuk, másrészt akkor, ha a térítési díjat
megfizeti, de a napi forintnormának megfelelõ étkezést csak részben biztosítjuk számára.

Önkontroll!
Amennyiben tartós megtakarítás mutatkozik, vizsgálandó:
o Reális-e a norma? A tárgyévi normajavaslatnál a tárolt
készletre, a nyersanyag-biztosítás lehetõségeire (például
saját termelés) tekintettel voltak-e?
o Az elõzõ évben átlagosan teljesített normát figyelembe vették-e?
o Milyen mértékû áremelkedést kalkuláltak?
o Az elõzõ évben volt-e pazarló a nyersanyagkiszabás, és
most szorították a szükségszerû mértékre? (Mennyiségi
csökkenés.)
o Hogyan érvényesítik a tervezett nyersanyagminimumot az
étrendben?
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Önkontroll! (folytatás)
o A nyersanyagkiszabásnál takarékoskodnak-e? Ilyenkor kérdés lehet, hogy a napi kiszabatok utalványozása folyamatos-e, azt szakmailag hozzáértõ személy végzi-e? Az utalványozás a szükségszerûség megállapítására is kiterjed-e, vagy
csak formai cselekedet?
o Milyen az étlapszerkesztés gyakorlata? Esetleg túl olcsó
ételek beállítására törekedtek-e? Kérdés, hogy ez nem vezetett-e az élelmezési szolgáltatás színvonalának romlásához? (Minõségi csökkenés.)
o Esetleg térítés nélkül (például adományként) jutott élelmiszerhez a konyha? Ebben az esetben jobb minõségû, színvonalasabb élelmezés biztosítására nyílt lehetõség. Vajon
valóban élt-e a konyhaüzem ezzel a kedvezõ helyzettel?
Követhetõk-e az étlapokon a „plusz” juttatások (például
több gyümölcs, tejtermék)?
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Túlzott mértékû normatúllépés
Ez a tény általában az egyéb feladatok megvalósítását akadályozza, illetve abban az esetben, amikor a normatúllépést nem követi
a térítési díj emelése, az intézmény mûködési bevételtõl esik el.
(Jogszabály az új norma bevezetésének eseteirõl külön nem rendelkezik. A kapcsolódó térítési díj vonatkozásában viszont évi két
alkalommal ad lehetõséget annak megváltoztatására!)
Önkontroll!
Mit kell vizsgálni a norma tartós túllépésekor?
o Helyes-e az étrend összeállításának gyakorlata, illetve kik
vesznek részt az étlap összeállításában?
o Nincsenek-e túlságosan drága ételsorok beállítva, megfelelõ
rendszerességgel végez-e az élelmezésvezetõ gazdaságossági számításokat (egyes ételek önköltsége, drága nyersanyag
helyettesíthetõsége tekintetében)?
o Nem lehetne-e a beszerzési forrásokat jobban megválogatni?
o Kihasználták-e például a sajáttermék-elõállítás, félsertésfeldolgozás lehetõségeit?
o Napi létszám valódisága. A szabályozásnak megfelelõen
történik-e az étkezõi igény be-, illetve lejelentése? A kiszabáshoz idõben rendelkezésre áll-e a létszámadat?
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Önkontroll! (folytatás)
o Ellenõrizendõ a nyersanyagkiszabás gyakorlata. Nem túlzott-e az adagok nagysága, arányban van-e a kiadott nyersanyag az étkezõi létszámmal, étrenddel?
o Az egyben lefagyasztott húsoknál, mirelit áruknál, illetõleg
a hosszabb ideig nem tárolható nyersanyagoknál nincs-e
pazarlás? Ezek beszerzése, illetve tárolása során tekintettel voltak-e a szokásos étkezõi létszámra?
o Ellenõrizendõ a készétel tálalásának, adagolásának helyessége. (Kihordásos ételeknél is.)
o Milyen mértékû a feldolgozási hulladék, ételmaradék? Hogyan hasznosítják ezeket, érdekeltek-e a dolgozók a maradék keletkezésében?

Az intézményvezetõ a válaszok függvényében teszi meg további
intézkedéseit. Ez lehet például vagyonvédelemmel, számviteli
nyilvántartásokkal kapcsolatos szigorító intézkedés, szükséges
esetben felelõsségre vonás, illetõleg utasítás az élelmezésvezetõ
felé, hogy végezzen számításokat az új norma elõkészítésére.

3. Számviteli, nyilvántartási, elszámolási rend
Ha a költségvetési intézményben az alapító okirat szerint az óvodások, iskolások, kollégisták szervezett étkeztetése az ellátandó
feladatok körébe tartozik, az élelmezési ráfordításokat és bevételeket kötelezõ az erre kijelölt
· óvodások intézményi étkeztetése
· iskolások intézményi étkeztetése
· kollégisták intézményi étkeztetése
elnevezésû szakfeladatokon könyvelni.
A szakfeladatokon kell kimutatni a gyermekeknek biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat, így például az étkeztetést ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal kapcsolatos kiadásokat.
Ezeket a szakfeladatokat kell alkalmazni akkor is, ha nincs saját
konyhaüzem, és az ételt vásárolják (külsõ szolgáltatás igénybevétele), illetve ha az ellátottak étkeztetése nem a költségvetési intézmény telephelyein történik.
A bevételek közvetlenül rákönyvelhetõk az érintett szakfeladatra.
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A külsõ szolgáltatótól vásárolt élelmezés kiadásai szintén közvetlenül terhelhetõk az igénybevétel szerinti szakfeladatra.
A saját mûködtetésû konyhaüzem kiadásai esetében azonban
más a helyzet. Ebben az esetben a kiadásokról – azok felmerülése
pillanatában – még nem lehet megállapítani, hogy milyen mértékben fogják az egyik vagy másik szakfeladatot terhelni. Ezért az
élelmezés érdekében történõ pénzfelhasználást elõbb az erre kijelölt 62-40 Kisegítõ tevékenység (konyhaüzem) könyvviteli
költséghelyen kell gyûjteni. Az összegyûjtött költségeket idõnként – de legalább félévente – fel kell osztani (például a fenti)
szakfeladatokra. A költségfelosztás a konyhaüzem teljesítménymutatói, azaz a ténylegesen teljesített élelmezési napok alapján,
az élelmezés igénybevétele arányában történik.

N
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A fõkönyvi könyvelés mellett nagy jelentõsége van a különbözõ
analitikus nyilvántartásoknak. Ilyenek többek között a raktári
készletek, valamint az étkezõi létszám és térítési díj nyilvántartásai is. A szabályozás, de a belsõ ellenõrzés során is mindkettõre
kiemelt figyelmet kell fordítani.

14
Raktári készletek nyilvántartása
Az élelmezési üzemeknél az egyik legjellemzõbb nyilvántartási
feladat az élelmezési anyag és a göngyöleg raktári készleteihez
kapcsolódik. Az élelmiszereket és a göngyölegeket külön-külön analitikában, de azonos elvek és módszerek alapján kell
nyilvántartani. A számviteli szabályok szerint raktári új készleteket tároló (raktározó) költségvetési szervnek a készletei alakulását folyamatosan vezetett mennyiségi és értékadatokat
tartalmazó nyilvántartásban kell figyelemmel kísérni.
Ma már széles körben alkalmaznak az élelmezés területén is számítógépes programokat. Ezekkel szemben alapvetõ célkitûzés lehet, hogy együttesen, egyszerre kezeljenek több területet (étrend,
tápanyagok, raktárak készletei, szállítók, vevõk, költségtényezõk, létszám, normafigyelés). A számítógépes adatfeldolgozásnak
mindazon adatokat biztosítania kell, amelyek a kézi feldolgozásból nyerhetõk.
Egy jó program – ha az adatbevitel folyamatos – maximális segítséget ad az élelmezésvezetõnek a naprakészség megteremtéséhez, a döntéshez, az idõbeni beavatkozáshoz. A programok az
élelmezési anyagok tápanyag- és energiatartalma kimutatásának, elemzésének munkafázisát vagy a költségelemzés idõtartamát is lerövidítik, eredményeik megbízhatóak. A normától való
eltérés akár naponta megfigyelhetõ. Számtalan lehetõség van
mind a szakmai, mind a pénzügyi normák betartására. (Például
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az étrendnek, az étel összetételének, a felhasználható nyersanyag fajtáinak, mennyiségeinek jobb megtervezése.)
Mire kell odafigyelni?
A nyilvántartás lehet kézi vagy számítógépes feldolgozású, a követelmény azonos: legyen hiteles, teljes körû, folyamatos, idõtálló,
naprakész, zárt és egyértelmû.
Az adatfeldolgozás eredményét rendszeresen ki kell nyomtatni,
és helyességét ellenõrizni. A kiadások, kiszabatok, bevételek bizonylatait ugyanazon aláírásokkal kell ellátni, mint ami a kézi
feldolgozásnál szokásos volt.
Az élelmiszer-nyersanyaggal kapcsolatos adatfeldolgozásból naponta listázandó:
· szállítónként, bizonylatonként a bevételezések mennyiségi és
értékadatai
· jogcímenként és bizonylatonként a kiadások mennyiségi és értékadatai
· napi kiszabatok normánként (étrend, létszám, nyersanyag adatai)
Legalább havonta listázni kell
· készletenként a hó végi záró egyenleget,
· a készletforgalom összesített értékadatait: a raktári készlet
nyitó értékét, tárgyidõszaki forgalmát, záró értékét,
· a létszámadatokat,
· a norma alakulását.

4. Az élelmezésért fizetendõ térítési díjak
A közétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A különbözõ jogcímen
étkezõ intézményi ellátottak (gyermekek, tanulók, gondozottak,
ápoltak), továbbá a munkahelyi étkezésben részt vevõk (közalkalmazottak, kívülállók) térítési díjaira más és más szabályok,
módszerek vonatkoznak.
· Az intézményi ellátottak étkezése térítési díjainak megállapítását, megfizetésének rendjét, a kötelezõ, illetve adható díjkedvezményeket – attól függõen, hogy milyen ellátási formának az
alanyai – a szociális, a gyermekvédelmi, az oktatási vagy a szakképzésrõl szóló törvény, illetve az ezek végrehajtására kiadott
rendelet szabályozza. Ezek a jogszabályok azonban a fenntartónak vagy tulajdonosnak az étkezõre nézve kedvezõbb feltétele-
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ket biztosító rendelkezési jogosultságát sem zárják ki, ugyanakkor annak szabályozási kötelezettségét is elõírják.
· A munkahelyi étkezés (dolgozók, kívülállók) térítési díjait közvetlenül behatároló központi elõírás nincs hatályban. A költségvetési szerveknek pénzügyi kondíciójuk szerint, de az államháztartási és az adótörvények elõírásait közvetetten érvényesítve
kell ezt a területet szabályozni. A munkahelyi étkezést igénybe
vevõnek az élelmezés elõállítási költségeit (nyersanyag + rezsi +
áfa) meg kell térítenie, de a munkáltató az étkeztetés költségeit,
illetve annak egy részét átvállalhatja.

4.1 A térítési díj meghatározásának rendje
A jogszabály kétféle, intézményi és személyi térítési díjat kategorizál.
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Intézményi térítési díj
Azt, hogy egy adott intézményben mennyit kell fizetni az étkeztetésért, a fenntartó (helyi önkormányzati intézmény esetén a képviselõ-testület, nem állami szerv által fenntartott intézmény esetén
a tulajdonos) állapítja meg. Ez az õ feladata és hatásköre. Az intézményi térítési díj meghatározása – az intézmény felterjesztése
alapján – a fenntartó/tulajdonos rendeletében, de az adott ellátási
körre vonatkozó jogszabály által elõírt szempontok és módszerek
figyelembevételével történik. A gyermekek, tanulók étkeztetésénél
az intézményi térítési díj alapja az élelmezési norma.
Személyre szóló térítési díj
Az ellátottak személyre szóló térítési díjának számfejtése az intézményi térítési díj és az étkezés igénybevételének gyakorisága
alapján – arra való jogosultság esetén – kedvezménnyel csökkentve, áfával növelten történik.

4.2 Térítésidíj-kedvezmények
Normatív (kötelezõ) kedvezmények:
· Kötelezõen érvényesítendõ kedvezmény illeti meg a diákotthoni, a kollégiumi, nevelõotthoni elhelyezésben részesülõ óvodás
és általános iskolás gyermeket, továbbá a szakiskolás, a szakmunkásképzõs, a középiskolás tanulót és a fogyatékos gyermeket, illetve fogyatékos tanulót.
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· Az iskolarendszerû szakképzésben részt vevõ tanulónak a gyakorlati oktatás napján/napjain egyszeri kedvezményes étkezést kell biztosítani.
· Alanyi jogon kedvezmény illeti meg a nagycsaládos szülõk
gyermekeit.
Adható kedvezmények:
· A közélelmezési feladatot ellátó intézmény fenntartója a jogszabályi mértéken felül, helyi szabályozás szerint további kedvezményt nyújthat. Így dönthet a tekintetben, hogy a szociálisan rászoruló ellátottat – más forrása terhére – részben vagy
egészben mentesíti a fizetési kötelezettség alól.
· A szakképzésben részt vevõ tanulót a gyakorlati képzést
szervezõ részben vagy egészben mentesítheti a térítésidíjfizetési kötelezettség alól.

4.3 Az intézményi térítési díj megváltoztatásának rendje
Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése
miatt idõnként szükség van a térítési díjak felülvizsgálatára, új
térítési díjtételek megállapítására.
Intézmény vagy konyhaüzem az intézményi térítési díjat
nem változtathatja meg, ellenben a változtatást a fenntartónál kezdeményezheti.
A vonatkozó jogszabály értelmében az intézményi térítési díjat
évente kétszer lehet változtatni, ami természetesen maga után
vonja a személyi térítési díj változtatását is. Az új térítési díj a felülvizsgálatot megelõzõ idõre nem lehet visszamenõleges!

4.4 Az étkezési igény lemondásának szabályai
A különbözõ ellátási körre érvényes jogszabályok eltérõ mélységben, illetve konkrétsággal határolják be az ide vonatkozó követelményeket.
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Figyelem!
Általános elvek és követelmények:
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ß Az (élelmezés)ellátás igénybevétele és lemondása rendjét,
továbbá a díjfizetés helyi lehetõségeit az ellátást nyújtónak szabályoznia kell. (Azonban az ellátottra nézve a jogszabályban elõírttól kedvezõtlenebb döntést nem lehet
hozni.)
ß A kialakított követelményekrõl (az igénybevevõk számára)
széles körû tájékoztatást kell adni.
ß Az intézményi ellátott akkor mentesül a térítésidíj-fizetési
kötelezettség alól, ha ellátási igényét a helyi szabályozás
szerinti módon és idõben lemondta.
ß Az ellátottak várható és tényleges napi létszámának (étkezésenkénti) megfigyelését az ellátást biztosítónak meg kell
szervezni.
ß A várható és a tényleges igénybevétel szerinti étkezési létszámot – név szerinti nyilvántartásban –, akár bejelentették az igényváltozást, akár nem, dokumentálni kell.
ß A személyi térítési díj számfejtésénél a lemondás szabályait és a tényleges igénybevételt egyaránt figyelembe kell
venni.

Nem lehet huzamosabb távollét esetén annak teljes idejére díjfizetésre kötelezni azt a személyt, aki nem jelentette be az étkezési
igény lemondását.
A gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodás területein
hatályos jogszabályok
· Gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályi elõírást a 133/1997.
(VII. 29.) kormányrendelet 11. § (3) bekezdése tartalmaz.
A jogalkotó a távolmaradás bejelentését követõ naptól mentesít
a díjfizetési kötelezettség alól, de nem zárkózik el attól, hogy helyileg a Házirendben ettõl kedvezõbb szabályokat írjanak elõ. Így elméletileg a távolmaradás kezdõ napjától is elõírható a mentesség.
A bejelentés napjától akkor célszerû mentességet adni, ha
a bejelentést követõen még a tárgynapi nyersanyagkiszabás
megfelelõen módosítható. Ennek érdekében el kell dönteni,
hogy biztosított-e az idõbeni információáramlás és dokumentálás? Konkrétan meghatározandó, hogy mely étkezésnél mely idõpontig történhet ilyen feltétellel az igénybevétel lemondása.
Iskolavezetés 2000. szeptember

Gazdálkodás

Annak lehetõségét sem szabad kizárni, hogy a távollévõ részére
annak hozzátartozója az ételt elvigye.
A jogszabály szerint az étkezési igény változását az ellátást nyújtó intézmény vezetõjének kell bejelenteni. Mint említettük, a Házirendben szabályozandó, hogy ezt miképpen, milyen módon kell
megtenni.
· A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében
a 169/1999. (XI. 24.) kormányrendelettel módosított 29/1993.
(II. 17.) kormányrendelet határoz meg szabályokat.
A kormányrendelet nemcsak a bejelentési kötelezettséget, de annak módját is rögzíti: a távolmaradást írásban kell bejelenteni
az intézmény vezetõjének. Ennek elmulasztása is szigorúbb
következményekkel jár, mint az elõzõ ellátási körben, ugyanis
a térítésidíj-fizetés alóli mentességet csak a távolmaradás harmadik napjától biztosítja.
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Javaslat:
A dokumentálásra helyileg kialakított „Étkezésiigény-változás
bejelentõ”-t (ûrlap vagy átírótömb) célszerû rendszeresíteni. Szabályozandó, hogy ezeket (étkezési helyek szerint) hol, hány példányban és ki köteles kiállítani, valamint hogy a bejelentés adatát (létszámcsökkenés, létszámbõvülés) kinek és mikor kell
továbbítani a konyhára.
A bejelentés alapján kell módosítani az étkezõi létszám- és térítésidíj-nyilvántartást és szükséges esetben a napi kiszabást is.
Nem szabad elfelejteni, hogy az igényváltozás bejelentésének dokumentumait a létszám- és térítésidíj-nyilvántartás mellékleteiként
kell kezelni. A létszámváltoztatás, illetve a térítési díj számfejtése,
sõt a napi nyersanyagkiszabás jogossága, szükségszerûsége is
csak így bizonyítható.

5. Az étkezõi létszám és a térítési díj
Az étkezés igénybevételérõl és a térítési díjakról nyilvántartást
kell vezetni.
A nyilvántartás célja:
· az étkezõk napi, havi étkezõi igényének felmérése, a tényleges
étkezõi létszám kimutatása
· a személyi térítési díjak számfejtése
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· a befizetések, túlfizetések, hátralékok dokumentálása
· a vagyonmérleg valódiságának alátámasztása (adós-vevõ állomány)
· az információ- és adatszolgáltatás biztosítása
A nyilvántartásokat az élelmezés fogyasztási helye, jogcíme szerint,
szakfeladathoz és fõkönyvi számlához kapcsoltan kell vezetni.

Figyelem!
A nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
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ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

az intézmény megnevezését
az élelmezés jogcímét, hónapját
a részétkezések díjtételeit
arra jogosultság esetén a kedvezményt
név szerint a naponta (étkezésenkénti bontásban) igényelt, illetve az igénybe vett étkezés adagszámát
az adott idõszakra fizetendõ és a ténylegesen fizetett összegeket
hivatkozást arra, mire fordították a beszedett pénzt
a felszámított áfát
a túlfizetések, illetve hátralékok havi és göngyölített összegét
a nyilvántartást kiállító és az ellenõr aláírását, a keltezést

A pénzkezelés igen kritikus terület, ezért különös gondossággal
kell megszervezni annak feladatait és belsõ ellenõrzését. A nyilvántartásokra felvezetett adatokból és/vagy a csatolt mellékletekbõl egyértelmûen ki kell tûnnie annak, hogy mikor, milyen
módon történt a beszedett térítési díj továbbítása, elszámolása.
Melléklet például a számlamásolat, pénztári bevételi bizonylat,
nyugta példánya, postára történõ feladásnál a csekk tõpéldány.
A számviteli törvény elõírását érvényesítve a létszám- és térítésidíj-nyilvántartásokat úgy kell kialakítani, hogy az azokban kimutatott havi befizetések összegeit a fõkönyvi könyvelésben
lekönyvelt adatokkal (a megfelelõ fõkönyvi számlán rögzített tételekkel) egyeztetni lehessen. Az egyeztetést nem elég elvégezni
(pipa), annak megtörténtére az aláírások megtételével is hivatkozni kell.
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Különösen nagy figyelmet kell fordítani a kétféle nyilvántartás (analitika–fõkönyv) közötti idõbeli eltérésekre, azok
rendezésére.
Például a tárgyhó végén beszedett térítési díjak a fõkönyvi könyvelésben áthúzódhatnak a következõ hónapra.
Az analitika adataiból legalább negyedévenként összesítõ kimutatást (feladást) kell készíteni a fõkönyvi könyvelés számára az
egyeztetés, illetve a tõkeváltozás elszámolása (díjhátralék, túlfizetés számbavétele) céljából.
A hátralék állományáról idõnként a felügyeleti szervet is tájékoztatni kell.
Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidõre nem
rendezte a térítési díjat, akkor írásban fel kell arra szólítani.
Amennyiben többszöri felszólítás sem vezetett eredményre, akkor az intézmény vezetõje a felügyeleti szervnél kezdeményezi a térítésidíj-hátralék közadók módjára történõ behajtását, vagy a behajthatatlan követelés törlését. (Az intézmény
nem törölheti el a hátralékot, ahhoz nincs hatásköre.)
Amennyiben túlfizetés keletkezett, akkor az
· beleszámolandó a következõ havi személyi térítési díjba, vagy
· visszafizetendõ az ellátott részére.
Az étkezésben részesülõk létszámáról és teljesített élelmezési
napjairól az éves költségvetési beszámoló Feladatmutató ûrlapjának kitöltéséhez is adatot kell szolgáltatni.
A normatíva elszámolásának dokumentuma az élelmezési nyilvántartás. Ezért elkülönítve kell kimutatni az óvodások, iskolások, kollégisták napi, havi étkezési létszámát és teljesített élelmezési napjait. A gyermek-, illetve tanulói létszám nem vonható
össze az adott ellátási formában közremûködõ, illetõleg más alkalmazottak létszámával, élelmezési napjaival. Létszámadataikat naponta és havonta, végül éves szintre kell összegezni.
A gyermekek, tanulók, kollégisták várható és az étkezõk tényleges létszámáról, élelmezési napjairól a fenntartó részére megfelelõ módon és idõben információt kell szolgáltatni.
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6. Káló, normalizált hiány, kompenzálás
A raktári káló elszámolása
A konyhaüzem-mûködtetés jelentõs vagyonhasználattal, raktári
készletek kezelésével jár. Nem új dolog, hogy a közalkalmazottak
a kezelésükre, használatukra bízott vagyontárgyakért – bizonyos
feltételek fennállása esetén – leltárfelelõsséggel tartoznak.
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A raktáros (készletkezelõ) az élelmezési raktár készletét rendszeresen köteles ellenõrizni. Ellenõrzése kiterjed például a tárolt készlet
állagának, szavatosságának, felhasználhatóságának, a raktári nyilvántartás és a tényleges készlet egyezõségének megállapítására. Az
élelmezési anyagok egy részénél a gondos kezelés, szakszerû tárolás ellenére is minõségi, mennyiségi változás, súlycsökkenés, leltáreltérés következik be (például beszáradás, párolgás, porlás következtében). Ez az anyagok természetes mennyiségi vesztesége,
amit általánosan kálónak nevezünk. Ugyancsak súlyveszteség következik be a nagy kiszerelésû, illetve a por alakú anyagok kimérése, kezelése, forgalmazása kapcsán is (elfolyás, elmorzsolódás, elmérés).
Az egyes élelmiszerek természetes mennyiségi csökkenése és
a tárolással, kezeléssel járó súlycsökkenés együttes mértéke
a normalizált hiány, melyet forgalmazási veszteségként lehet
tekinteni.
Kompenzálás
Bizonyos készletek (csomagolásuk, méretük hasonlósága, felhasználásuk jellege miatt) egymással könnyen összetéveszthetõk, mint például a száraztészták. Ezért elõfordulhat, hogy a hasonló körbe tartozók egyikénél leltári többlet, a másikánál ezzel
azonos mértékû leltári hiány mutatkozik. Amennyiben ez az eltérés ugyanabban a raktárban fordul elõ, a leltáreltérés kompenzálható.
A tárolásra, kezelésre szabályszerûen átvett készletnél ismeretlen okból keletkezett leltáreltérésnek a „forgalmazási veszteség”
mértékét meghaladó része a normán felüli, azaz a valós leltárhiány.
A normalizált leltárhiány elszámolásának eseteit, mértékét, rendjét meghatározó központi jogszabály nincs érvényben. Azonban a
fenti leltáreltérésekkel kapcsolatos belsõ szabályozási kötelezettséget két különbözõ jogszabály is elõírja:
· A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségérõl szóló 54/1996. (IV. 12.) kor-
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mányrendeletet módosító 222/1999. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében a számviteli politika részeként rögzíteni kell,
hogy mi tekinthetõ lényeges szempontnak a raktári káló elszámolás, kompenzálás helyi szabályainál. A számviteli politika címszó alatt csak általános elveket célszerû rögzíteni. (Például melyik körben, milyen tárolási módnál fordulhat elõ káló,
vannak-e olyan készletek, amelyeknél elõfordulhat a kompenzálás.) A teljes körû, konkrét szabályokat pedig a leltározási
szabályzatban kell kibontani.
· E feladat kapcsán további, de már az elõbbieknél konkrétabb
szabályozási feladatokat ír elõ az 1999. évi LVI. törvény,
amely különbözõ törvények, például a munka törvénykönyve
egyes részeit módosította.

Figyelem!
Leltározási szempontból önálló szervezeti egységenként kell
szabályozni, hogy
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ß a raktári kálót és a kezeléssel járó veszteséget a szokásosan tárolt készletekbõl mely anyagoknál, milyen mértékben lehet elszámolni,
ß melyek azok az anyagok (áruk), amelyeknél egyáltalán
nem számolható el forgalmazási veszteség,
ß melyek lehetnek a leltári készlet átadásának és átvételének módjai, szabályai, és
ß milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a leltári
tárgyak biztonságos megõrzése érdekében.

23

A forgalmazási veszteség és a kompenzálás eseteit, elszámolható
mértékét a helyi körülmények ismeretében, gyakori próbamérésen, megfigyelésen alapuló, írásban rögzített tapasztalati adatok
birtokában kell rögzíteni. Nem lehet kálót, kezelési veszteséget
elszámolni a darabszám szerint nyilvántartott, a visszáruzott, továbbá az azonnali felhasználásra beszerzett, illetve az eredeti kiszerelésben továbbadott anyagok esetében.
A szabályozás történhet kollektív szerzõdésben vagy a munkáltató
errõl szóló rendelkezésében, például a leltározási szabályzatban.
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7. Leltár és selejtezés
7.1 Leltárfelelõsség
Az 1999. évi LVI. törvény igen jelentõs változtatásokat hozott ebben a körben is.
2000. március 1-jétõl a munkavállalókra, közalkalmazottakra
egyaránt hatályos, törvényi keretek közé foglalt leltárfelelõsségi
rendszer lépett hatályba. A jogszabály többek között kategorizálja a leltárhiányért való leltárfelelõsség fogalmát, és elõírja a munkáltatók ezzel összefüggõ szabályozási feladatait is.
Ezentúl a különbözõ eszközöket, készleteket kezelõk, használók ide vonatkozó felelõsségét kötelezõ írásban, leltárfelelõsségi megállapodásban rögzíteni.
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A készletek kapcsán lehetséges forgalmazási veszteség elszámolhatóságáról, a leltárátadások rendjérõl, a munkáltató által biztosított vagyonvédelemrõl az érintett dolgozót – a munkakör elfoglalása, illetõleg még a leltárfelelõsségi megállapodás megkötése
elõtt – tájékoztatni kell. A megállapodásban a dolgozóval ismertetni kell a leltárfelelõssége alá tartozó készletek, eszközök körét és a munkáltató elvárásait.
A jogszabály mindezeken túl érinti a leltárfelelõsség érvényesítésének további feltételeit, általános rendjét, a csoportos leltárfelelõsség, valamint a leltárátadások kérdéseit is. Ezeket a keretszabályokat érvényesítve kell a helyi szabályokat konkretizálni.

7.2 A raktári készlet selejtezése
A leltározást megelõzõ gazdálkodási tevékenység a selejt, csökkent értékû készletek elkülönítése és a megfelelõ eljárás lefolytatása.
Selejt az a készlet, amely az elõállítás, a raktározás vagy
szállítás során hibássá, csonkává, sérültté, szennyezetté,
és emiatt rendeltetésszerû használatra – élelmiszer esetében fogyasztásra – alkalmatlanná vált.
A folyamatosan tárolt (például zöldség, gyümölcs és burgonya)
raktári készlet kezelése során kerül sor az idõnkénti átválogatásra. A fogyasztásra alkalmatlan részek eltávolítását – annak menynyiségét – mérlegeléssel állapítjuk meg (rothadás, csírázás). A raktárból ilyen formában eltávolított mennyiséget selejtezési eljárás
alá vonjuk.
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A selejtezési eljárás lefolytatása bizottság elõtt történik (gazdaságvezetõ, élelmezésvezetõ, fõszakács, belsõ ellenõr). Az élelmiszerek megsemmisítésének módját jogszabályok határozzák meg.
A konyhai (fogyó-) eszközök törésének feljegyzésére a törési napló
szolgál, amelybe a törést követõen azonnal be kell vezetni a tört
készlet megnevezését, mennyiségét és a tanúsítók aláírását.
A napló adatait idõszakonként összegezve a selejtezést le kell bonyolítani.
A romlás, selejtezés, értékvesztés, törés okát, körülményeit meg
kell állapítani, és a szükséges esetben a felelõsséget érvényesíteni kell.
A selejt, megromlott készlet leírására, a vezetõi döntés, továbbá
a leselejtezett készlet további sorsának dokumentálására a Készletek selejtezési, leértékelési jegyzõkönyve címû szabvány nyomtatványgarnitúra szolgál.
A raktári készlet változása (káló, kompenzálás, selejtezés, értékvesztés) adatait az errõl készített jegyzõkönyvek (abban pedig az
intézményvezetõ rendelkezése) alapján kell a nyilvántartásokon
átvezetni.

8. A költségelszámolás, önköltségszámítás szabályozási feladatai
A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló 54/1996. (IV. 12.) kormányrendeletet módosító 222/1999. (XII. 29.) kormányrendelet az alábbi szabályozási feladatokra kötelez:
2000. január 1-jétõl azoknak, akik rendszeresen végeznek
termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást – ilyen az élelmezési tevékenység is – az önköltségszámítás rendjére belsõ szabályzatot kell készíteniük.
A szabályozást a számviteli politika keretében kell elvégezni,
melynek kapcsán egyaránt figyelembe kell venni az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet elõírását és a helyi feladatellátás körülményeit.
A költségvetési intézmények általában az alapfeladataik (oktatás, nevelés, szociális ellátás) megvalósítását segítõ, kisegítõ tevékenységként mûködtetnek saját konyhaüzemet. A konyhaüzemek az ellátottak étkeztetésén túl „kifelé” is szolgáltatnak. Ilyen
lehet az étkeztetés, terem bérbeadása, eszközkölcsönzés, rendez-
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vények lebonyolítása, büfészolgálat a munkahelyek közalkalmazottainak, kiküldött dolgozóknak, vendégeknek, lakosságnak.
Amennyiben ez a tevékenység az alapfeladataikhoz egyébként
rendelkezésre álló, szabad kapacitás fokozott kihasználása – ezzel együtt a fajlagos ráfordítások csökkentése – érdekében, alapvetõen nem nyereségszerzés céljából történik, még nem minõsül
vállalkozási tevékenységnek. Azonban a 217/1998-as kormányrendelet értelmében az alaptevékenységen belül végzett kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység bevételének fedeznie
kell a tevékenység végzése során felmerült kiadásokat. Tekintettel kell lenni a bevétel fel nem használható részére is. (Például befizetendõ áfa.)
Annak érdekében, hogy a kiegészítõ tevékenység ne menjen az
alaptevékenység rovására, nagy hangsúlyt kell fektetni az elõállított termék, szolgáltatás tényleges költségeinek elszámolására és
az önköltségszámításra.
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Az önköltségszámítás célja
· a döntés-elõkészítés (hogyan tovább) és
· a ráfordítások pontos ismeretében többek között a helyes árképzés elõsegítése.
A költségelszámolás, önköltségszámítás adatai nélkülözhetetlenek
a tevékenység eredményének, gazdaságosságának, a megvalósítás
mikéntjének értékeléséhez. A tervezett és a realizált mutatók, teljesítmények adatainak összehasonlításából nyert következtetéseket
a gazdálkodás irányításában, a döntések meghozatalában hasznosítani kell.
A belsõ szabályozás feladata állandó érvényû útbaigazítást adni
a feladatot végzõ dolgozónak ahhoz, hogy az önköltség megállapítását mikor, milyen módon, milyen adatok és dokumentumok
alapján kell elvégezni.

Figyelem!
Önköltségszámítás keretében
ß ki kell mutatni az élelmezés éves elõállítási költségét,
ß ki kell számolni
— egy élelmezési nap önköltségét, azon belül a teljesített
norma (átlagnorma) és a rezsiköltség mértékét,
— a rezsi %-ot,
ß kapcsolódóan ki kell mutatni a munkahelyi étkezésnél
felmerült természetbeni hozzájárulás mértékét,
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Figyelem! (folytatás)
ß meg kell határozni a következõ idõszakra érvényesítendõ
árat.

Az élelmezés elõállítási költsége
Az élelmezési tevékenység érdekében az adott idõszakban (év, hó,
nap) munkaerõ-foglalkoztatás és egyéb, a munkáltatót terhelõ kifizetések történnek. Különbözõ ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket, külsõ szolgáltatásokat vesznek igénybe. Jelentõs élelmiszer-, nyersanyag- és egyéb (például takarító-, tisztító-,
fertõtlenítõszer-) felhasználás jelentkezik. Mindezek együttesen képezik az élelem elõállítási költségét.
Az elõállítási költséget megkapjuk, ha a 62-40 Kisegítõ tevékenység (konyhaüzem) fõkönyvi számlán kimutatott (éves)
pénzforgalmi kiadásokból levonjuk az élelmiszer-beszerzés
forintösszegét, és hozzáadjuk az analitikus nyilvántartásban
kimutatott tényleges nyersanyag-felhasználás értékét.
Erre a korrekcióra azért van szükség, mert nem biztos, hogy a beszerzett és a ténylegesen felhasznált élelmiszer értéke azonos. Az
elõállítási költségben pedig a tényleges kiadásokat kell figyelembe venni. Ha adott idõszakban tárgyieszköz-beszerzés is volt,
akkor annak összegét, továbbá az áfakiadásokat is le kell
vonni.
Az élelmezési tevékenység önköltségét az egy élelmezési napra
vetített elõállítási költség képezi. Az önköltségszámításnál a felmerült költségeket két egymástól jól elkülöníthetõ csoportra:
a nyersanyag- és rezsiköltségekre bontva is megfigyeljük.
Az egy élelmezési napra átlagosan jutó nyersanyagköltség a teljesített átlagnorma. Ebbõl az értékbõl következtetni lehet arra,
hogy miképp sikerült betartani az engedélyezett napi élelmezési
normát, szükség van-e a norma felülvizsgálatára, új norma bevezetésére.
átlagnorma =

éves élelmiszerfelhasználás értéke
az adott évben teljesített élelmezési nap

A rezsiköltség megállapítása
A rezsiköltséget a konyhaüzem mûködtetési költségei képezik.
Ennek értékét megkapjuk, ha az éves elõállítási költségbõl a konyhaüzem által felhasznált élelmiszer értékét levonjuk. A rezsiköltIskolavezetés 2000. szeptember
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séget elõbb éves viszonylatban, majd egy élelmezési napra vetítve
számoljuk ki.
A rezsi % meghatározása
A rezsi % az fejezi ki, hogy az egy élelmezési napra jutó elõállítási
költségen belül hogyan aránylik egymáshoz a rezsikiadás és
a nyersanyag-felhasználás értéke. Az arányszámot a következõ
idõszak elõállítási költségének kalkulálásához, árképzéshez, továbbá bizonyos esetben a munkahelyi étkezésben biztosított természetbeni hozzájárulás értékének kiszámításánál célszerû alkalmazni.
rezsi % =
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egy élelmezési napra jutó rezsikiadás
´100
átlagnorma

Az elõbb kapott %-kulcsot akkor alkalmazhatjuk a munkáltatói
hozzájárulás forintösszegének meghatározásához, ha a dolgozók
az étkezés elõállítási költségébõl a normával azonos részt térítik
meg. (A rezsit a munkáltató átvállalja.)
természetbeni hozzájárulás összege = (az alkalmazott által befizetett havi térítés összege × rezsi %) + áfa
A költségvetési szervek gyakorlatában azonban a dolgozók különbözõ körei eltérõ mértékben térítik meg az élelmezési költségeket. Az egyik körben csak a normát, a másikban annál kevesebbet, illetve annál többet térítenek. Ezért egy intézményen
belül is minden körben külön-külön, de a fenti módszert követve kell kiszámolni a %-kulcsot.
A munkáltató által vállalt rész és a dolgozó által megfizetett rész
arányszámának, az egyszerûség kedvéért a természetbeni hozzájárulás %-kulcsának meghatározása:
természetbeni hozzájárulás % =

a munkáltató által vállalt rész
az alkalmazott által térített rész

természetbeni hozzájárulás összege = (alkalmazott által fizetett
havi összeg × természetbeni hozzájárulás %) + áfa
Árképzés
A rezsi % nemcsak a természetbeni hozzájárulás értékének kiszámításához, hanem a következõ idõszak (év) elõállítási árának
kalkulálásához is alkalmazható.
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A tárgyévre érvényesítendõ elõállítási árat megkapjuk, ha
a tárgyévben bevezetett új normát az elõzõ gazdasági év
adatai alapján számított rezsi %-kal súlyozzuk.
Ez mindaddig járható út, amíg tárgyévben az elõzõ évihez képest
a norma és a rezsi aránya tartósan és jelentõs mértékben meg
nem változott.
Példák
Egy iskolai napközi otthonos konyháról az alábbi adatokat tudjuk:
1999-ben az éves pénzkiadás a 62-40 Konyhaüzem kisegítõ tevékenység fõkönyvi számla adata szerint 21 800 000 Ft, ebbõl az áfa és a beruházási kiadás együtt 3 000 000 Ft, az élelmiszer-beszerzés értéke
11 000 000 Ft. Az alkalmazott norma 235 Ft/élelmezési nap, a felhasznált élelmiszer értéke 10 800 000 Ft. Teljesített élelmezési nap 45 000.
Az elõállítási és önköltség kiszámolása
az éves pénzforgalmi kiadás
levonva az áfa és a beruházási kiadás
levonva az élelmiszer-beszerzés értéke
hozzáadva a felhasznált élelmiszer értéke
éves elõállítási költség összesen
egy élelmezési nap önköltsége =

21
3
11
10
18

800
000
000
800
600

000
000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft + áfa

18 600000 Ft
45000 élelmezési nap

egy élelmezési nap önköltsége = 413,33 Ft/élelmezési nap + áfa
átlagnorma =

10800000Ft
, azaz 240 Ft/élelmezési nap
45000

Rezsiköltség
éves rezsi összege 18 600 000 Ft – 10 800 000 Ft = 7 800 000 Ft
7800000 Ft
= 173,33 Ft/élelmezési nap
egy élelmezési napra jutó rezsi:
45000

Rezsi %
173,33 Ft/élelmezési nap (azaz 240 Ft/élelmezési nap) × 100 = 72,22%
A tárgyévre érvényes elõállítási költség (ár)
Tegyük fel, hogy a példánk szerinti konyhaüzemben a 2000. január 1-jétõl bevezetett új élelmezési norma 250 Ft/élelmezési nap. Ebben
a reggeli 40 Ft, az ebéd 160 Ft, az uzsonna 50 Ft. Akkor a 2000. évben
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érvényesítendõ elõállítási ár = új norma × elõzõ idõszak adatai alapján
képzett rezsi %.
250 ´ 17220
,
= 43050
, Ft + áfa lesz. A kifelé
100
értékesítésnél minimum ennyi az eladási ár.
A kalkulált elõállítási költség

A természetbeni hozzájárulás összege
· A normát fizetõknél (a munkáltató a rezsiköltséget átvállalta)
Számoljuk ki, hogy 2000. március hónapban mennyi a természetbeni
hozzájárulás összege R. Anna dolgozónál, aki 10 élelmezési napot vett
igénybe.
R. Anna térítési díja 10 napra, 250 Ft/nappal számolva = 2500,00 Ft + áfa
A munkáltatói rész (2500 × 72,2)/100 = 1 805,00 Ft + áfa
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Próba
elõállítási költség: 10 × 430,50 Ft = 4305,00 Ft + áfa
dolgozó térítése = 2500,00 Ft + áfa
munkáltatói rész a kettõ különbsége = 1805,00 Ft + áfa
Mint látható, a munkáltató által nyújtott támogatás összegét egyszerû
szorzással kiszámolhatjuk. A rezsi % ugyanígy alkalmazható, ha a dolgozó csak a részétkezések valamelyikét veszi igénybe és nem a teljes
élelmezési napot.
A munkáltatói hozzájárulást a térítésidíj-nyilvántartáson célszerû havonta feljegyezni.
· A normának csak egy részét térítõk esetében
Tegyük fel, hogy a kötelezõ étkezõk a helyi szabályozás szerint a norma
80%-át térítik.
Ekkor a dolgozó egy élelmezési napra átlagosan (250×80)/100 = 200 Ft-ot
fizet.
A munkáltatói rész (430,50 Ft/nap – 200 Ft/nap) = 230,50 Ft/nap.
A természetbeni hozzájárulás %-a: (230,50/200) × 100 = 115,25%
Például K. Sándor szakács kötelezõ étkezõ 15 napi étkezést vett igénybe.
Fizetendõ díja 200 Ft/nap × 15 = 3000,00 Ft+áfa
Természetbeni hozzájárulás összege: (3000 Ft × 115,25)/100 = 3457,50 Ft
+ áfa
Próba
15 élelmezési nap elõállítási költsége 15 × 430,5 Ft/nap = 6457,50 Ft+ áfa.
A munkáltató által átvállalt rész: 6457,50 – 3000 = 3457,50 Ft + áfa

Iskolavezetés 2000. szeptember

Gazdálkodás

Miért jobb?
Normatív iskolafinanszírozási modell Józsefvárosban

Semjén András

Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban az önkormányzat
képviselő-testülete határozatot fogadott el arról, hogy átalakítja
a kerület közoktatási intézményeinek — azon belül is elsősorban
az általános iskoláknak — finanszírozását. Az új rendszerre való
áttérés most van folyamatban: a jelen tanulmány a bevezetendő
modell fő jellegzetességeit kívánja tömören bemutatni.
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A problémák feltárásához, az új finanszírozási rendszer kialakításához és a bevezetés előkészítéséhez az Expanzió Humán Tanácsadó nyújtott szakmai segítséget. A kerület oktatási intézményrendszerének működését és finanszírozását belső önkormányzati
elemzésekre és adatokra támaszkodva tekintette át Setényi János.1
Ennek figyelembevételével, az önkormányzat 1993-as iskolafinanszírozási és oktatási adatainak felhasználásával készítettem
el az új finanszírozási rendszer koncepcióját tartalmazó háttértanulmányt.2 Az ebben kifejtett koncepcióra épült — már 1994-es
adatokat felhasználva — Danhauser Rita, Szepesi Balázs és
Ungvári Gábor megvalósítási tanulmánya3, amelynek útmutatásai alapján az önkormányzat munkatársai dolgoznak a modell
bevezetésén.
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1. Problémák és lehetőségek
A központi költségvetés és az önkormányzat közötti pénzügyi
kapcsolatokban már az önkormányzati rendszer 1990-ben történt bevezetése óta érvényesül — az önkormányzat-finanszírozás
egyik elemeként — a normatív finanszírozás elve.4 A korábbi
tanácsi gazdálkodásra jellemző tervalkuval szemben az önkormányzat a központi költségvetési támogatás egy részét objektív mutatók — elsősorban az általa fenntartott intézményekben
ellátottak száma — alapján kapja. Az egyes intézménytípusokhoz
különböző nagyságú normatívák, azaz fejkvóták tartoznak. A
fejkvóták alapján kapott támogatások felhasználási kötelezettség nélkül érkeznek az önkormányzathoz, amely a kapott pénzeszközöket az egyes kiadási célok, területek között szabadon
átcsoportosíthatja.
E finanszírozási rendszer bevezetése önkormányzati szinten
jelentős elmozdulást jelentett a korábbi, a bázisszemléletre
épülő, igazságtalan és indokolatlan ellátási színvonalkülönbségekhez vezető rendszertől. Ugyanakkor az intézmények és az
önkormányzat közti pénzügyi kapcsolatok alapvetően nem
változtak a modell bevezetésével: ezen a szinten továbbra is tág
tere nyílt az alkuknak, a bázisszemlélet érvényesülésének (bár a
1
2
3
4

Lásd források: Setényi, 1993a, 1993b.
Lásd források: Semjén, 1994.
Lásd források: Danhauser — Szepesi — Ungvári, 1995.
Sőt főbb vonásaiban már a nyolcvanas évek végén végrehajtott tanácsi
finanszírozási reform óta.
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fejkvóták mind az intézmények, mind az önkormányzatok számára valamelyest a viszonyítási alap szerepét is betöltötték).
Hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást? Az egyik lehetőség
az lenne erre, ha az önkormányzat kiiktatásával a központi
költségvetés közvetlenül az egyes intézményeket finanszírozná normatív módon. Ez a módszer tulajdonképpen egyfajta
központi utalványfinanszírozási (voucher-) modellnek felelne meg.
Az utalványkoncepció lényege, hogy az állam az oktatási támogatást
(illetve annak meghatározó részét) közvetlenül a felhasználóhoz (a szülőhöz) juttatja el egy csak oktatás „vásárlására” fordítható utalvány vagy
jegy formájában. Az egyes oktatási intézmények ezután az így létrejövő
oktatási piacon egymással versenyezve próbálják megszerezni a fogyasztók kegyét és utalványait.1

Egy országos szinten iskolatípusonként egységes oktatási utalvány (illetve egy azzal szabad iskolaválasztás esetén lényegileg
analóg országos intézményi normatíva) bevezetésének kívánatosságát illetően azonban a vélemények erősen megoszlanak. Egy
ilyen finanszírozási modell nem hagyna lehetőséget a helyi
oktatáspolitikák, kiadási preferenciák megfelelő érvényesítésére. Emellett egy ilyen finanszírozási rendszer esetén a központi
költségvetésnek helyi intézmények tízezreivel kellene közvetlen
pénzügyi kapcsolatba kerülnie.
A másik megoldás a helyi normatíva alapján történő intézményfinanszírozás (HNIF) rendszere lehet. Ennek előnye, hogy
képes versenyhelyzetbe hozni az intézményeket ott, ahol az
intézmények száma és földrajzi közelsége ezt lehetővé teszi. Így
ösztönöz a szolgáltatások színvonalának javítására, illetve a költségtakarékosságra, ám ugyanakkor nem szünteti meg az önkormányzat aktív szerepét az oktatásfinanszírozásban. Az új
józsefvárosi finanszírozási modell alapvetően a HNIF logikáját
követi.

2. Az angol példa
Az állam, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott oktatási
rendszerekben fellépő hatékonysági problémák leküzdésére
Nagy-Britanniában központilag bevezették a tanulói alapú intézményfinanszírozást. Az 1988-as angol oktatási reformtörvény
1

A fontosabb utalványjavaslatok összefoglalását adja Atkinson, 1988. (in:
Lukács-Semjén, 1988.).
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kötelezően előírta, hogy a helyhatóságok meghatározott kritériumok szerint helyi normatív finanszírozási rendszert dolgozzanak
ki és oktatási intézményeiket alapvetően a hallgatói létszámtól függő módon finanszírozzák.1 Ezt az angol helyi oktatásfinanszírozási rendszert angolul LMS-nek rövidítik.2 Ez a rendszer
az alábbi sarkalatos pontokon nyugszik:

2.1 Szabad beiskolázás
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A szülők körzeti megkötöttség nélkül bármelyik állami vagy egyházi iskolába beadhatják gyermeküket. (Magániskolákra a rendszer nem terjed ki.) Az iskolák fizikai kapacitásuk határáig kötelesek felvenni a jelentkezőket, ami garantálja, hogy a szolgáltatók
a nehezebb esetekben se térhessenek ki egykönnyen a szolgáltatás nyújtása elől. A törvény a fogyasztók jobb informálása érdekében azt is előírja, hogy az iskolák külső vizsgákon elért
eredményeit nyilvánosságra kell hozni.

2.2 Tanulói alapú intézményfinanszírozás
Minden helyhatóság teljes oktatási költségvetésének túlnyomó
részét köteles decentralizálni, azaz a döntési jogkör delegálásával
köteles a támogatást az egyes oktatási intézmények között
szétosztani.
A költségvetés decentralizálása egy
• helyben kialakított,
• meghatározott országos szabályokat kielégítő és
• központilag jóváhagyott
normatív formulának megfelelően történik.
A helyhatóság által a formulából tetszőlegesen kivehető költségelemek arányát, sőt még a nem a tanulói létszámhoz kapcsoltan
elosztható oktatási támogatások arányát is erős (és az átmenet
éveiben fokozatosan tovább erősödő) korlátok szabályozzák. Következésképp az egyes oktatási intézményeknek meglehetősen erős anyagi érdekeltsége fűződik a tanulólétszám megfelelő alakulásához.

1
2

Bővebben lásd Semjén, 1993 és 1995.
Local Management of Schools.
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2.3 Kilépési lehetőség: opting out
Azok az intézmények, melyek nincsenek megelégedve a helyhatóság iskolafinanszírozási rendszerével, a felhasználók akaratától
függően (megfelelő szavazási procedúra alapján) kiléphetnek az
önkormányzat fennhatósága alól, és központi támogatású iskolává alakulhatnak át. Az opting out a helyi szolgáltatási politikát
a kilépéssel (s az azzal együttjáró, az önkormányzatot érintő
támogatáscsökkenéssel) való fenyegetés által hatékonyan képes
befolyásolni.

2.4 Összefoglalás
A fentiekből következően:
• a szülők szabad iskolaválasztási joga biztosított
• az oktatási célú költségvetési támogatás nagy része normatív képlet
(formula) szerint „megy a tanuló után”, jut le az intézményhez
• a konkrét finanszírozási formuláról az önkormányzat dönthet, de
a formulában a tanulólétszámnak döntő szerepet kell játszania
• az iskolák tehát érdekeltek a tanulólétszám bővítésében
A rendszer a piacot kívánja szimulálni. Mindazonáltal erre a
piacra inkább a kvázi piac név illik1, mivel
• költségvetési (takarékossági) megfontolásokból a rendszer nem
terjed ki a magániskolákra,
• a piacra való belépés lehetősége valójában az önkormányzatok
pénzügyi helyzete által erősen korlátozott2 és
• az érdemi választási lehetőségek is korlátozottak (nem kis
részben az új közös alaptanterv bevezetése miatt).
A finanszírozási és irányítási decentralizációtól az intézményi szintű hatékonyság, illetve a minőség javulása várható.
Ezt a nemzetközi irodalom a hagyományosan finanszírozott állami iskolák és a piacorientált magániskolák eredményességének

1
2

V.ö.: Glennester, 1992.
Az önkormányzatok jóval inkább az iskolabezárásokban érdekeltek, semmint az oktatási kínálat bővítésében.
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és költséghatékonyságának összehasonlításával mind a fejlett,
mind a fejlődő országok esetében bizonyítja.1
A helyi finanszírozási formulákban a különböző önkormányzatokban az alábbi tipikus összetevők fordulnak elő:
• létszám alapján járó támogatás (életkor szerint súlyozott tanulói létszám alapján)
• helyiségek paraméterei alapján kapott támogatás2
• átalánytámogatás
• kis intézmények pótléka (kiegészítések egy „csúszó” skála szerint)
• átlag feletti bérek védelme
• hátrányos társadalmi csoportok külön támogatása, illetve speciális (például gyógypedagógiai) oktatást igénylő tanulók támogatása
• egyéb
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3. A józsefvárosi modell3
Ennek kidolgozása során — elősorban a finanszírozási formula
kialakításában — sokat merítettünk a fentebb ismertetett angol
tapasztalatokból. Ugyanakkor a józsefvárosi modell környezete
és bizonyos értelemben célja is eltér az angol modellétől, ami az
alkalmazott konkrét megoldások különbségeiben is tükröződik.
Az angol modell egy központilag (törvénnyel) kikényszerített országos intézkedésre épül, melynek célja a hatékonyság fokozása mellett nem kis mértékben a helyi és a központi oktatáspolitika között korábban kialakult erőviszonyok átrendezése.
A józsefvárosi modell teljes mértékben önkormányzati kezdeményezésű, s célja a korábbi finanszírozási rend igazságosabbá,
méltányosabbá tétele, illetve a szűkös erőforrások hatékonyabb
felhasználását kikényszerítő automatizmusok kialakítása. A
józsefvárosi modell egyelőre csak az általános iskolákra vonatkozik, míg az angol rendszer a közoktatás valamennyi szintjére kiterjed.

1
2
3

A vonatkozó irodalmat röviden áttekinti Semjén, 1991., illetve 1995.
Például az alapterület nagysága, légköbméter, több épületben történő elhelyezés és a fűtési rendszer jellege.
A fejezet megírása során nagyban támaszkodtam Danhauser Rita, Szepesi
Balázs és Ungvári Gábor már említett, az általam felvázolt modellt konkretizáló megvalósítási tanulmányára (Danhauser — Szepesi — Ungvári, 1995.).
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3.1 A NAT hatása a magyar oktatás finanszírozására
A nagyobb, több azonos típusú iskolával rendelkező önkormányzati egységekben (mint amilyen Józsefváros is) a helyi normatív
intézményfinanszírozást az a törekvés hívhatja életre, hogy a
közpénzek megfelelő elköltéséért a választóknak felelős fenntartó
(az önkormányzat) világosan átlátható viszonyokat kíván teremteni a működés finanszírozásában.
A finanszírozási modellváltást emellett a NAT bevezetése is időszerűvé teszi: az azonos fenntartóhoz tartozó hasonló profilú
intézmények szolgáltatásaiban ma fennálló ad hoc különbségek
ugyanis a NAT életbelépése után nem tarthatók fenn hosszú távon.
Egy olyan rendszer kialakítása célszerű, melyben a NAT
által rögzített alapfeladatok forrásszükségletét a fenntartó
önkormányzat normatív módon, kiszámíthatóan biztosítja
az egyes intézmények számára. A többi erőforrás szétosztását pedig elsősorban az alapfeladatokon túlmenő helyi
oktatáspolitikai célfeladatok megvalósításához kötik.
A NAT életbelépése után az intézményi feladatok két nagy csoportra oszthatók:
1. A szolgáltatások jellege szerint:
• a kötelezően előírt alapképzés
• az iskola által felvállalt kiegészítő oktatási feladatok
• az oktatáshoz kapcsolódó jóléti szolgáltatások (napközi,
gyermekétkeztetés)
2. Az elvégzésükhöz szükséges ráfordítások jellege szerint:
• az iskola mint oktatási intézmény működését szolgáló tevékenységek
• az iskola mint épület üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
Az 1. pont első és harmadik elemét lehet a tanulólétszámhoz
kötődően normatív módon finanszírozni. A 2. pont szerinti
osztályozás pedig arra mutat rá, hogy a normatíva kialakítása
során az oktatási feladatokon túlmenően az ezeknek otthont adó
épületek eltérő sajátosságaira is tekintettel kell lenni.
Az önkormányzati forrásokhoz kétféle módon juthatnak hozzá az
intézmények:
• egy automatikus elosztási mechanizmuson keresztül (ez képviseli a rendszer meghatározó részét)
• az iskolák speciális tevékenységeinek finanszírozására szolgáló
alapból, amely felett az önkormányzat rendelkezik
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Egy ilyen rendszer alkalmazásának feltétele, hogy az iskola működését elemi egységekre/tevékenységekre lehessen bontani, amelyek egymástól függetlenül kezelhetőek és finanszírozhatóak. Az
iskolák számára törvény által kötelezően előírt feladatokon túlmenő tevékenységek finanszírozásáról az önkormányzatnak mérlegelési joga van: eldöntheti, mit tart támogatásra érdemesnek,
s szabadon meghatározhatja a támogatásra kiválasztott tevékenységek között a prioritásokat. A tevékenységek osztályozása
lehetővé teszi, hogy az egyes feladatok erőforrásigénye szerint az
intézmények összehasonlíthatókká váljanak.
Az új finanszírozási modell várakozásaink szerint egy átmeneti idő után csökkenteni fogja a működtetés adminisztratív költségeit, és növelni fogja az intézmények hatékonyságát.
A finanszírozási automatizmusok bevezetésének előnyei:
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• eltűnnek az önkormányzat és az iskolák közötti bonyolult
alkufolyamatok
• eltűnnek az évközbeni költségvetési korrekciók
• a döntéshozatali folyamat nagymértékben leegyszerűsödik és
áttekinthetőbbé válik
• az önkormányzat a fejkvótán keresztül minél több diák felvételére és megtartására ösztönzi az intézményeket
• az intézményeknek alapvető érdekévé válik, hogy a rendelkezésükre álló források felhasználásával minél magasabb színvonalon feleljenek meg a „vevőkör” elvárásainak
A rendszer tehát automatizmust hoz létre a kínálati alkalmazkodásra.
A jelenlegi bázisalapú finanszírozási rendszer1 nemcsak nem méltányos,
de az intézményi költségvetési korlátok komolyan vételét („keménységét”) sem tudja kikényszeríteni. Az egyes iskolák túlköltekezése miatt
szükségessé váló évközi támogatáskiegészítések a bázisfinanszírozású
rendszerben elfogadottak. Ezzel szemben a helyi normatív finanszírozási
rendszer az ad hoc alkufolyamatok kiiktatásán keresztül erősítheti az
intézmények pénzügyi fegyelmét.

1

A bázisfinanszírozási rendszerben az előző évi költségvetéseket (a bázist)
görgetik tovább. Egyes esetekben átmenetileg indokolt költségelemek „beépülnek” a támogatási bázisba, és az idő előrehaladtával, ahogy a körülmények változnak, jelentős és indokolatlan eltéréseket okozhatnak a fajlagos
kiadások színvonalában. A rendszer kulcseleme az új költségek elismertetéséről folytatott alkufolyamat.
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3.2 A költségvetés szintjei
Az önkormányzat oktatási költségvetésének három szintjét különböztethetjük meg1 a helyi normatív finanszírozási modellben.
Teljes oktatási költségvetés
Az első szint tartalmazza az oktatás
• működési kiadásait és
• a tőkekiadásait (beruházásokat, felújításokat) is.
A tőkekiadások finanszírozása azonban szokásosan mindenképp
kívül esik egy normatív modell keretein, ezért ettől most tekintsünk el.
Potenciális Oktatási Költségvetés (POK)2
A csak a működési kiadásokat tartalmazó összeg az oktatási
költségvetés második szintje.
Ide tartoznak
a) az oktatási intézmények működési költségei,
b) az oktatáshoz kapcsolódó gyermekszociális feladatok (napközi, étkezés) költségei,
c) az önkormányzati szintű oktatási szolgáltatások (például szaktanácsadás, logopédia, nevelési tanácsadás),
d) a puffer-alap3.
A leendő finanszírozási rendszerben a c) ponthoz kapcsolódva
lesznek telepíthetők majd az alapfeladatokat meghaladó oktatási szolgáltatások is. E feladatok jelentős részét az önkormányzat
közvetlenül finanszírozhatja, de az étkezési/gyermekjóléti szolgáltatásoknál a tanulóarányos finanszírozás tűnik a leginkább
kézenfekvő megoldásnak. Ennek ellenére ez utóbbiakat — mivel
nem sorolhatók a NAT által meghatározott oktatási alapfeladatokhoz — itt nem tekintjük a normatív finanszírozású rész alkotóelemének.

1
2
3

Lásd Semjén, 1995.
Az angol modellben e szint megfelelője a Potential School's Budget névre
hallgat.
A puffer-alapot az átállás költségeinek fedezésére különítik el azon intézmények számára, amelyek rosszul járnának az új finanszírozási rendszer
bevezetésével.
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Delegált Oktatási Költségvetés (DOK)
Ez a HNIF harmadik szintje, amely a POK-nak már csupán az a)
pontját tartalmazza.
Ide kerülnek az objektív mutatókra épített formula alapján normatív módon finanszírozható
• oktatási alapfeladatok és
• az épületfenntartási tevékenységek.
Bár úgy tűnhet, a második és a harmadik szint elhatárolása objektíven,
egyértelmű szempontok alapján történik, valójában nem teljesen ez a
helyzet. Az, hogy mi tartozzék a DOK-ba (a normatív módon finanszírozott kiadások közé), jórészt oktatáspolitikai kérdés. A DOK/POK arány
változhat (és az angol modellben változik is!) az idő múlásával. Ez az
arány a rendszer egyik jellemző paramétere. Jelöljük ezt az egyszerűség
kedvéért α-val.1 Úgy is fogalmazhatunk, hogy α a normatívan finanszírozott kiadások aránya az oktatási költségvetésen belül.
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Így az általunk javasolt finanszírozási rendszer alapjában négy
normatív és egy kiegészítő elemből áll:
1. a korrigált létszám után járó támogatásból
2. az épület területe és műszaki jellemzői alapján járó támogatásból
3. az átalánytámogatásból
4. az egy tanárra jutó órák számától függő kompenzációs normatívából
5. kiegészítő (puffer-) támogatásból a rendszer bevezetésének
idejére

3.3 A normatív elemek meghatározása
Danhauser, Szepesi és Ungvári megvalósítási tanulmányukban
meghatározták a különböző normatív elemek nagyságát, és szimulálták a normatív rendszer által eredményezett forráselosztást.
Ehhez a GAMESZ 1994. évi adataiból indultak ki.
Az adatok alapján kiszámították, mennyi a POK. Ebból levonva
az előbbiekben szereplő b) és c) tételeket (egyelőre tehát a pufferalap nélkül, csak a POK a) pontját figyelembe véve) megnézték,
hogy mekkora lehetne a DOK. (A 94-es költségvetésben mintegy
a POK 68.8%-a.)

1

A helyi finanszírozási rendszer másik fontos paramétere a β, amely a
fejkvóta/DOK arányt mutatja meg.
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Ebből a költségvetés szerinti kiadásokat minden iskola esetében
a fentiek szerinti két csoportra bontották:
• oktatáshoz kapcsolható költségek (ide számítva az adminisztráció tételeit is)
• fenntartási, épületüzemeltetési ráfordítások
A tanulólétszám után járó fejkvótát, az épület jellegét és területét
is figyelembe vevő fenntartási normatívát, és a minden iskolának
egységesen járó átalánytámogatást a lineáris regressziószámítás
módszerével határozták meg.
Két regressziót illesztettek: egyet az oktatási költségre a korrigált létszámot használva független változóként, egy másikat pedig az üzemeltetési
költségekre, a területet használva független változóként, de úgy, hogy
egyben az épület sajátosságait (fűtési rendszerét) is figyelembe vették. A
két regressziós konstans összege adja az iskolánkénti átalánytámogatás
nagyságát, míg a regressziós paramétereket a fejkvóta, illetve a fenntartási (területi) normatívák meghatározására használhatjuk.

Fejkvóta
Az eltérő életkorú és képezhetőségű gyerekek oktatásának eltérő
költségigényét a korrigált létszám mutatóján keresztül vesszük
figyelembe. Ennek meghatározásakor a gyógypedagógiai jellegű/speciális képzést igénylő gyermekeket dupla súllyal vesszük
figyelembe, az életkori különbségeket pedig egy a felső tagozatosokhoz rendelt súly fejezi ki.1
A korrigált tanulólétszám számításához alkalmazott súlyok:
•
•
•
•

alsó tagozatos: 1
gyógypedagógiai/speciális képzést igénylő alsó tagozatos: 2
felső tagozatos: 1,265
gyógypedagógiai/speciális képzést igénylő felső tagozatos: 2,53

A fentiekben vázolt regresszión alapuló számítási módszer szerint egy
tanulóra (a korrigált létszám egy egységére) 41.669 Ft fejkvóta jár.
Üzemeltetési (épület-) normatíva
Az iskolák méretét a nyilvántartás (némileg hiányos) részletes
adatainak összegzése alapján határozták meg2. Az épületeket a

1
2

Ezt a felső tagozatosok kerületi átlagos összóraszámának az első négy
osztály átlagos óraszámához való aránya alapján állapíthatjuk meg.
Két iskola esetében az adatbázis hiányosságai miatt becsülni kellett ezeket
az adatokat.
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fenntartási költség nagy részét kitevő fűtési ráfordítások szerint
osztottuk két csoportra:
a) a drágább távhővel fűtött iskolák
b) az összes többi iskola
A két csoportba tartozó iskolák regresszós paraméterének eltérése fejezi ki az üzemeltetési költségek az épület jellegéből eredő
eltéréseit1. Az iskolák mérete alapján járó normatív támogatás a
hagyományos fűtési rendszerű intézmények esetében négyzetméterenként 1341 Ft. Ehhez a drágább távhővel üzemelő iskolák
esetében négyzetméterenként 359 Ft kiegészítés jön, azaz az ebbe
a csoportba tartozó két iskola négyzetméterenként 1700 Ft-ot kap.
Általánytámogatás
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Az átalánytámogatás kézenfekvő eszköz a méretkülönbségek kezelésére a finanszírozási rendszerben. Az egyes iskolákban ugyanis
az iskola méretétől függetlenül felmerülnek bizonyos fix rezsiköltségek, adminisztratív, illetve a helyi tantervvel kapcsolatos kiadások. Ezek miatt a kisebb iskolák relatíve kedvezőtlenebb
helyzetbe kerülhetnének, ha a finanszírozás kizárólagosan
létszámfüggő módon történne.
E probléma egyik lehetséges kezelési módja, ha minden iskola
kap egy, az oda járó tanulók számától független átalánytámogatást is2. A minden iskolának járó oktatási átalány a józsefvárosi modellben a két regresszós konstans (1.830.157 Ft, illetve
466.223 Ft) összegeként 2.296.380 Ft-ra jön ki. Összesítve ez a
DOK-ban szereplő költségek mintegy 7-8%-a.
Kompenzációs normatíva
Ez az egyenlőtlen óraterhelés miatt szükséges. Két meghatározó,
így esetleg módosítható értéke
• a kerületi átlagos heti tanári óraszám mutatója3 és
1
2
3

Ez meglehetősen durva módszer; lehetséges más tényezőket (lift, belmagasság) is figyelembe venni.
Az angol modellben az átalánytámogatás nagysága iskolatípusonként, illetve a tanulók korösszetétele alapján eltérő is lehet.
Az átlag helyett egy a kerületi oktatáspolitika által optimálisnak tartott
tanári terhelést kifejező érték is szolgálhat a kompenzáció alapjául. Az
átlagos értékre épülő kompenzáció esetén a kiegyenlítő hatás a hangsúlyosabb, míg a másik módszerre épülő kompenzáció esetén inkább egyfajta
terelő hatásról beszélhetünk.
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• a kompenzációs konstans.
Az első érték a kerületi oktatáspolitika optimális tanári terhelésről
és létszámról kinyilvánított preferenciáit jelzi, míg az utóbbi
szabályozó az önkormányzat „szigorúságától” függ. Értéke azt
jelzi, milyen erősen kívánja terelni az önkormányzat az iskolákat
a hatékonyabb tanári foglalkoztatás felé.
A kompenzációs normatíva a józsefvárosi modellben a kerületi
átlagnál kisebb egy tanárra jutó iskolánkénti átlagóraszámból
adódó többletköltség1 egy részét finanszírozza. Erre részben a
kisebb iskolák nagyobb fajlagos tanárszükséglete, részben pedig
a „történelmileg” kialakult tanári foglakoztatás védelme miatt van
szükség.
Ugyanakkor nem lenne helyes a többletköltség egészét elismerni,
beépíteni a HNIF-be. Egyrészt azért, mert a kerületi átlagnál
alacsonyabb átlagos óraszám részben az intézményvezetés döntései miatt alakul ki, másrészt azért, mert éppen a hatékonyabb
tanárfoglakoztatás a kerületi oktatásigazgatás legitim célja. A
javasolt modell így az átlagos többletkiadás felét ismerné el
kompenzációs jelleggel.
Becsléseink szerint iskolánként az átlagos heti óraszám egységnyi
eltéréséből adódó többletköltségek felét a Józsefvárosban 600
ezer forint ellentételezi. (Az egy tanárra jutó átlagos óraszám a
kerületben 15,496.)
A puffer-alap
A rendszer bevezetésével megváltozik az egyes iskolák költségvetési támogatási összege, egyesek nyernek, mások vesztenek a
változásokkal. A vesztes intézmények kieső forrásainak kompenzálása egy átmeneti időszakra mind politikailag, mind méltányossági szempontból elkerülhetetlen. Erre puffer-alapot hozunk
létre.
A kompenzációs eljárással kapcsolatban két kérdést kell tárgyalnunk.
Az egyes iskolák „átállási veszteségeinek” finanszírozása
E kérdés megválaszolását meghatározza, hogy
• egy kompenzációt nem tartalmazó modellben mekkora kumulált forráshiány jelentkezne az áttérés által hátrányosabb helyzetbe kerülő intézményeknél, illetve
1

Ugyanannyi óra megtartásához alacsonyabb átlagos óraszám mellett több
pedagógusra van szükség egy iskolában.
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• mekkora forrásokat képes az önkormányzat az átállás költségeinek fedezésére máshonnan átcsoportosítani.
A korábban már szereplő normatívákat és átalányokat figyelembe
véve az átállás miatt keletkező kumulált forráskiesés Józsefvárosban 8.747.500 Ft lenne. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 298.4 millió
Ft-ot kitevő „eredeti” DOK nem egészen 3%-nak megfelelő
pótlólagos összeg bevonásával már anélkül lehetne bevezetni
az új rendszert, hogy ezáltal bármelyik intézményt kedvezőtlenebb helyzetbe hoznánk.
A puffer-alap felosztásának technikája
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A legegyszerűbb, de bizonyos értelemben a legköltségesebb megoldás az, amikor a DOK-on kívüli forrásból, tehát forrásátcsoportosítással finanszírozzák az átállás költségeit. Ebben az esetben mindegyik intézmény teljes egészében megkapja a normatív
rendszer szerint kalkulált támogatásokat és emellett az önkormányzat teljes mértékben „kárpótolja” a veszteseket. A mai
forrásínséges időkben azoban kérdéses, hogy még ilyen relatíve
csekély összeg is biztosítható-e kívülről.
Egy másik megoldás az, amikor a szigorúan vett normatív elemeket (a fejkvótát, a fenntartási normatívát és az általányt)
arányosan csökkentjük, és az így magából a DOK-ból megtakarított összeget fordítjuk kompenzációra.
Természetesen ezáltal egyes olyan intézmények is kevesebbet
kapnak majd a korábbi támogatási összegnél, amelyek az eredeti
normatívák mellett még a „nyertesek” között voltak. Mivel ezeket
is kompenzálni kell, ezáltal a puffer-alap forrásszükséglete jelentősen megnő. Egy ilyen megoldás a nyertesek nyereményének
nagy részét eliminálja, ezért eleinte — amíg a kompenzációs
hányad magas — csak kis mértékben képes igazságosabbá
tenni a korábbi bázisfinanszírozási rendszert; ugyanakkor az
átmenet bevezetése csak kevés súrlódással jár.
Ha Józsefvárosban a normatív elemeket 5%-kal csökkentjük, ebből
14.580.000 Ft marad a szükséges kiegészítésekre, a teljes kompenzációhoz azonban még további 4.093.500Ft-ra lenne szükség más forrásból.
A kvóták 10%-os csökkentése esetén a puffer-alap már 29.159.850 Ft-ra
dagad, és ekkor a veszteségek teljes kiegyenlítésének külső forrásigénye
már minimális: 925.500 Ft.

A megvalósítási tanulmány a kvóták 5%-os csökkentésével
és egyéb forrás bevonásával létrehozott puffer-alapot tart
ideálisnak, amelynek nagysága lehetővé teszi a „veszteség” teljes kompenzálását.
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A puffer-alap felosztása, a támogatások allokálása kezdetben
történhet automatikusan (az új rendszer bevezetése miatt kiesett
források arányában), illetve eseti megítélés alapján. A két megoldás vegyíthető is. A már idézett megvalósítási tanulmányban
megfogalmazott javaslat értelmében a puffer-alap 75%-át automatikusan, a kieső forrásokkal arányosan juttathatjuk vissza az
intézményekhez, míg a maradék 25%-ból egy az esetleg felmerülő
problémák megoldásának fedezetét biztosító tartalékot képzünk. A
normatív rendszerre való átállás miatt kieső bevételek kompenzációja folymatosan csökkenne, és a puffer-alap néhány
(például 5) éven belül teljesen megszűnne.
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Változások a költségvetési törvényben
2004. évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl

Szentirmai László

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetését az Országgyûlés
a 2004. évi CXXXV. törvénnyel fogadta el 2004. december 20-i
ülésnapján.1 A törvény kihirdetésére a Magyar Közlöny 2004. évi
202. számában (2004. december 27.) került sor.
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1. Bevezetés
A törvény elfogadását több hónapos kemény szakmai és politikai
vita elõzte meg, amelyet jól mutat az a tény is, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslathoz nagyon sok módosító javaslat
és kapcsolódó módosító javaslat érkezett.
A törvényhozók a 2005. évi költségvetési törvénnyel a központi költségvetés 2005. évi kiadási fõösszegét 6 582 893,4 millió forintban
állapították meg. Ez az összeg a 2004. évi költségvetési törvényben
6 132 434,5 millió forint, 2003-ban 5 310 575,4 millió forint,
2002-ben 4 556 251,4 millió forint, 2001-ben 4 322 440,5 millió forint, 2000-ben pedig 3 788 275,6 millió forint volt.
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A központi költségvetés 2005. évi bevételi fõösszege ezzel egyidejûleg 5 883 157,8 millió forintban került megállapításra (ez az
összeg a 2004. évi tervezéskor 5 481 509,5 millió forint, 2003-ban
4 741 603,7 millió forint, 2002-ben 4 070 169,5 millió forint,
2001-ben 3 841 404,6 millió forint, 2000-ben pedig 3 392 043,9
millió forint volt).2
Mindezek következményeként a költségvetés 2005. évi tervezett
hiánya 699 735,6 millió forint lett (ez az összeg a 2004. évi tervezéskor 650 925,0 millió forint, 2003-ban 568 971,7 millió forint,
2002-ben 486 081,9 millió forint, 2001-ben 481 035,9 millió forint, 2000-ben pedig 396 231,7 millió forint volt).1
Összességében tehát a 2004-es naptári évben a Magyar Köztársaság központi költségvetése összesen hatezer-ötszáznyolcvankettõ milliárd nyolcszázkilencvenhárom egész négytized millió
forint kiadást, ezzel egyidejûleg összesen ötezer-nyolcszáznyolcvanhárom milliárd százötvenhét egész nyolctized millió forint bevételt tervezett, azaz ennek eredményeként összesen hatszázkilencvenkilenc milliárd hétszázharmincöt egész hattized millió
forint deficittel számol.
A központi költségvetés funkcionális szerkezetben tagolt mérlegét vizsgálva megállapíthatjuk azt is, hogy a törvényhozók a
2005. naptári évben milyen pénzügyi támogatásokat tudtak biztosítani a közoktatás feladatainak ellátásához.

1

Ktv. 1. számú melléklet fõösszegei
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A kiadási és bevételi fõösszegek, valamint a központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésû elõirányzatok saját bevétellel
nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási
elõirányzatok
·
·
·
·
·
·
·

költségvetési fejezetek,
címek,
alcímek,
jogcímcsoportok,
jogcímek,
elõirányzat-csoportok és
kiemelt elõirányzatok

szerinti részletezését a költségvetési törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
A központi költségvetés mérlegét az Országgyûlés a Ktv. 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyta jóvá.
Az oktatási tárca költségvetési politikájának alapelve a 2004. évhez
hasonlóan továbbra is az volt, hogy a pénzügyi lehetõségek figyelembevételével biztosítsa az intézmények zavartalan mûködtetését, ugyanakkor ezzel egyidejûleg teremtse meg a közoktatásban jelenleg zajló reformfolyamat finanszírozási hátterét is.
Mindezen törekvések fedezete a költségvetés két fejezetében található meg.
Az elõzõ évek költségvetésében ez a Belügyminisztérium fejezete
(XI.) és az Oktatási Minisztérium fejezete (XX.) volt.
Mivel azonban a költségvetés 2005-ben szerkezetileg is megváltozott, így az önkormányzatok mûködtetéséhez kapcsolódó
és a közoktatást érintõ
· normatív hozzájárulások,
· központosított elõirányzatok és
· normatív kötött felhasználású támogatások
átkerültek a XI. fejezetbõl a IX. fejezetbe.
A IX. fejezet, amely a helyi önkormányzatok támogatásait
tartalmazza
E fejezetben az alábbi költségvetési címek és pénzügyi fedezetük
találhatók:
· normatív hozzájárulások (amelyek az önkormányzatok mûködtetéséhez kapcsolódnak)
· központosított elõirányzatok
Iskolavezetés 2005. február
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·
·
·
·
·
·
·

mûködõképesség megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások
színházi támogatások
normatív kötött felhasználású támogatások
címzett és céltámogatások
fejlesztési és vis maior támogatások
vis maior tartalék
budapesti 4. metróvonal elsõ szakasza építésének támogatása

Az önkormányzatok által ellátott közoktatási feladatok finanszírozásában a normatívák fõösszegének inflációkövetõ emelésén
túl az alábbi feladatok kaptak új, illetve a korábbinál lényegesen
nagyobb figyelmet.
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2004-ben nyílt elõször mód az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához adandó központi hozzájárulás normatív úton való
biztosítására, illetve a minõségfejlesztési feladatok ellátásához
szükséges normatíva bevezetésére. Új normatíva támogatta a kulturális, szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok ellátását, a
nyelvi elõkészítõ évfolyamok indítását, valamint a középiskolai pedagógusok felkészülését a kétszintû érettségiztetésre. A
bejáró normatíva igénylési köre kibõvült a középiskolásokkal,
szélesebbé vált a szakmai fejlesztési feladatokra rendelkezésre
álló forrásokhoz hozzáférõ intézmények köre. Mindezek mellett tovább folytatódott az ingyenes tankönyvellátás rászorultsági alapon történõ kiterjesztése is.
2005-ben megjelent a normatív hozzájárulások között több alaphozzájáruláshoz kapcsolódóan egy 10 000 Ft-os kiegészítõ támogatás, amely a csoport- és osztálylétszámhoz kötötten igényelhetõ.
A bentlakásos ellátás normatívája kettévált a kollégiumi, externátusi ellátás és a szállásnyújtás normatívájára. A kollégiumi
hozzájárulás a nappali oktatásban még nem részesülõ gyermek
után is igénybe vehetõvé vált abban az esetben, ha a kollégium az
alapító okirata szerint többcélú intézményként mûködik, és az
óvodai nevelés feladatát is ellátja.
Megszûnt önálló normatívaként a pedagógusok szakkönyvvásárlását biztosító forrás, amely beépült az alapnormatívákba.
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A kötött felhasználású normatív támogatások száma jelentõs
mértékben lecsökkent, így szakmailag nehezen indokolhatóan
(az adott célok megvalósítását is veszélyeztetõ módon) kötetlen
felhasználású normatív hozzájárulás lett
· a pedagógiai szakmai szolgáltatás,
· a minõségfejlesztés és minõségirányítás, illetve
· a diáksport feladatait támogató forrás.
Igaz, jelentõsen megnõtt és tartalmában kibõvült a szakmai fejlesztés kötött normatíva, amelyben igen jelentõs források támogatják az informatikaieszköz-fejlesztést.
2004-ben a belügyminisztériumi (XI.), míg 2005-ben az önkormányzati (IX.) fejezetben szerepel a helyi önkormányzatok által
felhasználható központosított elõirányzatok között a kistérségi
fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzésére szolgáló két
elõirányzat is, melybõl a közoktatás további jelentõs forrásokat
remél.
E két elõirányzat:
· a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésére, a modellkísérletek támogatására 6,4 milliárd forint
· a többcélú kistérségi társulások normatív mûködési támogatására pedig 9,0 milliárd forint
Szintén közvetlenül érinti a közoktatást, hogy a címzett és céltámogatások, a fejlesztési és vis maior támogatások (és ez utóbbi
tartaléka), valamint a céljellegû decentralizált támogatások jelentõs része 2005-ben is az oktatási ágazat infrastrukturális fejlesztését szolgálja majd.
A XX. fejezet az Oktatási Minisztérium fejezete
Ennek részeként a közoktatás központi feladatainak fedezetét tartalmazó 11/4 közoktatási feladatok támogatása költségvetési alcímen a költségvetési törvény 5 033,0 millió forint támogatást biztosít. Ezen alcímen az alábbi források találhatók (millió Ft-ban):
· Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elõirányzata 170
· Emelt szintû érettségi vizsga lebonyolítása 1 680
· Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése 100
· Oktatási nyilvántartások fejlesztése 1 050
· Oktatási infokommunikációs technológia 760
· Országos szövetségek, testületek támogatása 73
· Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 270
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·
·
·
·
·

Nemzeti alaptanterv megvalósulásának támogatása 100
SuliNova Kht. támogatása 380
Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása 120
Sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztésének segítése 150
Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása 180

Az Oktatási Minisztérium költségvetési fejezetében további, a közoktatási szakterületet közvetlenül érintõ fejezeti kezelésû elõirányzatok még másik öt alcímen is megtalálhatók (millió Ft-ban):
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· 11/2/3 „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” jogcímcsoportban
— Közoktatási célú humánszolgáltatás normatív állami támogatására 67 100
(2004-ben 48 milliárd 560,0 millió forint)
— Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ
támogatására 14 400
(2004-ben 14,0 milliárd forint)
· 11/7/4 „Etnikai, kisebbségi feladatok támogatása” jogcímcsoportban 152
· 11/7/10 „Zánka Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása” jogcímcsoport 190
· 11/7/12 „Nemzetiségi feladatok támogatása” jogcímcsoportban 170
· 11/7/13 „Határon túli feladatok támogatása” jogcímcsoportban 418
A közoktatás további jelentõs forrásokat remél a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítására rendelkezésre álló pénzeszközökbõl is.
A szakképzés támogatására rendelkezésre álló elõirányzatok egy
része is természetesen kapcsolódhat közoktatási célokhoz is.

2. A költségvetési törvény szerkezete
A 2005. évre szóló költségvetési törvény négy fõ részbõl, ezen belül 11 fejezetbõl, alfejezetekbõl, 35 kapcsolódó törvénymódosításból, valamint a vegyes és záró rendelkezésekbõl, illetve 22
mellékletbõl áll, az alábbiak szerint:
I. A Magyar Köztársaság 2005. évi központi költségvetése
1. A központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek fõösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
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2. A központi költségvetés egyes elõirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetõleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
– A központi költségvetés tartalék-elõirányzatai
– Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos
rendelkezések
– A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû
elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések
3. A központi költségvetés és az államháztartás többi alrendszerének kapcsolata
– A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere
A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai
Az önkormányzatok által beszedett illetékek és más bevételek szabályozása
A fõvárosi önkormányzatok bevételei
A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ szabályai
– A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata
– A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata
– Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Garancia Részlegtõl érkezõ agrártámogatások és az Európai Unió részére fizetendõ cukorilleték megelõlegezése
4. A központi költségvetés és az államháztartáson kívüli szervezetek kapcsolata
– Az egyházak és a társadalmi önszervezõdések kapcsolata
5. Kezességvállalás, kezesi helytállás és viszontgarancia
6. Központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
– Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre
– A központi költségvetés elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei
– A kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét
ellátó szervek vezetõinek különleges jogosítványai
7. A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések
II. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével kapcsolatos rendelkezések
III.A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2005. évi költségvetése
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1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak és
bevételeinek fõösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. A nyugdíj-biztosítási alap költségvetése
3. Az egészségbiztosítási alap költségvetése
4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének
végrehajtásával, az egyes elõirányzatok megállapításával,
teljesítésével, illetõleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
– Elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadások
– Az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter és a pénzügyminiszter
különleges jogosítványai
– A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes
elõirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
IV.A költségvetés elõirányzatainak megalapozását szolgáló
rendelkezések és törvénymódosítások
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény
módosítása
A munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
módosítása
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása
A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII.
törvény módosítása
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása
Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl
szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról,
valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

Iskolavezetés 2005. február

Gazdálkodás

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
módosítása
A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény módosítása
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény módosítása
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII.
törvény módosítása
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény módosítása
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosítása
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény módosítása
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény módosítása
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
módosítása
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 1999. évi
CXXIV. törvény módosítása
Az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény módosítása
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló
2001. évi C. törvény módosítása
A pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003. évi
XV. törvény módosítása
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosítása
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII.
törvény módosítása
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
módosítása
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi
XC. törvény módosítása
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása
Vegyes és zárórendelkezések
Mellékletek
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3. A központi költségvetésben megjelenõ hozzájárulások és támogatások elõirányzatai
A költségvetési törvény szerint a Magyar Köztársaság központi
költségvetése egyrészt intézmények (és szervezetek) mûködéséhez és fejlesztéséhez, másrészt pedig konkrétan meghatározott
feladatokhoz biztosít elõirányzatokat, éspedig hozzájárulás, illetve támogatás formájában.
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· Az úgynevezett „központi költségvetési szervként mûködõ intézmények” az õket közvetlenül felügyelõ minisztérium vagy
fõhatóság fejezeti költségvetésében kapnak finanszírozási forrásokat a saját bevétellel nem fedezett kiadásaik kiegészítéseként. A feladatokhoz kötött központi támogatási források hozzájuk közvetett módon jutnak el.
· A közoktatási célokat szolgáló központi költségvetési hozzájárulások és támogatások elõirányzatait ugyanakkor a Helyi önkormányzatok támogatásai (IX. fejezet az önkormányzatok tekintetében), illetõleg az Oktatási Minisztérium (XX. fejezet a
humán szolgáltatók tekintetében) fejezeti költségvetése tartalmazza.
· Közoktatási célokat szolgáló egyéb elõirányzatok szerepelnek
még az Oktatási Minisztérium (XX.) fejezeti költségvetésében fõként a 11/4. alcímszámon, de néhány más, például a 11/2/3.
és a 11/7/10. alcímszámon is.
A közoktatási intézményfenntartók a költségvetési törvénnyel egyidejûleg módosított törvények (például a közoktatási törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a családtámogatási törvény) figyelembevétele mellett, egyrészt a költségvetési törvényben
rögzítettek alapján, másrészt pedig a törvény kihirdetését követõen
kiadásra kerülõ különbözõ minisztériumi közlemények alapján igényelhetik a hozzájárulásokat és támogatásokat.

3.1 Közoktatási célú hozzájárulások és támogatások az Önkormányzatok (IX.) és az Oktatási Minisztérium (XX.)
költségvetési fejezetekben
A 2003. évben megváltozott finanszírozási struktúrában a Belügyminisztérium a helyi önkormányzatok, az Oktatási Minisztérium
pedig a nem önkormányzati, nem állami közoktatási intézmények
fenntartói részére biztosítottak közvetlenül támogatási forrásokat.
A 2004. évben bekövetkezett újabb változás legfontosabb eleme
az, hogy a belügyminisztériumi fejezet helyett a „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezetbe kerültek a helyi önkormányzatok részére biztosított támogatási források.

Iskolavezetés 2005. február

Gazdálkodás

Ezen belül találhatók meg ez évtõl
· a „Normatív hozzájárulások”,
· a „Központosított elõirányzatok” és
· a „Normatív, kötött felhasználású támogatások”
alcímeken tervezett elõirányzatok.
2005-ben már az önkormányzati fejezetben szerepel a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok
között a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésére és a modellkísérletek támogatására, valamint a többcélú kistérségi társulások normatív mûködési támogatására fordítható összesen mintegy 15,4 milliárd forint is.
Szintén közvetlenül érintheti a közoktatást, hogy a címzett és
céltámogatások, a fejlesztési és vis maior támogatások (és ez
utóbbi tartaléka), valamint a céljellegû decentralizált támogatások jelentõs része 2005-ben is nagy valószínûséggel az oktatási
ágazat infrastrukturális fejlesztését szolgálja majd.
Érdemes a felhasználhatóság formája szerinti összegzésben, illetve jogcímcsoportonként tételesen is áttekinteni a költségvetési
törvény IX. fejezetében a helyi önkormányzatok számára közoktatási célra biztosított hozzájárulások és támogatások 2005. évi
elõirányzatait, összehasonlítva a korábbi évekkel:
Felhasználhatóság
Normatív
állami
hozzájárulások
Ktv. 3. melléklet
Központosított kötött
felhasználású elõirányzatok*
Ktv. 5.
melléklet
Normatív,
kötött felhasználású
támogatások
Ktv. 8. melléklet
Összesen:

2005.
millió Ft
493 733,7

2004.
millió Ft
472 965,0

2003.
millió Ft
444 901,9

2002.
millió Ft
310 072,2

2001.
millió Ft
282 767,4

2 118,0

840,0

2 340,0

340,0

320,0

18 113,6

16 952,3

21 198,3

15 038,4

14 817,0

513 625,3

490 757,3

468 440,2

325 450,6

297 904,4

Forrás: Ktv. 1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
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Azaz a 2004. évhez viszonyítva a 2005. évre az önkormányzati
közoktatást érintõ normatív állami hozzájárulások, elõirányzatok és támogatások összesen 22 868,0 millió forinttal, vagyis
4,66%-kal növekedtek.
A növekedés mértéke egyébként 2004-ben 4,76%, 2003-ban (a
központi béremelés miatt) 43,94%, 2002-ben 9,25% volt. Így rögzíthetõ az is, hogy a kormányváltást követõ növekedés eddig
összesen 57,82%.
A központosított kötött felhasználású elõirányzatok (*) között
szerepel változatlan összeggel
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· a nemzetiségi iskolák kiegészítõ támogatása (340 millió forint),
valamint
· az ECDL számítógép-kezelõi vizsga és a nyelvvizsga díjának
visszatérítéséhez szükséges forrás (500 millió forint),
· de itt szerepel az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának
támogatására további 1278 millió forint is.
Ezeken túl további 8400 millió forint (2004-ben 6022,1 millió forint) áll rendelkezésre a helyi önkormányzatok bérkiadásaival
kapcsolatos igények biztosítására és összesen 15 400 millió forint (2004-ben 9 500,0 millió forint) a kistérségi fejlesztések, modellek és kistérségi társulások ösztönzésére, a már megalakult
többcélú kistérségi társulások mûködtetésére. Ezen források nagyobbik része várhatóan szintén közvetlenül érinti majd a közoktatást.
A fenti költségvetési adatok alapján összességében egyértelmûen
jól látható, hogy a közoktatási költségvetésben – a 2003. évi
nagyszabású közalkalmazotti béremelés után kialakult bérek reálértékének megtartása mellett is – a 2004. évhez hasonlóan lényegében biztosítható a 2005. évben várható infláció hatásai
döntõ többségének kivédése.
A változások értelmezéséhez feltétlenül fontos figyelembe venni
azt a tényt is, hogy mind a normatív állami hozzájárulások, mind
pedig a normatív, kötött felhasználású támogatások belsõ szerkezetében jelentõs változás következett be.

Iskolavezetés 2005. február

Gazdálkodás

2005. évi normatív állami hozzájárulások részletezése jogcímcsoportonként:

19. Óvodai nevelés
20. Iskolai oktatás
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
22. Alapfokú mûvészetoktatás
23. Kollégiumok közoktatási feladatai
24. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz
25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához
26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatások,
szolgáltatások
30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs. hozzájárulás
Összesen:

2005.
millió forint
61 148,5
291 249,3
31 572,7

2004.
millió forint
57 644,4
281 427,9
28 388,4

2003.
millió forint
56 586,9
275 501,9
25 985,1

12 271,1
15 598,7

12 396,6
24 020,1

11 609,6
23 854,5

20 412,8

18 088,6

19 169,2

18 178,8

40 763,4

32 820,2

51 363,9

472 965,0

444 901,9

1 548,0
493 733,7
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Forrás: Ktv. 1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

2005. évi normatív állami hozzájárulások növekedése
2003. és 2004. évekhez viszonyítva:

+ 6,08
+ 3,49
+ 11,22

2003/2004.
változás
%-ban
+ 1,87
+ 2,15
+ 9,25

– 1,01
– 35,06
+ 18,54

+ 6,79
+ 0,69
+ 34,51

+ 4,39

+ 6,31

2004/2005.
változás
%-ban
19.
20.
21.

Óvodai nevelés
Iskolai oktatás
Különleges gondozás keretében nyújtott
ellátás
22.
Alapfokú mûvészetoktatás
23.
Kollégiumok közoktatási feladatai
24–26. Kiegészítõ hozzájárulások
30.
Összesen:

N
6.8

Forrás: Ktv. 1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
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2005. évi központosított kötött felhasználású elõirányzatok részletezése jogcímcsoportonként:

7.
10.
18.
22.

20.

Kieg. támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához
Létszámcsökkentéssel kapcs.
kiadások támogatása**
Kieg. támogatás a helyi
önkorm. bérkiadásaihoz*
ECDL számítógép-kezelõi
vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése
Összesen:
Kistérségi fejlesztések, társulások ösztönzése, többcélú kistérségi társulások
mûködtetése***

2004.
2005.
millió forint millió forint
340,0
340,0

2003.
millió forint
340,0

4 014,7
2 000,0

5 600,0
500,0

500,0

6 440,0
5 133,3

4 854,7
2 483,0

2 340,0

Forrás: Ktv. 1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

N
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*

A 2003. évi költségvetésben a közkeletû nevén „bérhiki”-nek
nevezett 3 milliárd Ft (ennek mintegy 2/3 része érintette a
közoktatást) kiegészítõ támogatás illette meg a helyi önkormányzatot bér- és a kapcsolódó kiadási kötelezettségeihez,
ha a 2003. évi forrásainak növekménye nem nyújtott fedezetet a közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember
1-jei béremelésébõl, a köztisztviselõk 2001. július 1-jei illetmény-elõmeneteli rendszere módosításából, a szociális ágazatban foglalkoztatottak 2001. évi munkahelyipótlék-emelésébõl, valamint a közmûvelõdési és kulturális területen
foglalkoztatottak 2001. évi szakmai szorzó emelésébõl következõ, a vonatkozó felmérések szerinti 2003. évi – jubileumi jutalom nélkül számított – együttes kiadása 98%-ára.
A 2005. évi költségvetésben erre a célra 8,4 milliárd Ft áll
rendelkezésre. A táblázatban ennek szintén 2/3 részét szerepeltettük.

**

A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása (lényegében az elõzõekben ismertetett, 2003-ban és 2005-ben
„Kiegészítõ támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz” elnevezéssel szereplõ cél) a sokéves tapasztalatok alapján
nagyobb részben szintén a közoktatásban jelentkezõ többletforrás. A 2004. évi költségvetésben szereplõ 6 022,1 millió Ft
2/3 része szerepel a táblázatban.
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*** A kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése
céljára a 2004-ben rendelkezésre álló 7,7 milliárd forintnyi
forrásból 2 milliárd 483 millió forint, azaz a teljes forrás
mintegy 1/3 része, pontosabban 32,25%-a volt felhasználható a közoktatás számára is fontos célok támogatására.
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2005. évben a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása feladatra
6,4 milliárd forint, a többcélú kistérségi társulások normatív mûködési támogatására 9,0 milliárd forint áll rendelkezésre, azaz kistérségi célokra összesen 15,4 milliárd forint. A
táblázatban ezen összegnek szintén 1/3 része szerepel.
2005. évi normatív, kötött felhasználású támogatások
részletezése jogcímszámonként:

1.

2.
3.

4.

Pedagógus-szakvizsga és
-továbbképzés
Pedagógusok szakkönyvvásárlása****
Fõvárosi, megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
Szakmai és informatikai
fejlesztési feladatok
Pedagógiai szakmai
szolgáltatás****
Minõségfejlesztési
feladatok****
Pedagógiai szakszolgálat
Diáksporttal kapcsolatos
feladatok támogatása****
Kieg. támogatás az óvodai
ingyenes étkeztetéshez****
Tanulók tankönyvvásárlása****
Összesen:

2004.
millió forint
2 773,2

2003.
millió forint
2 322,8

2 251,2

2 235,9

2 000,0

2 000,0

2 000,0

7 544,4

4 011,0

4 000,0

1 188,2

1 206,5

2005.
millió forint
2 724,6

15

382,7
5 844,6

2 631,8
1 714,2

2 402,2
1 606,3
819,3
4 605,3

18 113,6

16 952,3

N
6.8

21 198,3

**** A pedagógusok szakkönyvvásárlása kötött hozzájárulás
2005-ben beépült az alapnormatívákba, így külön normatív
kötött felhasználású hozzájárulásként megszûnt. A pedagógusok számára e forrás azonban változatlanul biztosított,
amire garanciát jelent a költségvetési törvény 60. §-ának (2)
bekezdése. E szerint a közoktatási törvény 19. §-ának (6)
bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás összege 2005. évben továbbra is 14 000 forint, amely juttatást az érintett kör
részére a kormány által meghatározott feltételek szerint kell
a fenntartóknak biztosítani.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás normatív, kötött felhasználású támogatás a költségvetésben elsõ alkalommal
2003. évben szerepelt a normatív kötött felhasználású támogatások között, azaz a költségvetési törvény 8. számú
mellékletében. 2005. évben a korábban megfogalmazott pedagógiai szakmai célokat súlyosan megsértve került át a
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nem kötött felhasználású normatív hozzájárulások körébe,
azaz a költségvetési törvény 3. számú mellékletébe. A forrás
kikerülése a normatív, kötött felhasználású támogatások
körébõl várhatóan rövid idõn belül el fogja lehetetleníteni a
pedagógiai szakmai szolgáltatók (így például a megyei pedagógiai intézetek) mûködését.1
A minõségfejlesztési, minõségirányítási feladatok intézményi és önkormányzati szintû ellátását támogató normatív, kötött felhasználású támogatás a költségvetésben elsõ
alkalommal 2004. évben szerepelt a normatív kötött felhasználású támogatások között. 2005. évben pedagógiai szakmai okokkal csak nehezen igazolhatóan került át a nem
kötött felhasználású normatív hozzájárulások körébe, azaz
a költségvetési törvény 3. számú mellékletébe.2
A diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2005-ben
szintén átkerült a költségvetési törvény 3. számú mellékletébe.3
A közoktatási intézményben szervezett rászorultsági alapú
ingyenes étkeztetés támogatása4 és a tanulók rászorultsági
alapú ingyenes tankönyvvásárlásához való központi hozzájárulás5 normatívái a 2004. évi költségvetésben kerültek át
a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai közé.

N
6.8
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A nem állami közoktatási intézmények normatív támogatásának módja a 2003. évi költségvetésben változott meg elsõ alkalommal. Az erre szolgáló költségvetési kereteket a 2005. évben
a XX. Oktatási Minisztérium fejezet 11. számú „Fejezeti kezelésû
elõirányzatok” címén belül, a 2. számú „Normatív finanszírozás”
alcím 3. számú „Közoktatási célú humán szolgáltatás és kiegészítõ támogatás” jogcímcsoport „Humánszolgáltatások normatív
állami támogatása” és „Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása” jogcímszámain tervezte a költségvetési törvény.

1
2
3
4
5

Ktv.
Ktv.
Ktv.
Ktv.
Ktv.

3.
3.
3.
3.
3.

számú
számú
számú
számú
számú

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

30.
30.
24.
26.
26.
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e) pont
a) pont
b) pont
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Nem állami humán- és egyházi szolgáltatások normatív támogatására szolgáló elõirányzatok:
Jogcímszámok
Humánszolgáltatások normatív állami
támogatása
Egyházi és kisebbségi közoktatási
intézmények kiegészítõ támogatása
Összesen:

67 100,0

48 560,0

2003.
millió Ft
23 369,3

14 400,0

14 000,0

6 630,7

3 827,9

3 827,9

81 500,0

62 560,0

30 000,0

14 292,8

14 292,8

2005.

2004.

2002.

2001.

10 464,9

10 464,9

Forrás: Ktv. 1. sz. melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet 11/2. alcím

Az új típusú finanszírozási mód 2003. évi tapasztalatait és az ilyen
jellegû intézményekben tanulók számának növekedését figyelembe véve, 2004-ben az e célra rendelkezésre álló források több mint
a kétszeresükre (208,5%ra) növekedtek. A növekmény összege
mintegy 32,6 milliárd Ft. 2005-ben e források további ugrásszerû,
30,27%-os növekedése mutatható ki. (Ezen forráson belül a humánszolgáltatások normatív állami támogatása 38,18%-kal növekedett, míg az egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása 2,86%-kal csökkent.) A növekmény összege
ez évben 18,94 milliárd Ft többletterhet jelent a költségvetésnek.

3.2 Közoktatási célokat szolgáló egyéb elõirányzatok
az Oktatási Minisztérium költségvetésében
A normatív hozzájárulásokon, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatokon és a normatív kötött
felhasználású támogatásokon kívül az Oktatási Minisztérium fejezeti költségvetésének több más alcíme is kapcsolódik közvetlenül vagy közvetve a közoktatás szakmai feladataihoz.
A központi költségvetés a XX. fejezet 11. számú Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím 4. számú Közoktatási feladatok támogatása
alcímén biztosítja az Oktatási Minisztérium közoktatás-irányítással kapcsolatos, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati intézményfenntartók között elosztandó támogatási kereteket.
Ezen költségvetési hely tervezése a 2005. évben alapvetõen változott meg. Korábban a költségvetés által meghatározott keretek
között az ágazati minisztériumok szabadon osztották fel a rendelkezésre álló forrást a számukra fontosnak tartott feladatok
között.
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2005-ben viszont elõzetesen projektként (azaz lényegesen
konkrétabban) kellett megtervezni a jogcímcsoportokat,
amelyeket a költségvetési törvényben hagytak jóvá.
Ennek következtében mindössze 4 jogcímcsoport maradt többé-kevésbé változatlan, míg a „Közoktatási feladatok és szakmai
programok” és a „Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat”
jogcímcsoportok felbontásával 8 új jogcímcsoport került a fejezetbe. Lényegében megszûnt két jogcímcsoport: a „Pedagógusszakvizsga és -továbbképzés” (ezzel sok év után az úgynevezett
Szak-pályázatok forrása is), valamint a „Középiskolai tehetséggondozói program”.
Ezek az elõirányzatok részfeladatonként a következõk:
Közoktatási feladatok támogatása alcím

N
6.8
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Közoktatási feladatok és
szakmai programok
Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat
Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjai
Nemzeti alaptanterv megvalósulásának támogatása
Emelt szintû érettségi vizsga
lebonyolítása
Közoktatási vizsgarendszerek
fejlesztése
SuliNova Kht. támogatása
Sajátos nevelési igényûek fejlesztésének segítése
Oktatási nyilvántartások korszerûsítése
Oktatási infokommunikációs
technológia
Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés (minõségbiztosítási programok)
Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása (Közoktatási tankönyvkiadás)
Pedagógus-szakvizsga és
-továbbképzés
Középiskolai tehetséggondozói program
Országos szövetségek, testületek támogatása
Diákparlament támogatása
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elõirányzata
Összesen:

2005.

2004.

2003.

2001.

millió Ft
3 160,6

2000.

1 140,0
1 170,0

1 903,6
7 175,2

4 114,0
4 114,0

3 600,0
180,0
100,0
1 680,0
100,0
380,0
150,0
1 050,0
760,0
270,0

500,0

1 650,0

1 720,0
1 710,0

250,0

600,0

400,0

400,0

250,0

550,0

517,0

522,0

40,0

40,0

50,0

50,0

73,0

50,0

70,0

170,0

110,0

289,5

216,0

30,0
201,0

120,0

5 033,0 6 703,6 13 535,3 8 177,0 8 177,0

Forrás: Ktv. 1. sz. melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet 11/4. alcím
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Az Oktatási Minisztérium költségvetési fejezetének közoktatási
célú forrása 2005-ben több mint másfél milliárd forinttal (1 670,6
millió forinttal), azaz 24,92%-kal csökkent. A fejezeti költségvetésben ezen az alcímen látszólag (és többször ténylegesen is) hiányzó
pénzeszközök remélhetõen a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítására rendelkezésre álló forrásokból kerülnek pótlásra.
A fenti jogcímek mellett további közoktatási célú elõirányzatok is
találhatók az Oktatási Minisztérium (XX.) fejezetében a fejezeti
kezelésû elõirányzatok között. Ezek:
· 11/2. Normatív finanszírozás alcím
Gyakorlóiskolák normatív támogatása jogcím elõirányzata1
(380,0 millió Ft, 2004-ben 100,0 millió Ft)
· 11/7. Egyéb feladatfinanszírozás alcím
Zánka Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása2 (190,0
millió Ft, 2004-ben 150,0 millió Ft)
· 11/10. Alapítványok támogatása alcím
A közoktatási feladatot ellátó alapítványok és közalapítványok
támogatása
· 11/17. Szakképzés támogatása alcím
A mûvészeti szakképzés támogatása

3.3 A költségvetési hozzájárulások és támogatások
változása 2005-ben
A 2005. költségvetési évben az önkormányzatoknak szóló közoktatási célú normatív hozzájárulások elõirányzatai a 2004. évhez
viszonyítva összességükben még a várható infláció arányában
sem növekedtek meg.
Az összesített növekedés mértéke 4,39% (2004-ben 6,31%
volt), ami miatt az intézményfenntartóknak erõs racionalizálási kényszerrel, vagy további saját erõ bevonásával
kell számolniuk.

1
2

Ktv. 1. sz. melléklet XX/11/2/17. jogcímcsoport
Ktv. 1. sz. melléklet XX/11/7/10. jogcímcsoport
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Az alapnormatívák közül nominálisan nõtt
· az Óvodai nevelés 6,08%-kal (2004-ben 1,87%-kal),
· az Iskolai oktatás 3,49%-kal (2004-ben 2,15%-kal),
· a Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 11,22%-kal
(2004-ben 9,25%-kal),
tehát ezek mindegyike a 2004. évihez képest jelentõsebb mértékben. A növekedés mértéke az elõirányzatokon belül az egyes jogcímeknél eltérõ.1
Csökkent viszont (nemcsak reálértékben, hanem nominálisan is)
· az Alapfokú mûvészetoktatás 1,01%-kal (pedig 2004-ben még
6,79%-kal nõtt), valamint
· a Kollégiumok közoktatási feladatai 35,06%-kal (pedig 2004-ben
még 0,69%-kal növekedett).
Ugyanakkor az egyéb normatív hozzájárulások fajlagos értékei összességükben az „alapnormatívák” átlagos növekedési szintjéhez képest még mindig kiemelkedõ mértékben
(bár a 2004. évhez képest visszafogottabban), 18,54%-kal
növekedtek meg (a 2004. évi növekedés 34,51% volt).
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Ennek továbbra is legfõbb oka, hogy ezek többsége közvetlen
kapcsolatban áll a kormány szociálpolitikai törekvéseivel, vagy a
közoktatásban jelenleg zajló reformfolyamat célkitûzéseivel.
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2004-ben
és 2005-ben jelentõs mértékben átstrukturálódtak.
2004-ben új normatív hozzájárulás támogatta a nyelvi elõkészítõ
évfolyamok indítását, a kulturális, szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok ellátását, a bejáró normatíva igénylési köre is
kibõvült a középiskolásokkal, és tovább folytatódott az ingyenes
tankönyvellátás rászorultsági alapon történõ kiterjesztése is.
A kiegészítõ hozzájárulások köre kibõvült (több kötött normatív
támogatás is átkerült ide a 8. számú mellékletbõl), és három különálló normatív körre bomlott szét.
· Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
Idetartozik:
— az általános iskolai napközis normatíva
— a különleges helyzetben lévõ gyermekek és tanulók támogatásai
1

Részletesen lásd a mellékletben.
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— a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás normatívája
— a kulturális, szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok ellátását támogató új normatíva
— a normatívaként új, érettségi és szakmai vizsga lebonyolítását segítõ hozzájárulás
· Hozzájárulások szociális jellegû ellátotti juttatásokhoz
E körbe tartozik:
— az intézményben szervezett étkeztetési hozzájárulások rendszere
— a tanulók tankönyvellátását támogató hozzájárulás-rendszer
· Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához
Idetartozik:
— a bejáró gyermekek és tanulók után járó kétféle hozzájárulás
— a társulásokat támogató hozzájárulás
— a kistelepülések támogatási rendszere
2005-ben több normatíva is két részre bomlott: a minden
érintett számára biztosított alap-hozzájárulásra és az elõírt létszámhatárok betartásától függõ 10 000 forintos kiegészítõ hozzájárulásra.
Minden ellenkezõ értelmû elõzetes híresztelés ellenére is tovább
folytatódott – az elmúlt évek gyakorlatát követve – a kistelepülések kiemelt támogatása is, segítve ezzel a közoktatási alapellátás kezdõ szakaszának helyben történõ megvalósítását és az
intézményfenntartásnál jelentkezõ hátrányok enyhítését.
A kötött felhasználású normatív támogatások jogcímei (az elõzõ évekhez hasonlóan) ez évben is jelentõs mértékben változtak.
Szakmailag nehezen indokolhatóan került át a nem kötött felhasználású normatív hozzájárulások közé, azaz a 3. mellékletbe
· a pedagógiai szakmai szolgáltatás,
· a minõségfejlesztés, minõségirányítás,
· a diáksport forrása.
Ezáltal mindhárom stratégiailag kiemelten fontos feladat ellátása veszélybe került, hiszen ezek forrásainak felhasználásáról a
fenntartó nem köteles számot adni, csupán az igénylés jogszerûsége maradt ellenõrizhetõ.
A korábban felmenõ rendszerben bevezetett normatívák 2005-ben
már a 2., 3. évfolyamokat is érintik. Több normatív hozzájárulás
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szövege és ezzel igénylési köre is pontosabbá vált (például: bejáró-normatíva).
Új normatíva az idén nem került ebbe a mellékletbe, de közel megkétszerezõdött a szakmai fejlesztési feladatokra rendelkezésre álló
forrás, kibõvülve az informatikaieszköz-fejlesztés céljával.

3.4 A költségvetési hozzájárulás megállapításának
legfontosabb elvei1

N
6.8
22

· A normatív költségvetési hozzájárulásokon belül differenciáló
tényezõként figyelembe kell venni
— a korai fejlesztés és a fejlesztõ felkészítés (képzési kötelezettség) megszervezését,
— a sajátos nevelési igényû és a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók
óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, az iskolában szervezett integrációs felkészítést,
— az iskolában szervezett nyelvi elõkészítõ évfolyamot,
— a sportiskolai feladatok ellátását,
— a nem a tartózkodási helyükön, illetve ennek hiányában
nem a lakóhelyükön óvodába, általános iskolába járó gyermekeket, tanulókat fogadó óvodát, általános iskolát,
— a fejlesztési tervvel összhangban mûködtetett intézménytársulás fenntartását,
— az óvodai ellátás, az általános iskolai oktatás megszervezését azokon a településeken, amelyeken a lakosság száma a
költségvetési évet megelõzõ év január 1-jén nem haladta
meg a 3500 fõt,
— az alapfokú mûvészetoktatást,
— az általános iskolai napközis foglalkozás szervezését,
— a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelését, iskolai oktatását, a nem kisebbségi két tanítási nyelvû
oktatást.
· A normatív költségvetési hozzájárulásokon felül normatív, kötött felhasználású elõirányzattal2 támogatni kell
— a helyi (települési) önkormányzati közoktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a pedagógus-továbbképzés és -átképzés szervezését,
1
2

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban közoktatási törvény, vagy Kt.) 1. sz. melléklet második rész
Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím alatt
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— a fõvárosi és a megyei közalapítványok szakmai tevékenységét,
— a taneszközfejlesztést.
· Az Oktatási Minisztérium költségvetési fejezetében1 kell fedezetet biztosítani a nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények számára.
· Az Oktatási Minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített elõirányzatként kell megtervezni
— a fedezetet az állami felsõoktatási intézmények által fenntartott közoktatási intézmények számára,
— a közoktatás fejlesztését, megújítását szolgáló tevékenység
fedezetét,
— a közoktatás számítógépes hálózatának kiépítését, fejlesztését, mûködtetését.
Azok az egyházak, amelyek közoktatási feladatot is ellátnak, a
normatív állami hozzájáruláson és támogatáson túl2 kiegészítõ
támogatásra jogosultak.
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4. A közoktatási elõirányzatok igénylésének
legfõbb szabályai
A költségvetési hozzájárulások és támogatások helyi önkormányzatokra vonatkozó igénylési rendszere alapvetõen nem változott az elmúlt évekhez képest.
A települési önkormányzatoknak 2005-ben is a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Oktatási Minisztérium együttmûködésével kidolgozott igénylõlapon, külön útmutató alapján
kitöltve kell benyújtaniuk a normatív hozzájárulásokra és a kötött
felhasználású normatív támogatásokra szóló igényüket. Az igényléshez szükséges adatgyûjtés szervezését, valamint az adatfeldolgozást a MÁK3-ok közremûködésével a Belügyminisztérium végzi.
1
2
3

„Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” jogcímcsoportban
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló
1997. évi CXXIV. törvény feltételei szerint
A Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó Területi Államháztartási Hivatalok (TÁH) a 2001. január 1-jétõl hatályos 259/2000. (XII. 26.) kormányrendelet értelmében a TÁKISZ-ok jogutód szervezeteivé váltak. Ezt követõen
a 2003. évi költségvetési törvény 117. §-a az Államháztartási Hivatal nevét
Magyar Államkincstárrá változtatta (annak korábbi feladatait is átadva). A
TÁH-ok így a MÁK megyei hivatalai lettek.
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Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggõ néhány fontos szabály:1
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· A normatív hozzájárulások tartalmazzák a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést2, továbbá a pedagógusok szakirodalom vásárlásához kapcsolódó3 támogatását is.
· A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetõk igénybe, amelynek
alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység
szerepel, beleértve a kiegészítõ hozzájárulások igénybevételére jogosító tevékenységeket is, továbbá OM-azonosítóval rendelkezik, a
közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett, és
nyilvántartásba vették.
· A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénybevétele és
az elszámolás a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelõ közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó, elõírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra épül.
· A közoktatási törvény meghatározza4, hogy a normatív hozzájárulás megállapítása során milyen módon kell számításba venni
például az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részt vevõ tanulót, a kollégiumi nevelésben, oktatásban részesített tanulót,
a felnõttoktatásban részt vevõket, a térítési díjat fizetõket, az
alapfokú mûvészetoktatásban részesülõket. A számításoknál
jogcímenként elõforduló tört létszám esetén az általános kerekítési szabályokat – fenntartói szinten – kell alkalmazni.
· A közoktatási célú normatív alap-hozzájárulások5 megállapítása a tervezésnél az önkormányzatok által közölt tényleges
(azaz az elõzõ év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok),
illetve a költségvetési évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó
létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján
történik.
· A nem állami intézményfenntartót megilletõ normatív hozzájárulások és támogatások igénylését, finanszírozását, elszámolását kormányrendelet szabályozza.6
· A napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez7 a foglalkozásokon részt vevõ tanulók 2005. évi költségvetési évre (tanéven1
2
3
4
5
6
7

A további szabályokat a Ktv. 3. számú mellékletének Kiegészítõ szabályok
részében lehet megtalálni.
Kt. 118. § (10) bekezdés
Módosított 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 4. §
Kt. 1. számú melléklet Második rész
Ktv. 3. számú melléklet 19–23. pont
Módosított 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet
Ktv. 3. számú melléklet 24. aa) pont
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ként) becsült átlaglétszáma alapján tervezhetõ, illetve igényelhetõ a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók
szerint a naptári évre naponként összesített létszámot 185
nappal kell elosztani. Ha a tanévek átlagában az erre a célra
rendelkezésre álló idõkeret1 legalább 75%-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson részt vevõk átlaglétszámát
kettõvel el kell osztani. A nyári szünidõben szervezett napközi ellátásban (üdültetésben, táboroztatásban, egyéb szabadidõs programban) részt vevõk létszáma az elõbbi számításokban nem vehetõ figyelembe.
· A képesség-kibontakoztató, személyiségfejlesztõ, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozás2 szervezéséhez a foglalkozásokon
részt vevõ tanulóknak a 2005-ös költségvetési évre (tanévenként)
becsült átlaglétszáma alapján tervezhetõ, illetve igényelhetõ a
hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a
naptári évre naponként összesített létszámot száznyolcvanöt
nappal kell elosztani.
· A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott3 kiegészítõ hozzájárulások igénylésének együttes feltételei a következõk:
— a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza
a nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátását,
— a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását a nemzeti, etnikai kisebbséghez
tartozó gyermek szülõjének, gondviselõjének írásban benyújtott igénye alapján szervezzék,
— amennyiben az óvoda, iskola olyan településen mûködik,
ahol nem jött létre helyi kisebbségi önkormányzat, illetve
nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az országos
kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint az
oktatási intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot
lát el.
· A gyermek- és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó
hozzájárulások4 az étkeztetést igénybe vevõ, illetve a normatív
térítésidíj-kedvezményre5 jogosultak 2005. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhetõ, illetve
igényelhetõ. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben részt vevõk
1
2
3
4
5

Kt. 53. § (4) bekezdés
Ktv. 3. számú melléklet 24. ba) és bb) pont
Ktv. 3. számú melléklet 24. c) pont
Ktv. 3. számú melléklet 26. a) pont
Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)–c) pont
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számának megállapításánál egy fõ – függetlenül attól, hogy
többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és
egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából
egy fõ létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg fõétkezés az intézmény
által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az elszámoláshoz az élelmezési nyilvántartásban a térítésidíj-kedvezményben részesülõket elkülönítetten kell kimutatni. Az étkezésben részt vevõk naptári évre, naponként összesített éves
létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal,
kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés
esetén 185 nappal. A nyári szünidõben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidõs programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt
vevõk létszáma elõbbi számításokban nem vehetõ figyelembe.
· A tanulói tankönyvtámogatás1 igénylésénél a visszahelyezett
tanulókat a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ
tanulókkal azonosan kell figyelembe venni. A hozzájárulás felhasználásánál az alábbi szabályokat kell betartani2:
— A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek
igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
— Tanítási év közben a meglévõ tankönyvek beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülõre
fizetési kötelezettség hárul.
— Továbbá az iskolának biztosítania kell, hogy a napközis és
a tanulószobai foglalkozásokon megfelelõ számú tankönyv
álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történõ
felkészüléshez.3
A gyermek- és tanulólétszámok meghatározása (a normatív
hozzájárulások igénylésének alapja) az alábbi törvényi szabályok
szerint történik4:
· óvodába felvett gyermeket egy gyermekként kell figyelembe
venni

1
2
3
4

Ktv. 3. számú melléklet 26. b) pont
Kt. 19. § (2)–(3) bekezdés, Tpr. 8. §
Tpr. 7. § (3)–(4) bekezdés
Kt. 1. számú melléklet második rész
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· nappali rendszerû iskolai oktatásban azt a tanulót lehet egy
tanulóként figyelembe venni, aki az iskolával tanulói jogviszonyban áll
· azoknak a tanulóknak a létszámát, akik saját döntésük alapján magántanulók, akik vendégtanulók, illetõleg akik térítési
díjat fizetnek, a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem lehet figyelembe venni
· alapfokú mûvészetoktatási intézményben a tanulót legfeljebb
egy mûvészeti képzésben lehet figyelembe venni akkor, ha az
adott tanítási év elsõ napjáig legalább a hatodik életévét eléri,
illetve tanköteles, vagy tankötelezettségének megszûnése után
iskolába jár, és huszonkettedik életévét nem töltötte be, a következõk szerint:
— egy tanulóként kell figyelembe venni azt, akinek részére az
iskola a tanítási év átlagában legalább heti négy foglalkozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több foglalkozáson vesz részt, illetve több tanszakra (szakra) jár,
— azoknak a tanulóknak a számát, akiknek részére az iskola
a tanítási év átlagában heti négy tanóra foglalkozásnál kevesebbet biztosít, kettõvel el kell osztani,
— az elõképzõ évfolyamra járó tanulók létszámából csak annyi
tanuló vehetõ figyelembe, mint az elsõ alapfokú évfolyamra
járó tanulók létszámának 120%-a, ennél a számításnál az
elõképzõ évfolyam és az elsõ alapfokú évfolyam tényleges
létszámát kell figyelembe venni
· felnõttoktatásban1 a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni
· felnõttoktatásban az esti oktatás munkarendje szerint tanulók
számát kettõvel, a levelezõ oktatás munkarendje szerint öttel
elosztva kell figyelembe venni (a más munkarend szerint oktatott tanulók létszámát a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem lehet figyelembe venni)
· kollégiumi ellátásnál azt a tanulót kell egy tanulóként figyelembe venni, aki a kollégiummal kollégiumi tagsági viszonyt,
externátusi jogviszonyt létesített (azok létszámát, akik kollégiumi elhelyezésért térítési díjat fizetnek, kettõvel kell elosztani)
· nem magyar állampolgár gyermeket, tanulót akkor lehet figyelembe venni, ha a magyar gyermekkel, tanulókkal azonos feltételekkel vehet részt a közoktatásban
· azt a tanulót, aki tandíjat fizet, a létszám-meghatározásnál figyelmen kívül kell hagyni
1

Kt. 78. § (6) bekezdés
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5. A közoktatási célú elõirányzatok tervezése
Az elõzõ évi költségvetési törvényhez képest 2005-ben is jelentõs
szerkezeti változások következtek be a közoktatási jogcímekben,
továbbá a hozzájárulások és támogatások igénybevételi, valamint a felhasználási feltételeiben.
5.1 Kötetlen felhasználású normatív állami hozzájárulások1
A közoktatási intézményfenntartókat felhasználási kötöttség nélkül megilletõ normatív hozzájárulásokban bekövetkezett változások egyrészt érintették a jogcímek szerkezeti rendjét, másrészt
összegszerûségükben is megváltoztak. Ezek részleteit a jogcímek
rövid leírása tartalmazza.
Az úgynevezett „alapnormatívák” jogcímeiben az alábbi szerkezeti változások következtek be 2000 és 2003 között:
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Alapnormatívák a 2000. költségvetési évben:
· Óvodai nevelés
· Iskolai oktatás
— Általános iskolai oktatás
— Gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgára felkészítõ oktatás
— Szakiskolai oktatás
· Iskolai szakképzés
— Szakmai elméleti oktatás
— Szakmai gyakorlati képzés
· Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
· Alapfokú mûvészetoktatás
· Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
Alapnormatívák a 2001–2002. költségvetési években
(kétéves költségvetés):
· Óvodai nevelés
· Iskolai oktatás
— Alapfokú nevelés-oktatás
— Középfokú nevelés-oktatás
— Szakmai elméleti oktatás
— Szakmai gyakorlati oktatás
1

Ktv. 3. számú melléklet 19–26. és 30. alcímei (2005-ben)
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· Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
· Alapfokú mûvészetoktatás
· Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
Alapnormatívák a 2003. költségvetési évben:
· Óvodai nevelés
· Iskolai oktatás
— Iskolai oktatás 1–4. évfolyamokon
— Iskolai oktatás 5–8. évfolyamokon
— Iskolai oktatás 9–13. évfolyamokon
— Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
— Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
· Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
· Alapfokú mûvészetoktatás
· Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
A 2004. évi normatív hozzájárulások részletes struktúrája:
19. Óvodai nevelés
20. Iskolai oktatás
– Iskolai oktatás 1–4. évfolyamokon
– Iskolai oktatás 5–8. évfolyamokon
– Iskolai oktatás 9–13. évfolyamokon
– Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
– Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
– Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás
– Korai fejlesztés, gondozás
– Fejlesztõ felkészítés
22. Alapfokú mûvészetoktatás
– Zenemûvészeti ág
– Képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ág
23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
– Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
– Fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása
24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
– Általános iskolai napközi foglalkozás
– Különleges helyzetben lévõ gyermekek, tanulók támogatása
– Nem magyar nyelven folyó nevelés-oktatás
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– Kulturális, egyéb szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok
– Hozzájárulás az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához
25. Hozzájárulások szociális jellegû ellátotti juttatásokhoz
– Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés
– Hozzájárulások a tanulói tankönyvvásárláshoz
26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához
– Bejáró gyermekek, tanulók ellátása
– Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába bejáró gyermekek, tanulók támogatása
– Kistelepülések támogatása
A 2005. évi normatív hozzájárulások részletes struktúrája:
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19. Óvodai nevelés
Kiegészítõ hozzájárulás
20. Iskolai oktatás
– Iskolai oktatás 1–4. évfolyamokon
Kiegészítõ hozzájárulás
– Iskolai oktatás 5–8. évfolyamokon
Kiegészítõ hozzájárulás
– Iskolai oktatás 9–13. évfolyamokon
– Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
– Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
– Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában
Kiegészítõ hozzájárulás
– Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és a szakképzõ intézményekben
– Korai fejlesztés, gondozás
– Fejlesztõ felkészítés
22. Alapfokú mûvészetoktatás
– Zenemûvészeti ág
– Képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ág
23. Kollégiumok közoktatási feladatai
– Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
– Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók kollégiumi
nevelése, oktatása
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24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
– Általános iskolai napközi foglalkozás
– Különleges helyzetben lévõ gyermekek, tanulók támogatása
– Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a
roma kisebbségi oktatás
– Kulturális, egyéb szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok
– Hozzájárulás a diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz
25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához
– Bejáró gyermekek, tanulók ellátása
– Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása
– Kistelepülések támogatása
26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatások, szolgáltatások
– Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés
– Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétõl függõ tankönyvvásárláshoz
– Tanulók szállásnyújtásával összefüggõ feladatok
– Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefüggõ feladatok
30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások
– Hozzájárulás a minõségfejlesztési, minõségirányítási feladatokhoz
– Hozzájárulás a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
Óvodai nevelés
E jogcímet 2005-ben a költségvetési törvény két részre bontotta.1
Alap-hozzájárulásként2 199 000 Ft-ot igényelhet a fenntartó a
2005. évre az óvodai nevelésben részt vevõk után.
Mint ismeretes, a közoktatási törvény azon rendelkezése3 továbbra is érvényben van, mely szerint a gyermek, mielõtt betöltené a harmadik életévét, nem vehetõ fel az óvodába. Így e hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben
1
2
3

Ktv. 3. számú melléklet 19. jogcím
Ktv. 3. számú melléklet 19. a) részjogcím
Kt. 24. § (1) bekezdés
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óvodai nevelésben részesülõ azon gyermekek után veheti igénybe, akik 2004., illetve 2005. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik.
Azokat a gyermekeket, akik a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszámmérés (október 1.) idõpontját követõen, a 3. életévük
betöltése után kapcsolódnak be az óvodai nevelésbe, a létszám
számításánál az óvodai nevelésbe lépést követõ hónap elsejétõl
számítható hónapok arányában lehet figyelembe venni.
Nem igényelhetõ hozzájárulás azon gyermekek után sem, akik a
hetedik életévüket 2004., illetve 2005. év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a közoktatási törvény 24. §-ának (5) bekezdése
alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
A gyógypedagógiai nevelésben részt vevõ óvodás gyermekek után
a 21. aa) pont szerinti hozzájárulások igényelhetõk, az ott meghatározott feltételek szerint.
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Kiegészítõ hozzájárulásként1 10 000 Ft további hozzájárulás
is igényelhetõ a 2005/2006. nevelési évtõl a következõk szerint:
A kiegészítõ hozzájárulást a 2005. költségvetési év utolsó négy
hónapjára igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
azon intézményekben óvodai nevelésben részt vevõ (október 1-ig
a harmadik életévüket betöltõ) gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a közoktatási törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámának
· a 2005/2006. nevelési évben induló elsõ nevelési évben a
65%-át,
· a 2005/2006. nevelési évet megelõzõ nevelési években indított
óvodai csoportokban (a második, illetve harmadik nevelési évben) együttesen az 50%-át.
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt
vevõ gyermek – ha a többi gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben – az óvodai csoport létszámának számításánál a közoktatási törvény 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehetõ figyelembe, de ez után a gyermek után a különleges gondozás
keretében nyújtott ellátás kiegészítõ hozzájárulása igényelhetõ az
ott meghatározott feltételek szerint.
Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére szervezett csoportok létszámát.

1

Ktv. 3. számú melléklet 19. b) jogcím
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Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhetõ e kiegészítõ normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma – nevelési évektõl függetlenül – eléri
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény 43. §-a (4) bekezdése szerinti létszámának 65%-át.
Iskolai oktatás
A normatív hozzájárulások megállapítása az Iskolai oktatás alcímen belül továbbra is oktatási szintek szerint történik. A 2004. évhez képest 2005-ben lényegi változás a alcímen belüli tagolásban
történt.1
Iskolai oktatás alcímen belül továbbra is öt jogcímen vehetõ
igénybe normatív hozzájárulás, de ezek egy részét a költségvetési
törvény szintén alap-hozzájárulásra és kiegészítõ hozzájárulásra
bontotta.
Alap-hozzájárulások (1–8. évfolyam):
2

· Iskolai oktatás az 1–4. évfolyamon jogcím szerint a 204 000 Ft/
tanuló normatív alap-hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti
igénybe az általa fenntartott általános iskola 1–4. évfolyamára
járó tanulók után, a közoktatási törvényben meghatározott3 kötelezõ, nem kötelezõ, tanórán kívüli és egyéni foglalkoztatási órakeretekben zajló, valamint a pedagógiai programban elõírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, oktatáshoz.
· A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ 1–4. évfolyamos tanulók után a 21. aa) pont szerinti hozzájárulások igényelhetõk, az ott meghatározott feltételek szerint.
· Iskolai oktatás az 5–8. évfolyamon jogcím4 szerint 212 000 Ft/
tanuló normatív alap-hozzájárulást vehet igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola és a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., a hat évfolyamos gimnázium 7–8.
évfolyamára járó tanulók után a közoktatási törvényben meghatározott kötelezõ, nem kötelezõ, tanórán kívüli és egyéni foglalkoztatási órakeretekben zajló, valamint a pedagógiai programban elõírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, oktatáshoz.
· A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ 5–8. évfolyamos tanulók után – beleértve a nyolc évfolyamos gimnázium

1
2
3
4

Ktv. 3. sz. melléklet 20. alcím
Ktv. 3. számú melléklet 20. aa) részjogcím
Kt. 52. §
Ktv. 3. számú melléklet 20. ba) részjogcím
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5–8., a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamára járó tanulókat is – a 21. aa) pont szerinti hozzájárulások igényelhetõk,
az ott meghatározott feltételek szerint.
· Párhuzamos mûvészeti képzés esetén ennek a hozzájárulásnak kétszerese vehetõ igénybe mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ szakiskola és szakközépiskola 5–8. évfolyamára járó
tanuló után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7.
évfolyamtól kezdõdõen1 ugyanabban az iskolában egyidejûleg
sajátítja el az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai
szakasz, valamint a mûvészeti szakképesítés megszerzésére
felkészítõ pedagógiai szakasz követelményeit.
A mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a mûvészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen
az „Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)” és a „Iskolai
szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)” szerinti hozzájárulás
nem igényelhetõ.
Kiegészítõ hozzájárulás: 10 000 Ft/tanuló a 2005/2006. tanévtõl
· Iskolai oktatás az 1–4. és 5–8. évfolyamon2
A kiegészítõ hozzájárulást a 2005/2006. tanévtõl (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi önkormányzat az általa
fenntartott azon intézményekben 1–4. és 5–8. évfolyamon oktatásban részt vevõ tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri
legalább az osztály átlaglétszámának3
— a 2005/2006. tanévben induló 1. és 5. évfolyamon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) a
65%-át,
— a 2005/2006. tanévet megelõzõ tanévekben indított osztályokban (a 2–4. évfolyamokon, a 6–8. évfolyamokon, hat
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon)
együttesen az 50%-át.
· Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben,
oktatásban részt vevõ tanuló (a visszahelyezett4 tanulók kivételével), akkor vehetõ figyelembe az osztály létszámának számításánál5, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az általános
iskolai nevelésben, oktatásban.

1
2
3
4
5

Kt. 27. § (7), illetõleg a 29. § (8) bekezdés
Ktv. 3. számú melléklet 19. b), 20. ab), bb) részjogcímek
Kt. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
Ktv. 3. számú melléklet 21. ab) részjogcím
Kt. 3. számú melléklete II. rész 3. pont
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· A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ többi
tanuló után (beleértve a visszahelyezett tanulókat is) a különleges gondozás keretében nyújtott ellátás kiegészítõ hozzájárulása1 vehetõ figyelembe.
· Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül kell hagyni a
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhetõ e kiegészítõ normatív
hozzájárulás (évfolyamoktól függetlenül), ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti kisebbségekrõl szóló
törvény2 szerinti létszám 65%-át.
Az e pont alatti kiegészítõ hozzájárulások egy tanuló után csak
egy jogcímen vehetõk igénybe3. Azok után a tanulók után, akik
2005/2006. tanévben kezdik meg4 a második szakképzésüket,
(a költségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhetõ a normatív hozzájárulás.
Alap-hozzájárulások (középfok)
· Iskolai oktatás az 9–13. évfolyamon5 jogcím szerint ezt a
262 000 Ft/tanuló normatív alap-hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott gimnázium és
szakközépiskola 9–12., továbbá6 a 13., valamint a szakiskola
9–10. évfolyamára járó tanulók után, a közoktatási törvényben
meghatározott kötelezõ, nem kötelezõ, tanórán kívüli és egyéni
foglalkoztatási órakeretekben zajló, valamint a pedagógiai programban elõírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, oktatáshoz.
· Párhuzamos mûvészeti képzés esetén ennek a hozzájárulásnak a kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ szakiskola 9–10., a szakközépiskola 9–12., illetve (13.)7 évfolyamára
járó tanulók után, a közoktatási törvényben foglalt azon elõírások8 betartása esetén, amelyek szerint a tanuló a központi

1
2
3
4
5
6
7
8

Ktv. 3. számú melléklet 21. ab) részjogcím
Nek. törvény 43. § (4) bekezdés
Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. i) pont
Kt. 121. §-a (1) bekezdés 21. pont (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény
91. §-a)
Ktv. 3. számú melléklet 20. ca) részjogcím
Kt. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2), (8) bekezdésében
meghatározott esetben
Kt. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2), (8) bekezdésében
meghatározott esetben
Kt. 27. § (7), illetõleg a 29. § (8) bekezdése szerint
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program alapján ugyanabban az iskolában egyidejûleg sajátítja el az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai szakasz,
valamint a mûvészeti szakképesítés megszerzésére felkészítõ
pedagógiai szakasz követelményeit.
· A mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a mûvészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen
az „Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)” és a „Iskolai
szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)” szerinti hozzájárulás
nem igényelhetõ.
· Szakiskolai felzárkóztató oktatásban1 szintén a hozzájárulás kétszerese jár az ebben részt vevõ 9–10. évfolyamos tanulók után, amennyiben ez a felzárkóztató oktatás a kerettanterv
alapján elkészített helyi tanterv szerint folyik. Ezen belül a
2005. szeptember 1-jétõl bevezetésre kerülõ szakképzést elõkészítõ évfolyamon2 tanulók után a költségvetési év utolsó
4 hónapjára.
· Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében megszervezett oktatás, nevelés esetén szintén kétszeres hozzájárulás vehetõ igénybe az ebben a
programban részt vevõ középiskolai tanulók után, amennyiben az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján, az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg ezt az oktatást, nevelést. Ugyanezen elv
alapján vehetõ igénybe kétszeres hozzájárulás azon 9. elõkészítõ osztályba járó középiskolai tanulók után is, akik számára
az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási
program alapján szervezik meg az oktatást, nevelést.
Az „Iskolai oktatás az 9–13. évfolyamon” részjogcím alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetõk igénybe.
· Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) jogcím3 szerinti 210 000 Ft/tanuló normatív hozzájárulás vehetõ igénybe
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában,
készségfejlesztõ szakiskolában),4 a szakképzési évfolyamokon
szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevõ tanulók után,
1
2
3
4

Kt. 1999-ben megállapított 27. §-ának (8) bekezdése alapján
Kt. 27. §-ának (8) bekezdés d) pont alapján
Ktv. 3. számú melléklet 20. d) jogcím
A közoktatási törvény (Kt.) és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény, Szt.) rendelkezéseinek megfelelõen
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az elsõ és a második szakképesítés megszerzésére történõ felkészítéskor, továbbá1 a második szakképzésben utoljára a
2004/2005. tanévben indított képzésekben részt vevõk
2004/2005. tanévi létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006.
tanévi létszámának 4/12-ed része alapján. Azok után a tanulók
után, akik a 2005/2006. tanévben kezdik meg a második szakképzésüket, (a költségvetési év utolsó 4 hónapjára), már nem
igényelhetõ ez a normatív hozzájárulás.
· Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) jogcím2 szerint
112 000 Ft/tanuló normatív hozzájárulás igényelhetõ, amelyet a
helyi önkormányzat vehet igénybe az általa fenntartott szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztõ szakiskolában) a közoktatási törvény és a szakképzési törvény
rendelkezéseinek megfelelõen, a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók után, az
elsõ szakképesítés megszerzésére történõ felkészítéshez. A második szakképzésben3 utoljára a 2004/2005. tanévben indított képzésekben részt vevõk 2004/2005. tanévi létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi létszámának 4/12-ed része alapján
szintén ez a normatív hozzájárulás igényelhetõ, a következõk szerint:
— A hozzájárulás 100%-át igényelheti a helyi önkormányzat az
Országos Képzési Jegyzékben4 egy évfolyamos képzési idõvel
meghatározott szakképzésben részt vevõ valamennyi, valamint
a legalább kettõ és fél évfolyamos képzési idõvel meghatározott
szakképzés esetében a második szakképzési évfolyam, illetve a
záró szakképzési évfolyamot megelõzõ további szakképzési évfolyamon iskolai tanmûhelyben szakmai gyakorlati képzésben
részt vevõ tanulók után. Továbbá a speciális szakiskola, a
készségfejlesztõ speciális szakiskola szakképzési évfolyamain
(nem OKJ-képzés keretében) az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén5
mindkét szakképzési évfolyamon a gyakorlati képzésben részt
vevõ tanulók után.
— A hozzájárulás 140%-át igényelheti a helyi önkormányzat
az elsõ szakképzési évfolyamon az iskolai tanmûhelyben
szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ tanu-

1
2
3
4
5

Kt. 121. § (1) bekezdés 21. pont (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény
91. §-a)
Ktv. 3. számú melléklet 20. e) jogcím
Kt. 121. §-a (1) bekezdés 21. pont (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény
91. §-a)
A továbbiakban: OKJ
Kt. 27. § (10) bekezdés
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lók után, ha az OKJ-ben meghatározott képzési idõ az
adott szakképzés esetén az egy évfolyamot meghaladja.
— A hozzájárulás 60%-át igényelheti a helyi önkormányzat
azon iskolai tanmûhelyben szervezett szakmai képzések
esetében, amikor az OKJ-ben meghatározott évfolyamok
száma legalább kettõ és fél, a kettõ és fél éves képzések
esetében az utolsó félévben. A további szakképzések esetén a záró szakképzési évfolyamon iskolai tanmûhelyben
szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók után, valamint ha az OKJ-ben meghatározott évfolyamok száma meghaladja az egy évfolyamot, és nem éri el
a két évfolyamot, az elsõ szakképzési évfolyamot követõ
szakképzési évfolyamon iskolai tanmûhelyben gyakorlati
képzésben részt vevõ tanulók után.
Mindhárom fenti hozzájárulás feltétele, hogy a gyakorlati
oktatást a szakképzés megkezdésének és folytatásának
feltételeirõl szóló rendelet1 szerint, a gyakorlati képzés
tantervében meghatározott feltételekkel rendelkezõ iskolai
tanmûhelyben, tangazdaságban, tanboltban, tankórteremben, tankertben, tanudvarban, tankonyhában, laboratóriumban, tanirodában, demonstrációs teremben, gyakorló
és szaktanteremben szervezzék meg.
— A hozzájárulás 20%-át igényelheti a helyi önkormányzat a tanulószerzõdés alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ azon tanulók után, akikkel2 tanulószerzõdést
kötöttek a gyakorlati képzés szakmai ellenõrzésére és az iskolai tanmûhelyben szervezett kiegészítõ képzésekre.
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Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
Ezen alcímen belül szintén megjelent a kiegészítõ hozzájárulás.3
A különleges gondozás keretében nyújtott ellátás fõbb jellemzõi:
· minden esetben közvetlenül kapcsolódik a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakértõi véleményéhez, amely konkrétan is
meghatározza az ellátás mikéntjét
· közvetlenül a gyermek, tanuló igényéhez igazodik azzal a céllal,
hogy meglévõ hátrányait kiküszöbölje, személyiségét fejlessze
· feladatai nemcsak közoktatási intézményben, hanem otthoni
ellátás formájában is megvalósulhatnak
1
2
3

45/1999. (XII. 13.) OM-rendelet 13. §-a
Szakképzési törvény 27. §
Ktv. 3. sz. melléklet 21. alcím.
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A „Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás” alcím négy
jogcíme a következõ:
Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és
az általános iskolában
E jogcím1 szerint igényelhetõ az a 464 000 Ft/tanuló normatív
alap-hozzájárulás, amelyet a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, általános iskolában (a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. és a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamán) az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban
részt vevõ gyermek, tanuló után vehet igénybe.
Ez a hozzájárulás független attól, hogy az érintett gyermeknek,
tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt (integráltan) vagy
a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott csoportban,
osztályban, a többi gyermektõl, tanulótól elkülönítve (szegregáltan) biztosítják a nevelést és oktatást.
Ez a hozzájárulás igénybe vehetõ a fogyatékos általános iskolai
tanuló után abban az esetben is, ha tanulmányi kötelezettségét a
szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább
heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít, továbbá ha a
nem fogyatékos tanuló orvosi igazolás2 alapján tanulmányait
magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A hozzájárulás 70%-a igényelhetõ a helyi önkormányzat által
fenntartott általános iskolába járó azon tanuló után, akinek az
esetében egyrészt az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló rendelet3 alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszûnt. Másrészt ha a tanuló a 2004/2005. tanévet, illetve a 2005/2006. tanévtõl visszahelyezett tanuló a 2005/2006. tanévet a kötelezõ felvételt biztosító
vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai
rendszer szerint szervezik meg az oktatását. Harmadrészt, ha a
tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el a szakértõi

1
2
3

Ktv. 3. sz. melléklet 21. aa) részjogcím.
A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM-rendelet 1. § (1) bekezdés
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 17. § (3) bekezdés
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és rehabilitációs bizottság1. Ez a hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstõl számított második tanév végéig igényelhetõ.
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások
közül csak az általános iskolai napközis foglalkozáshoz2, az egyes
közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok egyéb differenciált feladatai ellátásához3, a gyermek- és ifjúságvédelemmel
összefüggõ juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz4, valamint a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokhoz5 igényelhetõk
további normatív hozzájárulások, az ott meghatározott feltételekkel.
„Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és
az általános iskolában” jogcímhez kapcsolódó 10 000 Ft/tanuló
kiegészítõ hozzájárulás6 a 2005/2006. tanévtõl igényelhetõ, az
alábbiak szerint:
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A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006.
nevelési évtõl, tanévtõl (a költségvetési év utolsó négy hónapjára)
az általa fenntartott azon intézményekben óvodai gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1–8. (a nyolc évfolyamos
gimnázium 5–8., a hat évfolyamos gimnázium 7–8.) évfolyamán
gyógypedagógiai oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai
osztályok (a visszahelyezett tanulók kivételével) számított átlaglétszáma7 intézményi szinten eléri legalább:
· a 2005/2006. tanévben indított elsõ nevelési évben, illetve 1.
és 5. évfolyamon, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén
a 7. évfolyamon évfolyamonként az átlaglétszám 65%-át,
· a második és harmadik nevelési évben, illetve a 2–4. és 6–8. évfolyamokon együttesen, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás
esetén a 8. évfolyamon az átlaglétszám 50%-át.
A visszahelyezett tanulókat8 az osztály létszámának számításánál egy tanulóként kell figyelembe venni.
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõk létszáma
után e hozzájárulás mellett (a csoport, illetve osztály átlaglét-

1
2
3
4
5
6
7
8

14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 13. § (5)–(7) bekezdés
Ktv. 3. sz. melléklet 24. alcím a) és c)–e) pont
Ktv. 3. sz. melléklet 25. alcím
Ktv. 3. sz. melléklet 26. pont
Ktv. 3. sz. melléklet 30. pont
Ktv. 3. sz. melléklet 21. ab) részjogcím
Kt. 3. sz. melléklet II. rész 3. pont
Ktv. 3. sz. melléklet 21. aa) részjogcím
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szám feltételekhez kötött) óvodai és általános iskolai kiegészítõ
hozzájárulás1 nem igényelhetõ.
Az átlaglétszám-számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhetõ e kiegészítõ normatív hozzájárulás –
nevelési évektõl, évfolyamoktól függetlenül –, ha ezeknek a csoportoknak, osztályoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti kisebbségekrõl szóló törvény2 szerinti létszám 65%-át.
Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és szakképzõ intézményben
E jogcím3 szerint igényelhetõ az a 464 000 Ft/tanuló normatív
alap-hozzájárulás, amelyet a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában, szakiskolában és szakképzõ intézményekben az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben,
oktatásban részt vevõ tanuló (beleértve a második és további
szakképzésben részt vevõ tanulót is) után vehet igénybe. Ez a hozzájárulás független attól, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak
a többi gyermekkel, tanulóval együtt (integráltan) vagy a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott csoportban, osztályban,
a többi gyermektõl, tanulótól elkülönítve (szegregáltan) biztosítják
a nevelést és oktatást.
A hozzájárulás igénybe vehetõ a fogyatékos iskolai tanuló után
abban az esetben is, ha tanulmányi kötelezettségét a szakértõi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc
tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. Továbbá ha a nem fogyatékos tanuló orvosi igazolás4 alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc
tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
Ez a hozzájárulás igényelhetõ a helyi önkormányzat által fenntartott5 speciális szakiskolába, készségfejlesztõ szakiskolába,
elõkészítõ szakiskolába járó tanulók után is.
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak az iskolai szakképzéshez (szakmai gyakorlati kép1
2
3
4
5

Ktv. 3. sz. melléklete 19. b) és 20. ab), bb) részjogcímek szerint
Nek. törvény 43. § (4) bekezdés
Ktv. 3. sz. melléklet 21. b) jogcím
A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM-rendelet 1. § (1) bekezdés
Kt. 27. § (10) és (12) bekezdés
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zéshez)1, a nem magyar nyelven folyó neveléshez és oktatáshoz,
valamint a roma kisebbségi oktatáshoz2, a kulturális, egyéb szabadidõs, egészségfejlesztési feladatokhoz3, a diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz4, az egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok egyéb differenciált feladatai ellátásához5,
a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz6, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokhoz7 igényelhetõk további normatív
hozzájárulások, az ott meghatározott feltételekkel.
Korai fejlesztés, gondozás

N
6.8
42

E jogcím8 szerint igényelhetõ 240 000 Ft/gyermek normatív
hozzájárulás, amelyet a helyi önkormányzat az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben – bölcsõde, fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, gyermekotthon – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevõ
gyermek után vehet igénybe. A jogosultság további feltétele, hogy
a feladat ellátásáról a közoktatási törvény és a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatról szóló rendelet9 szerint
gondoskodjanak.
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül
más nem igényelhetõ.
Fejlesztõ felkészítés
E jogcím10 szerint igényelhetõ az a 325 000 Ft/gyermek normatív
hozzájárulás, amely az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási,
illetve nem közoktatási intézményben – bölcsõdében, fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában, fogyatékosok rehabilitációs intézményében, fogyatékosok nappali intézményében – szervezett fejlesztõ felkészítésben (képzési kötelezettség) részt vevõ gyermekek
után vehetõ igénybe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ktv. 3. sz. melléklet 20. e) jogcím
Ktv. 3. sz. melléklet 24. c) jogcím
Ktv. 3. sz. melléklet 24. d) jogcím
Ktv. 3. sz. melléklet 24. e) jogcím
Ktv. 3. sz. melléklet 25. alcím
Ktv. 3. sz. melléklet 26. alcím
Ktv. 3. sz. melléklet 30. alcím
Ktv. 3. sz. melléklet 21. c) jogcím.
14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 8. §
Ktv. 3. sz. melléklet 21. d) jogcím.
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A jogosultság feltétele, hogy a feladat ellátásáról a közoktatási
törvényben, valamint a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai
szakszolgálatról szóló rendeletben1 foglalt követelményeknek megfelelõen kell gondoskodni.
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül
más nem igényelhetõ.
Alapfokú mûvészetoktatás
Az ezen alcímen belüli jogcímek rendszere sem változott2, bár a
normatívák összege körül kialakult szakmai és politikai vita ellenére ezek egyikében jelentõs csökkentésre került sor:
· zenemûvészeti ágon3 egyéni foglalkozás keretében4 történõ hangszeres oktatásban részt vevõk után lehet a magasabb
105 000 Ft/tanuló és
· a képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágon5, valamint a zenemûvészeti ágon a csoportos
fõtanszakos zeneoktatásban részesülõk után az alacsonyabb
59 000 Ft/tanuló összegû normatív támogatást igényelni.
Ez a normatív hozzájárulás az alapfokú mûvészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevõ tanuló esetében
csak egy jogcímen vehetõ figyelembe, abban az esetben is, ha a
fenti két jogcím szerinti oktatást együttesen veszi igénybe, vagy
ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú mûvészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe.
Azonos évfolyam esetén a tanulót azon a jogcímen kell figyelembe
venni, amelyikben az összes foglalkozási órából több foglalkozást
igényel, azonos foglalkozási órák esetén viszont a magasabb
összegû hozzájárulás jár.

1
2
3
4
5

14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 9. §-ában
Ktv. 3. sz. melléklet 22. alcím
Ktv. 3. sz. melléklet 22. a) jogcím
27/1998. (VI. 10.) MKM-rendeletben meghatározottak szerint
Ktv. 3. sz. melléklet 22. b) jogcím

Iskolavezetés 2005. február

N
6.8
43

Gazdálkodás

Kollégiumok közoktatási feladatai
Ezen alcímen belül kétféle jogcímen is igényelhetõ hozzájárulás1:
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás2
E jogcím szerint igényelhetõ 220 000 Ft/tanuló normatív hozzájárulás (332 000 Ft/tanuló volt 2004-ben).
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· A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali oktatásban még nem részesülõ gyermek
után is igénybe veheti abban az esetben, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként mûködik, és az
óvodai nevelés feladatát is ellátja. E támogatásra jogosult gyermekek után más jogcímen nem vehetõ igénybe normatív hozzájárulás.
A hozzájárulás igénybe vehetõ a kollégiumi, externátusi nevelésben, oktatásban részesülõ, nappali rendszerû oktatásban
részt vevõ tanuló után3, ha a tanuló a Kt. szerint szervezett iskolai rendszerû oktatásban vesz részt.
A Kt. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõk kollégiumi neveléséhez-oktatásához nem ez, hanem a 23.
b) pont szerinti hozzájárulás igényelhetõ.
· Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja keretében szervezett nevelés, oktatás, ellátás esetében a hozzájárulás kétszerese vehetõ igénybe, az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján.
· Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
keretében szervezett nevelés, oktatás, ellátás esetében a hozzájárulás háromszorosa (2004-ben két és félszerese) vehetõ igénybe
az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján.
Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése,
oktatása
E jogcím4 szerint igényelhetõ 520 000 Ft/gyermek, tanuló (2004-ben
710 000 Ft volt) normatív hozzájárulás, a diákotthonba, kollégiumba
a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett
sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók után vehetõ igénybe, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben
(szegregáltan), illetve a többi tanulóval együtt (integráltan) szervezik-e
meg ellátását.
1
2
3
4

Ktv. 3. sz. melléklet 23. alcím
Ktv. 3. sz. melléklet 23. a) jogcím
Kt. 53. § (7)–(9) bekezdés
Ktv. 3. sz. melléklet 23. b) jogcím
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A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhetõ.
Ha a gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is biztosító önkormányzat nyújtja,
akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak legalább e normatív hozzájárulásnak megfelelõ összeget
meg kell térítenie az elhelyezettek után, az ott meghatározott feltételek megléte esetén.
E hozzájárulás igényelhetõ akkor is, ha a sajátos nevelési igényû
gyermek – a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében
mûködõ óvodában – az óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül.
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási
feladatokhoz1
A költségvetési törvénynek ezen alcímében találhatók meg az
alapfeladatokon kívül támogatott mindazon jogcímek, amelyek
egyéb konkrét közoktatási szakmai (nevelési, oktatási) feladatokhoz kapcsolhatóak. E jogcímek 2003-ban még az egységes „Kiegészítõ hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz” alcímen
belül szerepeltek.
A „Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz” alcím jogcímeinek száma jelenleg 5 (a 2004. évben 3 volt). A
korábbi kiegészítõ hozzájárulások jogcímeinek száma a 2000. évben még 11 volt, majd az egyes jogcímek összevonása, vagy alcímként történõ definiálása eredményeként 2002-re csökkent 7 jogcímre:
Általános iskolai napközi foglalkozás2
E jogcím összege 2005. évben 23 000 Ft/tanuló (a 2004. évben
22 000 Ft/tanuló volt).
Ez a kiegészítõ hozzájárulás az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamán és a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamán nappali rendszerû oktatáshoz kapcsolódóan
vehetõ igénybe a közoktatási törvény szerinti idõkeretekben szer-

1
2

Ktv. 3. sz. melléklet 24. alcím
Ktv. 3. sz. melléklet 24. a) jogcím
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vezett napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vevõ tanulók után1.
E hozzájárulás negyven százalékkal növelt összegét, 32 200 Ft-ot
vehet igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1–4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló rendeletnek2 megfelelõen szervezett egész napos
iskolaotthonos osztályba járó tanulók után.
Különleges helyzetben lévõ gyermekek, tanulók támogatása3
E jogcím normatívája a 2005. évben 20 000 Ft/gyermek, tanuló,
ugyanannyi, mint 2004-ben volt.
Ehhez a kiegészítõ hozzájáruláshoz a helyi önkormányzat 2005-ben
is az alábbi négy esetben juthat hozzá:
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· Képesség-kibontakoztató felkészítés céljára történõ igénylés
fontos feltétele, hogy az általános iskolában nappali rendszerû
oktatásban részt vevõ tanuló a közoktatási törvény végrehajtási rendeletében4 meghatározott követelmények és az oktatási
miniszter által kiadott program szerint vegyen részt ebben a
képesség-kibontakoztató felkészítésben5.
· Súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vett gyermek, tanuló esetén:
— Elõször a 2004/2005. tanévtõl, nevelési évtõl e hozzájárulás igényelhetõ, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt
terápiás gondozásba vette, és számára a nevelési tanácsadó
szakvéleményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fõs
óvodai csoportban, iskolai osztályban, az oktatási miniszter
által kiadott személyiségfejlesztõ, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint legalább heti hat óra foglalkoztatást biztosítanak.6
— A kiegészítõ hozzájárulás kétszerese, azaz 40 000 Ft igényelhetõ az óvodai nevelésben részt vevõ gyermek és az iskolában
nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanköteles tanuló

1
2
3
4
5
6

Figyelembe véve a Kt. 53. § (4) bekezdését és a Ktv. 24. jogcímhez kapcsolódó Kiegészítõ szabályok 1. l) pontját
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 39/C § és a Kiegészítõ szabályok 1. m)
pontja szerint
Ktv. 3. sz. melléklet 24. b) jogcím
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 39/D §
Az igényjogosultság számítása a Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. n) pontja szerint történik.
Az igényjogosultság számítása a Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. n) pontja szerint történik.
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után, ha õt a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette,
és számára nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján a teljes óvodai nevelését, iskolai oktatását kis
létszámú (legfeljebb tizenöt fõs) óvodai csoportban, iskolai
osztályban szervezték meg, feltéve, hogy ezt a kis létszámú
óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004. tanévben,
vagy azt megelõzõen szervezték meg.
A 2004/2005. nevelési évtõl, tanítási évtõl szervezett kis létszámú óvodai csoportok, iskolai osztályok létszáma után csak az
elõzõ hozzájárulás vehetõ igénybe.1
· Integrációs nevelés, oktatás céljára történõ igénylés fontos feltétele, hogy a tanuló a közoktatási törvény végrehajtási rendeletében2 meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tanévtõl az
1., 5. vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenõ rendszerben vegyen
részt integrációs felkészítésben. Ebben az esetben a normatíva
háromszorosa, azaz 60 000 Ft/tanuló összeg igényelhetõ.3
A fenti három esetben akkor nem igényelhetõk ezek a hozzájárulások, ha a tanuló felzárkóztató oktatásban4 vesz részt, vagy ha
az Arany János Tehetséggondozó Programban5, vagy az Arany
János Kollégiumi Programban6 vesz részt, továbbá ha különleges gondozás7 keretében nyújtott, illetve tanulók szállásnyújtásával összefüggõ feladatok8 szerinti ellátásban részesül.
· Gyermekgyógyüdülõben, egészségügyi, rehabilitációs intézményben
— a tanévbõl a 180 naptári napot el nem érõ, de 90 naptári
napot meghaladó idõtartamban gyógykezelés alatt álló tanuló után e hozzájárulás háromszorosa, azaz 60 000 Ft
igényelhetõ,
— a tanéven belül megszakítás nélkül legalább 180 naptári
napon át, tartós gyógykezelés alatt álló tanuló után (amennyiben a tanuló részére az oktatást folyamatosan biztosítják
az adott intézményben) e kiegészítõ hozzájárulás ötszöröse, azaz 100 000 Ft jár.

1
2
3
4
5
6
7
8

Ktv. 3. sz. melléklet Kiegészítõ szabályok 1. m) pont
11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 39/E §
Ktv. 3. sz. melléklet Kiegészítõ szabályok 1. m) pont
Ktv. 3. sz. melléklet 20. cc) pontja szerinti és a Kt. 27. §-ának (8) bekezdése
alapján szervezett
Ktv. 3. sz. melléklet 20. cd), illetve a 23. ab) pontja szerint szervezett
Ktv. 3. sz. melléklet 20. cd), illetve a 23. ac) pontja szerint szervezett
Ktv. 3. sz. melléklet 21. aa) és b) pont alapján
Ktv. 3. sz. melléklet 26. c) pont
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A hozzájárulás igénybevételét megalapozó tanulólétszámot a költségvetési törvény kiegészítõ szabályai1 szerint kell megállapítani.
E hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további, közoktatási
jogcímû hozzájárulás nem igényelhetõ.
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás2
Ennek normatívája 2005-ben is a 2004. évivel azonos mértékû,
azaz 45 000 Ft/gyermek, tanuló.
Ez a kiegészítõ hozzájárulás a következõ nyolc esetben igényelhetõ:
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· Kisebbségi oktatás irányelve3 szerint elkészített óvodai nevelési program alapján megszervezett anyanyelvû és kétnyelvû
óvodai neveléshez, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó,
óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek létszámának megfelelõen.
· Nyelvoktató iskolai nevelés-oktatás esetén (ideértve a romani
és beás nyelveket is), ha azt a nemzeti, etnikai kisebbséghez
tartozó, nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók részére, a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével
készült helyi tanterv alapján szervezi, az ebben a képzésben
részt vevõ tanulók létszáma után.
· Kiegészítõ kisebbségi oktatás esetén, ha a fenntartó önkormányzat a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint az iskolában kiegészítõ kisebbségi
oktatást szervez4, az ebben a képzésben részt vevõ tanulók létszáma után.
· Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelés,
nappali rendszerû iskolai nevelés-oktatás esetén, amennyiben
az a kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint zajlik, az ebben részt vevõ gyermekek, tanulók számát az
igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel.
· A menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a törvényes képviselõje
a Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogsze1
2

3

4

Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. o) pontja
Pontos feltételeit a Ktv. 3. számú melléklet 24. c) pontja és a 24. jogcímhez
kapcsolódó Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. p) pontja határozza meg.
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997.
(XI. 5.) MKM-rendelet
Kt. 86. § (5) bekezdés
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rûen tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény1 központi pedagógiai program alapján szervezi meg, e
hozzájárulás 50%-a, azaz 22 500 Ft igényelhetõ.
· Nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven megszervezett nevelés-oktatás (nemzetiségi két tanítási nyelvû oktatás) esetén, ha a nevelés-oktatás a kisebbségi oktatás irányelve2 figyelembevételével készült helyi tanterv alapján folyik, e
hozzájárulás 170%-át, azaz 76 500 Ft-ot lehet megigényelni a
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók után.
· Két tanítási nyelven megszervezett nevelés-oktatás (két tanítási nyelvû oktatás) esetén azokon az évfolyamokon, amelyeken
a – két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve szerint készült
– helyi tanterv alkalmazása kötelezõ, illetve választható, e hozzájárulás 170%-át, azaz 76 500 Ft-ot lehet megigényelni a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók után.
· Nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén, amennyiben azt a Kt. elõírásai3 szerint készült helyi pedagógiai program, illetve helyi tanterv szerint szervezték meg, a nyelvi elõkészítõ évfolyamon
(nappali rendszerû iskolai oktatásban) részt vevõ tanulók létszáma után e hozzájárulás 170%-át, azaz 76 500 Ft-ot lehet
megigényelni.
A nemzetiségi két tanítási nyelvû oktatás, a két tanítási nyelvû
oktatás és a nyelvi elõkészítõ évfolyam szerinti kiegészítõ hozzájárulások közül gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen
vehetõ igénybe hozzájárulás. E hozzájárulások igénylésének további, együttes feltételeit a Kiegészítõ szabályok4 tartalmazzák.
Kulturális, egyéb szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok5
E normatív hozzájárulás összege a 2005. évben 1000 Ft/tanuló
(2004-ben ez az akkor új normatíva még csak 300 Ft/tanuló
volt).
A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat, az iskolai nappali rendszerû oktatásban részt vevõknek6 a Kiegészítõ szabályok7 szerint számított adata alapján veheti igénybe a pedagógiai

1
2

3
4
5
6
7

Kt. 110. § (8) bekezdés
Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.
5.) MKM-rendelet
Kt. 28. § (4) bekezdés, illetve a 29. § (2) bekezdés
Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. p) pont
Ktv. 3. sz. melléklet 24. d) pont
Ktv. 3. sz. melléklet 20. aa), ba), c)–d) és 21. aa) és b) pont
Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. h) pont
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programban meghatározott intézményen kívüli kulturális, mûvészeti, szabadidõs, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, illetve egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz.
Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz
E normatív hozzájárulás összege a 2005. évben 1300 Ft/tanuló.
2004-ben ez a normatíva ugyanezen összeggel még a 8. számú
mellékletben szerepelt, a kötött felhasználású normatív támogatások között. Ez a változás a gyakorlatban egyértelmûen azt jelenti, hogy a fenntartó az ezen a jogcímen megigényelt normatív
hozzájárulást nem köteles ténylegesen erre a feladatra fordítani,
ugyanis a normatíva igénylésének jogossága 2005-ben is számon
kérhetõ, de a célra történõ felhasználás már nem.
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E kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat az iskolai nappali rendszerû oktatásban részt vevõknek a Kiegészítõ szabályok1 szerint számított adata2 alapján veheti igénybe3 az iskolai
mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.
Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához4
A költségvetési törvénynek ezen alcímén találhatók meg az alapfeladatokon kívül támogatott olyan jogcímek, amelyeket az egyes
közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok differenciáltan igényelhetnek közoktatási feladataik ellátásához. Ezen
alcím jogcímei korábban (2003) még az egységes „Kiegészítõ hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz” alcímen belül szerepeltek.
Az „Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához” alcím
jogcímeinek száma jelenleg három.

1
2
3
4

Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 1. h) pont
Ktv. 3. számú melléklet 20. aa), ba), c), d) és 21. aa), b) pont
Figyelembe véve az iskolai sporttevékenységrõl szóló 16/2004. (V. 18.)
OM–GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is
Ktv. 3. sz. melléklet 25. alcím
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Bejáró gyermekek, tanulók ellátása1
E hozzájárulás jogcímének tartalmában alapvetõ változás 2004-ben
következett be, amikor kételemû normatív hozzájárulássá alakult át:
· Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása2
normatíva már a korábbi évek költségvetésében is szerepelt önálló jogcímként. Ennek fajlagos összege 2005-ben 25 000 Ft/gyermek, tanuló (2004-ben is ugyanennyi volt).
E kiegészítõ hozzájárulást az óvodát, általános iskolát fenntartó
önkormányzat igényelheti a lakott külterületérõl és a közigazgatási területén kívülrõl óvodájába, illetve az általános iskola 1–8.
évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamára, a
nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamára bejáró, nappali
rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók ellátásához.
Bejárónak nevezzük azt a gyermeket, tanulót, aki nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a tartózkodási helye szerinti
székhelyû óvodába, illetve az általános iskola 1–8. évfolyamára,
a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamára jár. Bejárónak tekintendõ az
a gyermek, tanuló is, akit az intézményt fenntartó önkormányzat a lakott külterületrõl szervezett formában szállít az intézményébe.
Kollégiumi elhelyezésben részesülõk esetén a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban részt vevõk után, továbbá a fõváros
közigazgatási területén lakók után, ha fõvárosi székhelyû óvodát,
iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhetõ.
· A Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása3 olyan normatív hozzájárulási jogcím, amely a korábbi években sokszor elhangzó jogos igényt elégíti ki 2004-tõl.
Ennek fajlagos összege 2005-ben 15 000 Ft/tanuló (2004-ben
9800 Ft/tanuló volt, a növekedés mértéke ez esetben több mint
másfélszeres).
E jogcím igénylési rendszere alkalmazkodott a fenntartói kör
sokszínûségéhez, nem titkolva azt a célt sem, hogy segíteni kívánja a középfokú intézmények települési önkormányzati fenntartásban való megmaradását is.
E kiegészítõ hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a
nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a tartózkodási helye
szerinti gimnázium, a szakközépiskola 9–13. évfolyamára, illetve a szakiskola 9–10. évfolyamára, valamint a szakképzési
évfolyamokra bejáró, nappali rendszerû iskolai oktatásban
1
2
3

Ktv. 3. sz. melléklet 25. a) pont
Ktv. 3. sz. melléklet 25. aa) pont
Ktv. 3. sz. melléklet 25. ab) pont
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részt vevõ tanulók után igényelheti, beleértve az ezen intézményekben gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részesülõket is.
Az igénylés fõ szabályai a következõk:
— igényelhetõ a megyei fenntartásban lévõ intézménybe más
megye közigazgatási területérõl bejáró tanuló után,
— igényelhetõ a fõvárosi önkormányzat és a fõvárosi kerületi
önkormányzatok fenntartásában lévõ intézménybe a fõváros közigazgatási területén kívüli település(ek)rõl bejáró
tanuló után,
— a települési önkormányzatok fenntartásában lévõ intézménybe más település(ek) közigazgatási területérõl bejáró
tanuló után.
A kollégiumi (externátusi) elhelyezésben részesülõk esetén, a
kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban részt vevõk után
ez a hozzájárulás nem igényelhetõ.
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Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó
gyermekek, tanulók támogatása1
Ez egy régi normatíva, mely 2005-ben egyike a jelentõsen megnõtt összegû normatív hozzájárulásoknak. Összege 2005. évben
45 000 Ft/gyermek, tanuló (2004-ben 36 400 Ft/gyermek, tanuló volt, tehát a növekedés mértéke: 23,6%-os).
A kiegészítõ hozzájárulás igénylésének következõ feltételeit rögzíti a törvény:
· az intézmény székhelye szerinti önkormányzat igényelheti a
társulásban részt vevõ községek óvodai nevelésben, általános
iskolai 1–8. évfolyamos oktatásban részt vevõ gyermekei, tanulói létszáma után, ha az intézményi szinten számított csoport, osztály átlaglétszámok (a társulásban mûködõ minden
intézményben, intézményi szinten kivétel nélkül) elérik a költségvetési törvényben meghatározott2 csoport, osztály átlaglétszámokat,
· a települési önkormányzat a közoktatási törvényben elõírt kötelezõ feladatai egy részét a megyei fejlesztési tervvel egyezõen,
a társulási törvény szerint létrehozott társulás keretében oldja
meg,
· az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján
1
2

Ktv. 3. sz. melléklet 25. b) pont
Ktv. 3. sz. melléklet 19. b), 20. ab) és bb), valamint 21. ab) pont

Iskolavezetés 2005. február

Gazdálkodás

közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása.
Ez a hozzájárulás igényelhetõ egyébként a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamán, illetve a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamán nappali rendszerben oktatott tanulók után is,
abban az esetben, ha a gimnáziumi oktatást az ebben a pontban
elõírt feltételeknek megfelelõ társulás keretében oldják meg.
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a
hozzájárulás nem jár. E hozzájárulás nem igényelhetõ tehát a fõvárosi és a fõvárosi kerületi önkormányzatok között létrejött társulások keretében ellátott, oktatott gyermekek, tanulók után,
valamint azon gyermekek, tanulók után sem, akik nem a társulási megállapodás alapján veszik igénybe a nevelést, oktatást a
társulás keretei között mûködõ intézményben.
Kistelepülések támogatása1
Ez szintén régi normatíva, melynek fajlagos összege 2005-ben is
változatlanul 12 500 Ft/gyermek, tanuló.
E jogcím alapján részesülnek differenciált támogatásban a 2004.
augusztus 1-jén önálló közigazgatási jogállással rendelkezõ kistelepülési önkormányzatok az általuk fenntartott óvodában óvodai nevelésben, általános iskolában, hat évfolyamos gimnázium
7–8., illetve nyolc évfolyammal mûködõ gimnázium 5–8. évfolyamán nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanulók, gyermekek után.
A jogszabály azt is elõírja, hogy az óvoda, iskola fenntartásának összhangban kell állnia a megyei fejlesztési tervben
foglaltakkal.
A településnagyság szerinti differenciálás továbbra is három kategóriát használ: 3000–3500 fõ közötti, 1100–2999 fõ közötti és
az 1100 fõ alatti lélekszámú kistelepüléseket:
· A hozzájárulás 100%-a jár, ha az intézmény székhelye szerinti
önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám több mint
2999 fõ, de nem haladja meg a 3500 fõt, az óvodában óvodai nevelésben részesülõ gyermekek és az 1–8. évfolyamon nappali
rendszerû nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók után.
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében mûködik, abban az esetben vehetõ igénybe ez a kiegészítõ hozzájá1

Ktv. 3. sz. melléklet 25. c) pont.
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rulás, ha az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja
meg a 3500 fõt.1
· A hozzájárulás 200%-a jár, ha az intézmény székhelye szerinti
önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám eléri az
1100 fõt, de nem haladja meg a 2999 fõt, az óvodában óvodai
nevelésben részesülõ gyermekek és az 1–8. évfolyamon nappali rendszerû nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók után.
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében mûködik, abban az esetben vehetõ igénybe ez a kiegészítõ hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja
meg a 2999 fõt.2
· A hozzájárulás 200%-a jár, ha az intézmény székhelye szerinti
önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem éri
el a 1100 fõt, az 5–8. évfolyamon nappali rendszerû nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók után. Ez a hozzájárulás akkor vehetõ igénybe az 1–4. évfolyamon is, ha a következõ pontban megfogalmazott jogosultság nem áll fenn. Amennyiben a
közoktatási intézmény társulás keretében mûködik, abban az
esetben vehetõ igénybe ez a kiegészítõ hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg az 1100 fõt.3
· A hozzájárulás 400%-a jár, ha az intézmény székhelye szerinti
önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem éri
el az 1100 fõt az óvodában óvodai nevelésben részesülõ gyermekek és az 1–4. évfolyamon nappali rendszerû nevelésben,
oktatásban részt vevõ tanulók után. Ez a hozzájárulás igényelhetõ az 5–8. évfolyamra járó, nappali rendszerû oktatásban
részt vevõ tanulók után is, ha az önkormányzat önkormányzati intézkedési terv4, illetve a megyei fejlesztési terv alapján az
általános iskolai nevelésrõl-oktatásról az 5–8. évfolyamon társulás keretében gondoskodik.5
Ha a közoktatási intézményben, az óvodai nevelés keretében
nemzetiségi, kisebbségi kétnyelvû vagy anyanyelvû nevelés, a
4. évfolyamnál magasabb évfolyamon nemzetiségi, kisebbségi
(nyelvoktató, kétnyelvû vagy két tannyelvû) iskolai nevelés-oktatás zajlik, egyéb feltételek megléte esetén a hozzájárulás társulásban való részvétel nélkül is igényelhetõ.
1
2
3
4
5

Ktv. 3. sz. melléklet 25.
Ktv. 3. sz. melléklet 25.
Ktv. 3. sz. melléklet 25.
Kt. 85. § (4) bekezdés
Ktv. 3. sz. melléklet 25.

ca) pont
cb) pont
cc) pont
cd) pont
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A fenti négy pontban meghatározottak alapján igényelhetõ hozzájárulás kétszerese igényelhetõ azon gyermekek, tanulók után,
akik nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi két tanítási nyelvû
óvodai nevelésben, illetve nemzetiségi nyelvû, nemzetiségi két tanítási nyelvû vagy nemzetiségi nyelvoktató, nappali rendszerû iskolai nevelésben-oktatásban vesznek részt.
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatások,
szolgáltatások1
2004-ben még „Hozzájárulások szociális jellegû feladatokhoz, ellátásokhoz” alcímként szerepelt a normatív hozzájárulások között. E jogcímek korábban (például 2003-ban) szintén az egységes „Kiegészítõ hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz”
jogcímcsoporton belül, illetve a költségvetési törvény 8. számú
mellékletében, azaz a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepeltek.
A költségvetési törvénynek ezen alcímében találhatók meg az
alapfeladatokon kívül támogatott mindazon jogcímek, amelyek
valamilyen szociális jellegû ellátotti juttatásokhoz kapcsolhatóak.
Az idetartozó jogcímek száma jelenleg négy:
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi
közétkeztetés2
Normatívája 2005. évben változatlanul 20 000 Ft/gyermek, tanuló.
· A kiegészítõ hozzájárulás óvodába járó, kollégiumi ellátásban,
továbbá az iskolában nappali rendszerû oktatásban részt vevõ
gyermekek, tanulók után igényelhetõ, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak
normatív térítésidíj-kedvezményre3.
· A kiegészítõ hozzájárulás másfélszerese, azaz 30 000 Ft jár a
kollégiumi ellátásban részesülõ, valamint az iskolában nappali rendszerû oktatásban részt vevõ, továbbá az óvodában ellátott és a gyermekvédelmi törvényben meghatározott jogcímen
50%-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult4 gyermekek, tanulók után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít. Az ingyenes étkeztetésre jogosult
1
2
3
4

Ktv. 3. sz. melléklet 26. alcím
Pontos feltételeit a Ktv. 3. számú melléklet 25. a) pontja és a 25. jogcímhez
kapcsolódó Kiegészítõ szabályok 1. k) pontja határozza meg.
Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)–c) pont és (6) bekezdés
Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)–c) pont
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óvodások létszámát e jogosultak létszámában figyelmen kívül
kell hagyni.
· A kiegészítõ hozzájárulás háromszorosa, azaz 60 000 Ft jár az
óvodában ellátott és 100%-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult1 gyermekek után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít.
Az e pontban foglalt kiegészítõ hozzájárulások gyermekenként,
tanulónként csak egy jogcímen igényelhetõk.
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Emellett ugyanazon gyermek, tanuló mûvészeti (párhuzamos)
oktatás, vagy a kiegészítõ kisebbségi oktatásban vendégtanulói
jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén is csak egy intézménynél vehetõ figyelembe az igénylés során.
E hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai,
kollégiumi, iskolai) étkeztetésben részt vevõk számának megállapításánál egy fõ – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is
részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az
igényjogosultság szempontjából egy fõ létszámnak az a gyermek,
tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg fõétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított.
Az elszámoláshoz az élelmezési nyilvántartásban a térítésidíjkedvezményben részesülõket elkülönítetten kell kimutatni. Az
étkezésben részt vevõk naptári évre, naponként összesített éves
létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal,
kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal.
A nyári szünidõben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez,
táboroztatáshoz, egyéb szabadidõs programhoz) kapcsolódóan
biztosított szervezett étkeztetésben részt vevõk létszáma elõbbi
számításokban természetesen nem vehetõ figyelembe.
Hozzájárulás a tanulók szociális helyzettõl függõ
tankönyvellátásához2
E kételemû hozzájárulás fajlagos összege a 2005. évi költségvetésben változatlanul 2400 Ft/tanuló. (E normatív hozzájárulás
2003-ban még a költségvetési törvény 8. számú mellékletében,
azaz a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepelt.)

1
2

Gyvt. 148. § (5) és (6) bekezdés
Pontos feltételeit a Ktv. 3. számú melléklet 26. b) jogcíme és a 26. alcímhez
kapcsolódó Kiegészítõ szabályok 2. c) pontja határozza meg.
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· Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz (2400 Ft/
tanuló):
E hozzájárulást a helyi önkormányzatok az iskolai nappali rendszerû oktatásban részt vevõknek1 a 2005/2006. tanévi nyitó (október
1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült tanulói létszáma
alapján igényelhetik, az elszámolás a 2005/2006. tanévi (tényleges)
nyitó közoktatási statisztikában szereplõ, nappali rendszerû oktatásban részt vevõk létszámának figyelembevételével történik.
· Kiegészítõ hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz:
E kiegészítõ hozzájárulás az 1–13. évfolyamokon, a szakiskola
9–10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon nappali rendszerû oktatásban részt vevõ iskolai tanuló után igényelhetõ2, ha az
— tartósan beteg,
— sajátos nevelési igényû,
— három- vagy többgyermekes családban él,
— egyedülálló szülõ eltartásában él,
— nagykorú, és saját jogán családi pótlékra jogosult,
— rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
E hozzájárulás az érintettek 2005/2006. tanévi nyitó (október
1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján
igényelhetõ a következõk szerint:
Az általános hozzájárulás
· 150%-át (azaz 3900 Ft-ot) az 1–4. évfolyamos tanulók után (a
gyógypedagógiai oktatásban, továbbá a nemzetiségi nyelvû,
nemzetiségi két tanítási nyelvû, nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevõ tanulók nélkül),
· 300%-át (azaz 7200 Ft-ot) az 5–8. évfolyamos tanulók után
(beleértve a hat évfolyamos gimnázium 7–8., illetve a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamait is, de a gyógypedagógiai
oktatásban, továbbá a nemzetiségi nyelvû, nemzetiségi két tanítási nyelvû, nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevõ tanulók
nélkül),
· 400%-át (azaz 9600 Ft-ot) a 9–13. évfolyamokon, valamint a
szakiskolai 9–10. évfolyamokon és szakképzési évfolyamokon
tanulók, továbbá az 1–13. évfolyamon a gyógypedagógiai oktatásban, valamint a nemzetiségi nyelvû, nemzetiségi két tanítá-

1
2

Kt. 118. § (5) bekezdéséhez kapcsolódóan a Ktv. 20. aa), ba), c)–d) és 21. aa),
b) pontjaiban meghatározott körben
Kt. 10. § (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. § (4) bekezdése alapján
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si nyelvû, nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevõ tanulók
után lehet igényelni.
A hozzájárulás egy tanuló után egy rászorultsági jogcímen igényelhetõ1. Folyósítása egy összegben, augusztus 25-éig történik2.
Tanulók szállásnyújtásával összefüggõ feladatok3
2005-ben új normatíva, melynek összege 130 000 Ft/tanuló.
E hozzájárulás a kollégiumban4 biztosított kollégiumi, externátusi
elhelyezéssel, ellátással összefüggõ feladatokhoz, a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévõ, nappali rendszerû oktatásban részt vevõ
tanuló után vehetõ igénybe abban az esetben, ha a tanuló iskolai
rendszerû oktatásban vesz részt.5
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Externátusi ellátásban részesülõ tanuló esetén a hozzájárulás
csak akkor igényelhetõ, ha a tanuló részére férõhely hiánya miatt
nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani, és a lakhatási
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó vállalja, de
nem igényelhetõ a hozzájárulás a közeli hozzátartozóknál6 lakó
tanuló esetén.
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõk kollégiumi ellátásához nem ez, hanem a „Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefüggõ feladatok” jogcím
szerinti hozzájárulás igényelhetõ.
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében igénybe vett kollégiumi ellátás esetén e hozzájárulás kétszerese vehetõ igénybe azok után a kollégiumi hallgatói
jogviszonyban lévõ tanulók után, akikre az Oktatási Minisztériummal megállapodást kötöttek.7
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
keretében igénybe vett kollégiumi ellátás esetén e hozzájárulás
két és félszerese vehetõ igénybe azok után a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévõ tanulók után, akikre az Oktatási Minisztériummal megállapodást kötöttek, és az oktatási miniszter által
kiadott oktatási program alapján veszik igénybe ezt a kollégiumi
ellátást.8
1
2
3
4
5
6
7
8

Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ szabályok 2. d) pont
Áht. 101. § (7) bekezdés
Ktv. 3. számú melléklet 26. c) jogcím
Kt. 53. § (7)–(9) bekezdés
Ktv. 3. számú melléklet 26. ca) pont
Polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont
Ktv. 3. számú melléklet 26. cb) pont
Ktv. 3. számú melléklet 26. cc) pont
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Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók szállásnyújtásával
összefüggõ feladatok
2005-ben szintén új normatíva, melynek összege 240 000 Ft/tanuló.
E hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott diákotthonba, kollégiumba a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók
után vehetõ igénybe. Az igénybevétel független attól, hogy külön
erre a célra létrehozott intézményben (szegregáltan), vagy a többi
tanulóval együtt (integráltan) szervezik-e meg ezt az ellátást.
E hozzájárulás igényelhetõ akkor is, ha a sajátos nevelési igényû
gyermek (természetesen a szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján) a többcélú intézmény keretében kollégiummal együtt mûködõ óvodában, az óvodai neveléssel egyidejûleg kollégiumi elhelyezésben is részesül.
Nem igényelhetõ ez a hozzájárulás a gyámhatósági határozattal
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló
után.
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások1
Hozzájárulás minõségfejlesztési, minõségirányítási feladatokhoz2
A normatív hozzájárulások között új elem (összege a 2004. évhez
hasonlóan 2500 Ft/tanuló), ez ugyanis a 2004. évben még a Ktv.
8. számú mellékletében, azaz a kötött normatív támogatások között szerepelt. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez évben e normatíva
kötött felhasználásának ellenõrzése megszûnik.
E kiegészítõ hozzájárulás igényelhetõ az intézményi minõségirányítási program3 végrehajtásához, a minõségfejlesztési rendszer
mûködtetéséhez, szakértõk igénybevételéhez, továbbá az önkormányzati minõségirányítási program4 végrehajtásához. Erre a
hozzájárulásra lehetnek jogosultak a meghatározott intézményi
körben pedagógus-munkakörben5, illetve pedagógiai szakértõ
vagy pedagógiai elõadó munkakörben6 foglalkoztatottak. Az igénylés alapja a 2004/2005. tanévi nyitó és a 2005/2006. tanévi nyi1
2
3
4
5
6

Ktv. 3. számú melléklet 30. alcím
Ktv. 3. számú melléklet 30. a) jogcím
Kt. 40. § (10) és (11) bekezdés
Kt. 85. § (7) bekezdés
Kt. 20–21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben
Kt. 22. §-ában felsorolt intézményekben
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tó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidõre átszámított létszáma úgy, hogy az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát.
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéhez1
Szintén új elem a normatív hozzájárulások körében (összege a
2004. évhez hasonlóan 720 Ft/tanuló), mivel a 2004. évben ez is
még a kötött normatív támogatások2 között szerepelt. Ez egyben
azt is jelenti, hogy ez évben e normatíva kötött felhasználásának
ellenõrzése szintén megszûnik.
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A hozzájárulás igényelhetõ szakmai vagy tanügy-igazgatási ellenõrzéshez, illetve fenntartói döntés-elõkészítéshez, továbbá pedagógiai szakmai szolgáltatások3 igénybevételéhez. Az igénylés alapja az óvodai nevelés, az iskolai oktatás 1–4. és 5–8. évfolyamokon,
a gyógypedagógiai ellátás az óvodában és általános iskolában
alap-hozzájárulásoknál, valamint az iskolai szakképzés (szakmai
elméleti, illetve szakmai gyakorlati képzés) és a gyógypedagógiai
ellátás a középfokú intézményekben hozzájárulásoknál megállapított igénylési létszám együttes összege.4
Az igénylés részletes feltételeit az adott jogcímet ismertetõ – a lábjegyzetekben is hivatkozott – jogszabályi rendelkezések, továbbá a Ktv. 3. számú melléklet Kiegészítõ
szabályok kapcsolódó pontjai írják le.
A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a költségvetési törvény
3. számú mellékletének 19–23. és 24. a)–c) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.5
A nem állami felsõoktatási intézmények által fenntartott gyakorló intézmények esetén – az elõzõekhez hasonlóan – szintén a normatív hozzájárulások kétszerese jár.6 Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény
esetén, ha egyházi felsõoktatási intézménnyel (a fenntartói jogok

1
2
3
4
5
6

Ktv. 3. számú melléklet 30. b) jogcím
Ktv. 8. számú melléklet
Kt. 36. §-a alapján szervezett
Ktv. 3. számú melléklete 19. a) pont, 20. aa), ba), c), d) pont és 21. aa),
b) pont szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után
Ktv. 12. § (2) bekezdés
Ktv. 30. § (1) d) pontja
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közös gyakorlására) kötött megállapodás keretében közremûködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

5.2 Kötött felhasználású normatív támogatások
Ezek fontos kiegészítõ támogatások az egyes közoktatási feladatok ellátásához1.
A közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó normatív, kötött
felhasználású támogatások jogcímei az elmúlt években folyamatosan és jelentõs mértékben megváltoztak.
A 2004. költségvetési évben az alábbiak változtak:
· Kikerültek a kötött felhasználású normatív támogatások közül
a „Kiegészítõ támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai intézményi étkeztetéshez” korábbi jogcím, továbbá a „Tanulók
tankönyvvásárlása” megnevezésû korábbi kettõs jogcím, és
beépültek a költségvetési törvény 3. számú mellékletébe, azaz
a kötetlen felhasználású normatív hozzájárulások közé.
· Kételemû támogatássá vált a „Pedagógus-szakvizsga, -továbbképzés, felkészülés támogatása” jogcím.
· Ugyanakkor egy új jogcím is bekerült a 8. számú mellékletbe:
a „Minõségfejlesztési feladatok” kötött felhasználású normatíva.
A 2005. költségvetési év ez irányú változásai szakmailag nagyobb horderejûek, mint az elõzõ évi változások:
· A „Pedagógusok szakkönyvvásárlása”2 jogcím kikerült a normatívák közül, ugyanis ez az elõirányzat beépült a normatív
alap-hozzájárulásokba. Ez azt jelenti, hogy a fenntartó erre külön normatív forrást nem kap, de kifizetési kötelezettsége továbbra is megmaradt, igaz, a változás miatt ennek elszámolása
könnyebbé válik. Az érintettek számára ugyanis a költségvetési
törvény a törvényszövegben3 garantálja a kifizetést az alábbiak
szerint: a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás összege a 2005. költségvetési évben 14 000 forint, a
juttatást az érintett kör részére a kormány által meghatározott
feltételek szerint kell a fenntartóknak biztosítani.

1
2
3

Ktv. 8. számú melléklet I. pont
Kt. 19. § (6) bekezdés
Ktv. 60. § (2) bekezdés
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Eddigiekben e támogatás igényelhetõ1 volt a pedagógus-munkakörben, továbbá a szabadidõ-szervezõ, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, a pedagógiai szakértõ vagy pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatottak után. Az igénylésre és az
elszámolásra szintén külön rendeleti elõírások2 vonatkoztak.
(Ezen jogszabályi helyeket a költségvetési törvény nem változtatta meg.)
· A „Pedagógiai szakmai szolgáltatás”, a „Minõségfejlesztési
feladatok támogatása” és a „Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása” jogcímek átkerültek a nem kötött felhasználású normatív hozzájárulások körébe. Ezek részleteinek ismertetésére ott kerül sor.
· A „Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok” jogcím
mértékében és tartalmában is jelentõsen megváltozott.
A 2005. évi költségvetésben idetartozó, kötött felhasználásúnak
megmaradt normatív támogatások az alábbiak:

N
6.8
62

Pedagógus-szakvizsga, -továbbképzés, felkészülés
támogatása
E jogcímcsoportba3 (2004-hez hasonlóan) továbbra is két jogcím
tartozik:
Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés támogatása
Ennek a jogcímnek4 a fajlagos összege azonos maradt az elmúlt
évivel: 15 000 Ft/pedagógus.
E támogatás a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés megszervezéséhez igényelhetõ5 a pedagógus-munkakörben, pedagógiai
szakértõ vagy pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatottak
után. Az igénylés kiszámításának alapja a 2004/2005. tanévi
nyitó és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidõre átszámított létszám. Az
így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek
számát.

1
2
3
4
5

A Kt. 20–21. §-ában, a 122. § (3) bekezdésében és 22. §-ában felsorolt intézményekben
A Kt. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet
Ktv. 8. számú melléklet I/1. pont
Ktv. 8. számú melléklet I/1. a) pont
Kt. 20–21. §-ában, a 122. § (3) bekezdésében és a 22. §-ában felsorolt intézményekben
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A támogatás felhasználásának szabályait kormányrendelet1 rögzíti.
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása
a kétszintû érettségiztetéshez2
E kötött felhasználású normatíva 2004-ben szerepelt elõször a
költségvetésben. E kötött normatív támogatás fajlagos összege
szintén azonos maradt az elmúlt évivel: 10 000 Ft/pedagógus.
A támogatás a középiskolai pedagógusok kétszintû érettségiztetésre történõ felkészítéséhez igényelhetõ.3 Az igényjogosultság
alapja a meghatározott intézményi körben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó és a 2005/2006.
tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidõre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám
azonban nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében
az érintett intézményekben meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát.
A támogatás a kétszintû érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendeletben4 a vizsgáztató tanár
részére elõírt, felkészítõ, akkreditált pedagógus-továbbképzésen történõ részvétel költségeire használható fel a pedagógus-továbbképzést szabályozó kormányrendelet5 elõírásainak megfelelõen.
A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége6
Régi kötött felhasználású normatív támogatás. E normatíva a
2003. évi átalakítását követõen 2004-ben és 2005-ben lényegében változatlanul került át a költségvetési törvénybe.
Elõirányzata 2005-ben kereken 2 milliárd forint (ugyanannyi,
mint 2004-ben).
Az elõirányzat a megyei (fõvárosi) önkormányzatokat illeti meg a
megye (fõváros) területén mûködõ helyi önkormányzatok számára a költségvetési törvény 3. számú mellékletében közoktatási
célra biztosított normatív hozzájárulási fõösszeg eredeti elõirányzata arányában.
1
2
3

4
5
6

277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet
Ktv. 8. számú melléklet I/1. b) pont
Kt. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt típusú intézményekben,
valamint az f) és g) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt intézmények közül a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott középiskolában
100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 17/A § (2) bekezdés
277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet
Ktv. 8. számú melléklet I/2. pont
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A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggõ szakmai fejlesztési, mûködtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható.
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására
vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell
készítenie, amely az elszámolás alapja.
A közalapítvány mûködtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem fordítható.
A kitûzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2%-a használható fel.
A közalapítványnak a megyei (fõvárosi) önkormányzat részére a
támogatás felhasználását dokumentálni kell.
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok1
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Ez a normatíva 2003-ban szerepelt elõször a költségvetési törvényben. Elõirányzata 2005-ben 7 milliárd 5444,4 millió Ft.
(2003-ban 4 milliárd, 2004-ben 4 milliárd 11,0 millió forint volt.)
Ez évi fajlagos összege 2600 Ft/gyermek, tanuló (2004-ben
2200 Ft/gyermek, tanuló volt).
A támogatás két részbõl áll:
Eszközfejlesztés
A támogatás ezen része a közoktatási intézményekben meglévõ berendezések, felszerelések korszerûsítésére, fejlesztésére és mûködtetésével összefüggõ beszerzésekre, továbbá – a nevelési-oktatási
intézmények kötelezõ (minimális) eszközeirõl és felszerelésérõl szóló jegyzék szerint – taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetõ a következõk szerint:
· 100% (azaz 2600 Ft) igényelhetõ az óvodai, az iskolai szakmai
elméleti képzés, továbbá a gyógypedagógiai ellátás, a korai fejlesztés, a fejlesztõ felkészítés, valamint az 1–4. évfolyamon
nappali rendszerû általános iskolai oktatásban részt vevõk létszáma után.2
· 75% (azaz 1950 Ft) igényelhetõ az iskolai nappali rendszerû
5–13. évfolyamon oktatásban részesülõk létszáma után.3

1
2
3

Ktv. 8. számú melléklet I/3. pont
Ktv. 3. számú melléklet 19. a), 20. aa), d), 21. aa), b)–d), 22., 23. pontjaiban
meghatározott körben
Ktv. 3. számú melléklet 20. ba) és c) pontjaiban meghatározott körben
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Informatikai berendezések korszerûsítése és fejlesztése
162,11% (azaz 4215 Ft) igényelhetõ a közoktatási intézményekben
meglévõ informatikai berendezések korszerûsítésére és mûködtetésével összefüggõ költségek megtérítésére, új (oktatási tevékenységet segítõ) infokommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások
beszerzésére, igénybevételének költségeire, az iskolai nappali rendszerû 5–13. évfolyamon oktatásban részesülõk létszáma után.1
A támogatási összeget az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésével, illetve az ehhez szükséges infrastrukturális
beruházásokkal és üzemeltetéssel kapcsolatos költségekre, valamint (a normatíva rendeletben meghatározott hányadát) hardvereszközök és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére kell
fordítani.
A fenntartó az eszközbeszerzéseket a közoktatási intézmények
javára valósítja meg. A fenntartó a normatíva felhasználásával
csak olyan eszközbeszerzéseket valósíthat meg, amely minden
tekintetben megfelel az általa fenntartott közoktatási intézmény
igényeinek.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának, elosztásának részletes szabályairól, valamint a
közoktatási intézmények általi igénylés feltételeirõl, rendjérõl, az
igénylés során érvényesítendõ szempontokról az oktatási miniszter rendeletet ad ki.
Pedagógiai szakszolgálat2
Szintén olyan, 2003-ban kialakított kötött felhasználású normatíva, amelynek tartalma azóta alig változott, ugyanakkor fajlagos
összege 2005-ben igen jelentõs mértékben, 1 020 000 Ft/közalkalmazott összegre nõtt (2003-ban 635 000 Ft/közalkalmazott,
2004-ben 655 000 Ft/közalkalmazott volt).
Ezt a kötött felhasználású normatív támogatást a pedagógiai
szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítõ munkakörben
foglalkoztatottak átszámított létszáma alapján3 (az óvodai neve-

1
2
3

Ktv. 3. számú melléklet 20. ba) és c), illetve 23. a) és b) pontjaiban meghatározott körben
Ktv. 8. számú melléklet I/4. pont
2004/2005. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges,
illetve 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidõre átszámított létszám után
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lés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatok1 és a
korai fejlesztés, gondozás2 kivételével).
Az igénylés fontos elõfeltétele, hogy a szakszolgálatot a fenntartó
helyi önkormányzatnak a vonatkozó jogszabályi elõírások3 maradéktalan betartásával kell megszerveznie.

6. A központosított költségvetési elõirányzatok4
A 2005-ös költségvetési évben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok között három tisztán
közoktatási jogcím szerepel, illetve három további olyan jogcím,
amely becslések szerint 1/2–2/3 részben szintén a közoktatási
feladatellátás forrásait egészíti ki.
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6.1 Tisztán közoktatási célokat szolgáló jogcímek
Kiegészítõ támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához5
Tisztán közoktatási feladat ellátására létrehozott központosított
költségvetési elõirányzat (elõirányzata 2005-ben változatlanul
340 millió forint).
Ez a korábban is meglévõ támogatási forma azoknak a helyi önkormányzatoknak szól, amelyek a nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi kétnyelvû nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását
bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetve a nemzetiségi nyelvoktató iskola
mûködtetését az egyes kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott ajánlásoknak megfelelõen biztosítani.
2005. március 31-éig a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási miniszter (a belügyminiszter, a pénzügyminiszter
és az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter
véleményének kikérésével) rendeletet ad ki.

1
2
3
4
5

Akik a Ktv. 3. sz. mellékletének 21. aa) és b) pontja alá tartoznak.
Akik a Ktv. 3. sz. mellékletének 21. c) és d) pontja alá tartoznak.
Kt. 33. §-ának (4)–(5) bekezdése és 34. §-a, illetve a 14/1994. (VI. 24.)
MKM-rendelet 1. §-ának (3) bekezdése és 3/A §-a
Ktv. 5. számú melléklet
Ktv. 5. számú melléklet 7. pont
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ECDL számítógép-kezelõi vizsga és a nyelvvizsga díjának
visszatérítése1
Szintén tisztán közoktatási feladat ellátására létrehozott központosított költségvetési elõirányzat, amely két célt szolgál (elõirányzata 2005-ben 500 millió forint).
ECDL számítógép-kezelõi vizsga díja
Visszatérítéséhez a középfokú iskolák 2005. május–júniusban rendes érettségi vizsgát tevõ tanulói, illetve a szakiskolák 2004/2005.
tanévben utolsó éves tanulói részére, a sikeres ECDL-vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján.
Államilag elismert egy középfokú „C” típusú, vagy egy felsõfokú
„C” típusú nyelvvizsga vizsgadíja
Visszatérítéséhez a középfokú iskolák 2005. május–júniusban
érettségi vizsgát tevõ tanulói, illetve a szakiskolák 2004/2005.
tanévben utolsó éves tanulói részére a sikeres államilag elismert
középfokú vagy felsõfokú „C” típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján.
E visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényû érettségizõ,
vagy a szakiskola utolsó évét végzõ tanuló is, aki mentesül2 az
idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a szóbeli készségek értékelése és minõsítése alól, és az államilag elismert, vagy
azzal egyenértékû egynyelvû vagy kétnyelvû, legalább középfokú
„A” vagy „B” típusú sikeres nyelvvizsgát letette.
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól az oktatási miniszter (a pénzügyminiszter
véleményének kikérésével) 2005. február 28-áig rendeletet ad ki.
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása3
Szintén tisztán közoktatási feladat ellátására létrehozott központosított költségvetési elõirányzat (elõirányzata 2005-ben 1 milliárd
278 millió forint). 2004-ben ez az akkor új normatív hozzájárulás
még a Kt. 3. számú melléklet 24. jogcímén belül a „Hozzájárulások
egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz” között szerepelt.

1
2
3

Ktv. 5. számú melléklet 22. pont
Kt. 30. § (9) bekezdés
Ktv. 5. számú melléklet 26. pont
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E támogatás a közoktatási intézményekben a 2005. évi középszintû és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint
megszervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához vehetõ igénybe.1
A támogatás mértékének, igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási miniszter 2005.
március 15-éig rendeletet ad ki.

6.2 Részben közoktatási célokat szolgáló jogcímek
A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása2
A tapasztalatok szerint várhatóan mintegy 1/3 arányban közoktatási feladatok ellátását fogja szolgálni (elõirányzata 2005-ben
6 milliárd 400 millió forint).
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E támogatás az egyes közszolgáltatások (így elsõ helyen kiemelten a közoktatás) hatékonyabb szervezése, mûködése, fejlesztése, a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében megalakuló többcélú kistérségi társulások támogatására szolgál.
A 2004. évben megalakult többcélú társulások3 esetében a társulás a késõbb csatlakozott települési önkormányzatok után igényelhet támogatást (amennyiben a társuláshoz a kistérségen belül valamennyi önkormányzat csatlakozik).
Az elõirányzatból támogatás nyújtható a 2004. évi többcélú kistérségi modellkísérletek folytatására, illetve új modellkísérletek
támogatására is.
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a kormány
2005. február 15-éig rendeletben szabályozza.
Többcélú kistérségi társulások normatív mûködési
támogatása4
A tapasztalatok szerint várhatóan szintén mintegy 1/3 arányban
közoktatási feladatok ellátását fogja szolgálni (elõirányzata 2005-ben
9 milliárd forint).
1
2
3

4

Kizárólag a Kt. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után
Ktv. 5. számú melléklet 19. pont
A többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeirõl szóló 65/2004. (IV. 15.) kormányrendelet 1. § b) pontja szerint
Ktv. 5. számú melléklet 20. pont
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E támogatás igényelhetõ a 2004. november 30-áig megalakult,
alábbi feltételeket teljesítõ többcélú kistérségi társulások számára, az alábbiak szerint:
· az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat csatlakozott a társuláshoz, és legalább a közoktatási, szociális/gyermekjóléti, egészségügyi és területfejlesztési
feladatokat vállalták, vagy
· az adott kistérséghez tartozó települési önkormányzatok több
mint felének, de legalább két települési önkormányzatnak a
részvételével alakult meg a társulás, és az abban részt vevõ települési önkormányzatok lakosságszáma eléri a kistérség összlakosságának 60%-át, vagy
· a kistérség határain belüli önkormányzatok 60%-a hozta létre
a társulást, és a lakosságszám eléri a kistérség összlakosságának 50%-át, és
· a társulás vállalta legalább három közszolgáltatási (közoktatási, továbbá – választhatóan – szociális/gyermekjóléti intézményi vagy egészségügyi és további egy választott) feladat ellátását.
A támogatás alapfeltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak keretein belül mûködõ intézményfenntartó társulások és intézmények valamennyi vállalt és támogatásban részesülõ feladat esetében teljesítsék az adott ágazatra vonatkozó –
külön kormányrendeletben meghatározott – követelményeket.
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociális, gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok mûködési kiadásainak normatív alapú támogatásához.
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a kormány
2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.
Kiegészítõ támogatás helyi önkormányzatok
bérkiadásaihoz1
A tapasztalatok szerint várhatóan szintén mintegy 1/3 arányban
közoktatási feladatok ellátását fogja szolgálni (elõirányzata 2005-ben
8 milliárd 400 millió forint).
E kiegészítõ támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott
közalkalmazottak 2003. évi tényleges rendszeres személyi jutta1

Ktv. 5. számú melléklet 27. pont
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tásai arányában illeti meg a helyi önkormányzatokat (e rendszeres személyi juttatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok nélkül kell számítani). A támogatás folyósítása havonta, idõarányosan történik.



7. A közoktatási törvény módosítása
a költségvetési törvényben
A 2002. évi kormányváltást követõen eddig 11 alkalommal került
sor a közoktatási törvény jelentõsebb módosítására:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10

2002. július 9-én2
a 2003. évi költségvetési törvénnyel3
a közoktatási törvény módosításával4
a szakképzési törvény módosításával5
a 2004. évi költségvetési törvénnyel6
az esélyegyenlõségi törvénnyel7
a tankönyvpiaci törvény módosításával8
uniós csatlakozással összefüggõ törvénymódosítás részeként9
az egyes oktatási tárgyú törvényeket módosító törvénnyel10

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
2002. évi XXI. törvény
2002. évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl
2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (Kihirdetve: 2003. VII. 16.)
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (Kihirdetve: 2003. XI. 14. – 131. számú Magyar Közlöny)
2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és
az államháztartás hároméves kereteirõl (Kihirdetve: 2003. XII. 22. – 157.
számú Magyar Közlöny)
2003. évi CXXV. törvény az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról (Kihirdetve: 2003. XII. 28. – 157. számú Magyar Közlöny)
2004. évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(Kihirdetve: 2004. IV. 6. – 42. számú Magyar Közlöny) – továbbiakban: Tpr.
2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl,
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról (Kihirdetve: 2004.
IV. 28. – 58. számú Magyar Közlöny)
2004. évi LX. törvény az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elõsegítését, valamint a felsõoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról (Közlönyállapot: 2004. VI.
28. – 91. számú Magyar Közlöny) (A törvényt az Országgyûlés a június 14.
ülésnapon fogadta el.)
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· a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvénnyel1
· legutoljára a 2005. évi költségvetési törvénnyel2
A legnagyobb horderejû módosítást hosszas (2002 decembere
óta tartó) szakmai vitát követõen az Országgyûlés a 2003. június 23-ai ülésnapján fogadta el.3
A költségvetési törvénnyel4 több fontos ponton is változott a közoktatási törvény.
4

E változások közül érdemes kiemelni az alábbiakat:
A vizsgákra vonatkozó 9. § kiegészült a mûvészeti alapvizsgára
és a mûvészeti záróvizsgára vonatkozó részekkel, illetve pontosította a követelmények kidolgozásának szintjét, mely szerint az
érettségi vizsgát országosan egységes vizsgakövetelmények, az
alapmûveltségi vizsgát, a mûvészeti alapvizsgát és a mûvészeti
záróvizsgát az iskola által kidolgozott követelmények szerint kell
megtartani.5
Az új rendelkezések szerint a szakiskolában, a gimnáziumban és
a szakközépiskolában alapmûveltségi vizsga szervezhetõ. Az
alapfokú mûvészetoktatási intézményben alapvizsgát kell szervezni, illetve mûvészeti záróvizsga szervezhetõ. E vizsgákon
központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi
tantervében meghatározott követelmények alapján kell a vizsgát
letenni.6 A mûvészeti alapvizsga és a mûvészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait – helyi tanterve alapján – az
alapfokú mûvészetoktatási intézmény határozza meg, figyelembe
véve az alapfokú mûvészetoktatás követelményeiben és tantervi
programjában meghatározottakat.7
A közoktatási intézmény feladatai ellátásához szükséges feltételek meghatározása8 és az ehhez kapcsolódó engedélyezési
eljárásra vonatkozó elõírások9 megváltoztak.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok kistérségi társulásáról
(Kihirdetve: 2004. XI. 17. – 172. számú Magyar Közlöny) Hatályos: XII. 2-tõl.
A törvény 15. §-a beépítve a Kt. 89/A §-ába.
2004. évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl
(Kihirdetve: 2004. XII. 27. – 202. számú Magyar Közlöny)
2003. évi LXV. törvény (a továbbiakban módosító törvény)
Ktv. 91. §
Kt. 9. § módosított (1)–(2) bekezdései (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény 91. §-a)
Kt. 9. § új (7) bekezdése (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény 91. §-a)
Kt. 32. § módosított (3) bekezdése
Kt. 38. § módosított (1) bekezdése
Kt. módosított 79. §-a (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény 91. §-a)
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Eszerint a közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai
ellátásához szükséges feltételekkel, ha
·
·
·
·

állandó saját székhellyel,
állandó saját alkalmazotti létszámmal,
a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és
a mûködéséhez szükséges pénzeszközökkel

rendelkezik.
Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek – ha a közoktatási törvény másként nem rendelkezik – határozatlan idõre a kizárólagos használatában állnak.
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Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges
elõírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan
idõre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatja.
További változást jelent, hogy ha a nevelési-oktatási intézmény
székhelye másik nevelési-oktatási intézmény által is használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell
azt is, hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavartalan mûködése, az alapító okiratában
megjelölt maximális gyermek-, illetve tanulói létszám fogadása, a
nevelõtestületek mûködése.
Szintén új rendelkezés, hogy ha a nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát akarják átadni anélkül,
hogy megváltozna a nevelési-oktatási intézmény mûködése, tevékenysége, a jegyzõ, fõjegyzõ azt is vizsgálja, hogy az új – nem
önkormányzati – fenntartó tudja-e biztosítani a folyamatos mûködéshez szükséges feltételeket. A fenntartói jog átadása tárgyában kötött megállapodás a jegyzõ, fõjegyzõ jogerõs határozatával
válik érvényessé.
A minõségirányítási program nyilvánossága1 és a pedagógiai
program tartalma2 is pontosabbá vált, az egységes iskola szabályozásában pedig megváltozott a mûvészetoktatásra vonatkozó elõírás.3

1
2
3

Kt. 40. § módosított (11) bekezdése (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény 91. §-a)
Kt. módosított 48. §-a (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény 91. §-a)
Kt. 48. § új (9) bekezdése (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény 91. §-a)
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Az újraalapítás új fogalomként lépett be1. Eszerint a nevelési-oktatási intézményt akkor alapítják újra, ha
· a megszüntetés és a megalapítás között kevesebb mint négy
hónap telt el, és
· a megszüntetett, illetve megalapított nevelési-oktatási intézmény nevelõtestülete, illetve a felvett gyermekek, tanulók több
mint ötven százaléka azonos.
A mérés, értékelés törvényi szabályozása kiegészült a következõkkel:2
Az országos mérési feladatok keretében rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai
tevékenységet, így különösen az alapkészségek, képességek fejlõdését. Az oktatási miniszter évente a tanév rendjérõl szóló rendeletében határozza meg az országos mérési feladatokat. Az országos mérés, értékelés eredményét az Oktatási Minisztérium
hivatalos lapjában közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során
szerzett intézményi szintû adatokat – a további feldolgozhatóság
céljából – hozzáférhetõvé kell tenni.
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Ezen mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán
minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai
alapkészségek fejlõdésének vizsgálatára.
A halmozottan hátrányos helyzetû gyermek fogalma definiálásra került3 a következõk szerint: halmozottan hátrányos helyzetû gyermek, tanuló az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó
szülõje legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülõ a gyermek, tanuló után rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.
A második és további szakképesítés fogalma is kiegészült4 azzal, hogy nem számít második szakképesítésnek a meglévõ szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való
ellátását biztosító képzésben szerezhetõ szakképesítés.

1
2
3
4

Kt. 81. § módosított (13) bekezdése (módosította a 2004. évi CXXXV. törvény 91. §-a)
Kt. 99. § új (4)–(5) bekezdése
Kt. 121. § (1) bekezdésének módosított 14. pontja
Kt. 121. § (1) bekezdésének módosított 21. pontja

Iskolavezetés 2005. február

Gazdálkodás

A vezetõk teljesítménypótléka bevezetésének idõpontja
egy évvel elhalasztódott.1
A Kt. 1. számú mellékletében elvégzett módosításokat részletesen érdemes tanulmányozni. Ebben jelent meg a kötelezõ mellett
az ajánlott létszám fogalma, átírva a fenntartók eddigi ez irányú
alkalmazási kötelezettségeit, és megváltoztak a könyvtárostanárra vonatkozó alkalmazási elõírások is.
A pedagógusok teljes munkaidejének tanítási órákkal le nem kötött részében több új munkaköri feladat jelent meg,2 mint például
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· a hátrányos helyzetû tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése,
· a szabadidõ hasznos eltöltésének megszervezésében való részvétel,
· a diákmozgalom segítése,
· az intézményi dokumentumok készítésében való részvétel.
Mindezen változások részletesebb megismerése nélkülözhetetlen
a következõ tanév elõkészítésének idõszakában.

1
2

Kt. 129. § módosított (11) bekezdése
Kt. 1. melléklet Harmadik rész „A vezetõk és beosztott pedagógusok kötelezõ óraszáma” II/8. pontja
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8. Melléklet
Helyi önkormányzatok közoktatási célú állami hozzájárulásai és normatív támogatásai a 2005. évi költségvetési törvényben; növekedésük mértéke a 2004. évhez viszonyítva
3. számú melléklet
Közoktatási célú (normatív) állami hozzájárulások és támogatások

19. a
b
20.
aa
ab
ba
bb
bc
ca
cb
cc
cd

d
ea
eb
ec
ed
21.
aa
ab
b
c
d
22.
a
b
23.
aa
ab
ac
b

2005.
Ft/ellátott
199 000
10 000

Óvodai nevelés alap-hozzájárulás
Kiegészítõ hozzájárulás
Iskolai oktatás
Iskolai oktatás az 1–4. évfolyamon
Kiegészítõ hozzájárulás
Iskolai oktatás az 5–8. évfolyamon
kiegészítõ hozzájárulás
Párhuzamos oktatás az 5–8. évfolyamon
Iskolai oktatás a 9–13. évfolyamon
Párhuzamos oktatás az 9–13. évfolyamon
Felzárkóztató oktatás a 9–10. évfolyamon
Arany János Tehetséggondozó Programhoz
Arany János Kollégiumi Program elõkészítõ évfolyamhoz
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti
képzés)
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati
képzés)
1. évfolyamon
5. félévben
külsõ gyakorlati képzés esetén
Különleges gondozás keretében nyújtott
Gyógyped. és konduktív ped. ellátás:
óvoda, ált. iskola
kiegészítõ hozzájárulás
Gyógyped. és konduktív ped. ellátás:
középiskola…
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztõ felkészítés
Alapfokú mûvészetoktatás
Zenemûvészeti ág
Képzõ-, ipar-, tánc-, szín- és bábmûvészeti ág
Kollégiumok közoktatási feladatai
Kollégiumi, externátusi nevelés és ellátás
Arany János Tehetséggondozó Programhoz
Arany János Kollégiumi Programhoz
Sajátos nevelési igényû tanulók diákotthoni ellátása

Növekedés
%
105,29

000
000
000
000
000
000
000
000
000

105,70

210 000

106,60

112 000

105,66

156 800
67 200
22 400
ellátás
464 000

104,50

10 000
464 000

104,50

240 000
325 000

102,13
103,50

105 000
59 000

100,00
86,76

220 000
440 000

66,27
66,27

660 000
520 000

66,27
73,24

204
10
212
10
424
262
524
524
524

104,95
104,95
105,65
105,65
105,65
105,65
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24.
a
aa
ba
bb
bd
be
ca

cb
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d
e
25.
aa
ab
b

c

26.
aa
ab

2005.
Növekedés
Ft/ellátott
%
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz
Napközis foglalkozás 1–8. évfolyamokon
104,55
23 000
Iskolaotthonos oktatás 1–4. évfolyamokon
121,94
32 200
Képességkibontakoztató felkészítés
100,00
20 000
Fejlesztõ és felzárkóztató oktatás
100,00
20 000
Integrációs nevelés, oktatás
100,00
60 000
Eü. intézményi oktatás 90–179 nap
100,00
60 000
Eü. intézményi oktatás 180 nap felett
100,00
100 000
Nemzetiségi, kisebbségi óvodai neve100,00
45 000
lés, nyelvoktató iskolai nevelés-oktatás
Kizárólag magyar nyelven szervezett
100,00
22 500
roma kisebbségi óvodai nevelés és iskolai foglalkozás
Nem magyar ajkú, nem magyar állam22 500
polgárok oktatása
Nemzetiségi nyelven folyó oktatás,
100,00
76 500
két tanítási nyelven folyó oktatás
Nyelvi elõkészítõ évfolyam
100,00
76 500
Kulturális, szabadidõs és egészségfej333,33
1 000
lesztési feladatok
Hozzájárulás a diáksporttal kapcsola100,00
1 300
tos feladatokhoz
Egyéb differenciált hozzájárulások az intézményfenntartó
önkormányzatoknak
Óvodába, általános iskolába bejárók
100,00
25 000
ellátása
Középiskolába, szakiskolába bejárók
153,06
15 000
ellátása
Fenntartói társulás óvodájába, általá123,63
45 000
nos iskolájába járó gyermekek, tanulók ellátása
Kistelepülések támogatása:
100,00
12 500
· 3000–3500 fõ között nemzetiségi, ki100,00
25 000
sebbségi nevelés-oktatás esetén
100,00
25 000
· 1100–2999 fõ nemzetiségi, kisebbsé100,00
50 000
gi nevelés-oktatás esetén
100,00
25 000
· 1100 fõ alatti településen általános
iskola 5–8. évf. nemzetiségi, kisebbségi nevelés-oktatás esetén
100,00
50 000
· 1100 fõ alatti településen óvoda, is100,00
50 000
kola 1–4. évf., ha az 5–8. évf. társulásban mûködtetett
· nemzetiségi, kisebbségi nevelés-ok100,00
100 000
tatás esetén
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatások,
szolgáltatások
Óvodában, iskolában, kollégiumban
100,00
20 000
szervezett intézményi étkeztetés
Óvodában, iskolában, kollégiumban
100,00
30 000
rászorultsági alapon (50% térítési kedvezmény) szervezett intézményi étkeztetés
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ac

ba
bb

ca
cb
cc
d
30.
a
b

2005.
Ft/ellátott
60 000

Növekedés
%
100,00

Óvodában, iskolában, kollégiumban
rászorultsági alapon (100% térítési
kedvezmény) szervezett intézményi étkeztetés
Tanulói tankönyvvásárláshoz általános
100,00
2 400
hozzájárulás
Kieg. hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz
1–4. évfolyamon
100,00
3 600
5–8. évfolyamon
100,00
7 200
9–13. évfolyamon
100,00
9 600
Tanulók szállásnyújtásával összefüggõ
130 000
új norm.
feladatok
Arany János Tehetséggondozó Prog260 000
ramhoz
Arany János Kollégiumi Programhoz
325 000
Sajátos nevelési igényû tanulók szál240 000
lásnyújtásával összefüggõ feladatok
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások
Minõségfejlesztési, minõségirányítási
100,00
2 500
feladatokhoz
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
100,00
720
igénybevételéhez

5. számú melléklet
Központosított elõirányzatok

7.
19.

20.
22.
26.
27.

Kiegészítõ támogatás nemzetiségi iskola
fenntartásához
Többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése, modellkísérletek támogatása
Többcélú kistérségi társulások normatív
mûködési támogatása
ECDL-vizsga és nyelvvizsga díjának
visszatérítése
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
Kiegészítõ támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz

2005.
millió Ft
340,0

Növekedés
%
100,00

6 400,0

~

9 000,0

új normatíva

500,0

100,00

1 278,0

új struktúra

8 400,0

Iskolavezetés 2005. február

N
6.8
77

Gazdálkodás

8. számú melléklet
Normatív, kötött támogatások

1.

2.
3.

4.

a Pedagógus-szakvizsga és
-továbbképzés
b Középiskolai pedagógusok felkészülése kétszintû érettségiztetésre
Megyei, fõvárosi közalapítványok
támogatása
Szakmai és informatikai fejlesztés
· szakmai fejlesztés 1–4. évf.
· szakmai fejlesztés 5–13. évf.
· informatikai fejlesztés 5–13. évf.
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
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2005.
Ft/ellátott
(v. millió Ft)
15 000

Növekedés
%

10 000

100,00

2 000 M Ft

100,00

2
1
4
1

118,18
88,64
új normatíva
155,73

600
950
215
020 000

100,00
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Honnan jön a bérlista?
A Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

dr. Lopussny István – Varga Mária

Ez a fejezet azzal a céllal készült, hogy az önkormányzati intézmények vezetői a gyakorlat oldaláról jobban megismerhessék
a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok (továbbiakban: TÁKISZ-ok) mint központi illetményszámfejtő
helyek illetmény-számfejtési tevékenységét.
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1. A központi illetményszámfejtő helyek kialakulása
A TÁKISZ-oknak a fenti alcímben jelzett munkáját a Fővárosi
TÁKISZ működése alapján mutatjuk be azzal a megjegyzéssel,
hogy feladatai jogszabály által egyértelműen meghatározottak
ugyan, de ennek ellátásának módjában a 19 megyei és a Fővárosi
TÁKISZ között kisebb-nagyobb eltérések lehetnek.
Ezek a különbségek
• részben az alkalmazott számítástechnikai rendszerekre,
• részben pedig a helyi sajátosságokra vezethetőek vissza.
A bemutatás nem nélkülözheti azt, hogy röviden a TÁKISZ-ok
jogelődjeiről, valamint az ezek feladatát és működését szabályozó
előírásokról szót ejtsünk.
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A központi illetményszámfejtő helyeket a hatvanas évek első felében az
akkor volt megyei és fővárosi tanácsok végrehajtó bizottságai hozták
létre. Ezek voltak a Fővárosi és Megyei Illetményhivatalok, amelyek
működési köre a tűzoltók és a költségvetési üzemek kivételével kiterjedt
minden tanácsi és tanácsi irányítás alá tartozó intézményre. Az ott
dolgozók részére munkabért, családi pótlékot, keresetkiegészítést, munkabér-kiegészítést, lakbér-hozzájárulást, táppénzt, gyermekgondozási
segélyt és minden egyéb társadalombiztosítási készpénzszolgáltatást
számfejtettek és folyósítottak. Emellett levonták és átutalták a közterheket, valamint a munkabéreket terhelő levonásokat. Mindezekről részletes könyvelést végeztek és széles körű adatszolgáltatást teljesítettek
a Pénzügyminisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal és a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság felé.
Illetményhivatalok 19 megyében és a fővárosban működtek. (Kezdetben megyei jogú városokban is.) A fővárosban a számfejtési
állomány – elhelyezési problémák miatt – nem vált teljes körűvé,
és ez az állapot a mai napig tart.
Az 58/1979. (XII. 24.) PM-rendelet 1980. január 1-vel hozta létre
a Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatalokat az Illetményhivatalok jogutódjaként. Az átalakulást az a körülmény kényszerítette
ki, hogy az önkormányzati rendszerű gazdálkodás keretének
kialakulása megnövelte a tanácsok felelősségét és feladatait,
amelynek ellátása nagyobb információs igényt eredményezett, és szükségessé vált ezen változások összefüggéseinek bemutatása is.
A megnövekedett igények ésszerű kielégítésére olyan szervezet és
olyan információs rendszer volt alkalmas, ahol az alapfeladatok
feldolgozásának menetében végeredményként a szükséges információk, adatok megszületnek, tehát az Illetményhivatal bázisáról
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kellett kiindulni. E minőségi változást jól érzékelteti a szervezetet
létrehozó pénzügyminisztériumi rendelet.
Az illetmény-számfejtési feladat mellett kötelezően határozta meg
a könyvviteli elszámolással, a lakossági adók nyilvántartásával,
a távlati területi eszközelosztással kapcsolatos program kidolgozásával, az információszolgáltatással, a költségvetési szerv törzsadattárának kezelésével, az egyes előirányzatokkal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását is.
Az illetmény-számfejtési feladatokkal összefüggésben meghatározta:
• az illetményszámfejtés rendszerét, amely rendszer jelenleg is
működik,
• az Elszámoló Hivatal tevékenységét, kapcsolatait a társadalombiztosítással, az adóhatósággal és a számfejtési körébe tartozó tanácsokkal és tanácsi intézményekkel.
A 19/1991. (I. 29.) Kormányrendelet a Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatalok jogutódjaként 1991. február 1-től
létrehozta a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatot, amely szolgálatok 19 megyében és
a fővárosban működnek.
A megyei TÁKISZ-ok költségvetését a belügyminiszter állapítja
meg, és ő gyakorolja általános irányításukat is. A szakmai irányítást – feladatkörének megfelelően – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter látja el. A megyéktől eltérően a Fővárosi TÁKISZ
a Fővárosi Önkormányzat intézményeként működik, és feladatainak ellátásáról – államigazgatási feladatkörében – a főjegyző
gondoskodik.
Az új jogi szabályozás újabb minőségi változást eredményezett
azáltal, hogy a TÁKISZ-ok feladatát két nagy csoportba osztotta.
Az első csoportban a térítésmentesen ellátandó kötelező feladatok meghatározására került sor az alábbiak szerint:
• A kormányzati feladatok ellátásához, valamint a köztársasági
megbízott és az önkormányzatok részére informatikai háttérszolgáltatást nyújt a településfejlesztéssel, a pénzügyi szabályozással, a költségvetési tervezéssel, az önkormányzati gazdálkodással,
a számvitellel és a zárszámadással, a helyi adózással, illetékekkel, a címezett és céltámogatással, az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok működését segítő állami támogatással kapcsolatban.
• Részt vesz az önkormányzatok pénzellátási információs rendszerének, a pénzügyi információs rendszernek, valamint külön
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jogszabályban meghatározott körben az államháztartási információs rendszernek a működtetésében.
Külön jogszabály rendelkezései alapján törzskönyvi nyilvántartást
vezet a helyi önkormányzatokról és az önkormányzati költségvetési szervekről.
A Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal szakirányítása és
a köztársasági megbízott rendszergazda szerepe mellett üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi
számítógépes rendszerét.
Ellátja a választásokkal, a népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatokat.
Működteti a pénzügyi (költségvetési, adó, illeték) és közigazgatási
információval összefüggő számítástechnikai feldolgozó rendszereket.
Részt vesz a központi szakmai továbbképzések végrehajtásában.

A második csoportban igény szerint térítésmentesen a TÁKISZok ellátják:
• A helyi önkormányzatok és az irányításuk alatt működő költségvetési intézmények, valamint a közigazgatási hivatalok dolgozóinak bérszámfejtését, folyósítják a társadalombiztosítási
ellátásokat és végzik a személyi jövedelemadózással összefüggő feladatokat.
• Az önkormányzati tevékenységekhez szakmai tanácsadást nyújtanak.
• A TÁKISZ-ok vállalkozási tevékenységük körében – különösen az önkormányzatok és intézményeik részére – a kötelező
feladatokon túlmenően közgazdasági, pénzügyi, adóügyi, jogi,
vállalkozási és informatikai szolgáltatást végeznek.
• A nem önkormányzati intézmények számára feladatkörébe tartozó bármely szolgáltatást végezhet.

2. A Fővárosi TÁKISZ illetmény-számfejtési rendszere
Az illetményszámfejtés, az ehhez szorosan kapcsolódó és összefüggő feladatok sokrétű tevékenységet igényelnek. Az eljárás
során egyidejűleg kell megfelelni a jogszabályi előírásokban testet
öltő jogalkotói akaratnak, és a munkavállaló azon természetes
igényének, hogy a végzett munkáért járó illetményét és egyéb
járandóságát az előírt határnapra pontos összegben kapja meg.
E sokrétű tevékenység minden részletre kiterjedő leírása e helyütt
nem lehetséges, de az biztosítható, hogy az olvasó átfogó képet
alakíthasson ki magának.
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A Fővárosi TÁKISZ számfejtési körébe 494 önálló gazdálkodó
tartozik (mintegy 6 000 intézménnyel), és a számfejtési állomány
mintegy 80 000 főt tesz ki.
A központi illetményszámfejtés igénybevételét az adott önkormányzat, önkormányzati intézmény, vagy a fenntartó önkormányzat igényelheti.
A Fővárosi TÁKISZ illetmény-számfejtési rendszere térítményezéses rendszer.
Ez azt jelenti, hogy a tényleges munkateljesítéssel járó
béreket és járandóságokat az önkormányzat és az önkormányzati intézmény által a tárgyhónapot követő hónap
10-ig beküldött változásjelentés figyelembevételével a következő hónap – például 3-i – bérfizetési napjára számolja
el és fizeti ki. A munkába lépés hónapjára, továbbá betegség vagy egyéb ok miatti hiányzás első hónapjára a munkavállalónak a besorolás alapján járó illetményt folyósít.
Példa
A dolgozó beteg volt februárban. A Fővárosi TÁKISZ a munkáltatói bejelentés alapján március hónapban számfejt, és az illetmény térítményezése mellett a táppénzt kifizeti az április 3-i bérfizetési napon.
A munkavállaló beteg volt február közepétől március közepéig: a március havi elszámoláskor a február havi betegség térítményezése és a táppénz kifizetése, az április havi számfejtés során pedig a március havi
betegség térítményezése és a táppénz kifizetése történik.

Az illetmény-számfejtési rendszert a Fővárosi TÁKISZ DEC Alpha
számítógépen üzemelteti. A rendszergazda a BM Hajdú-Bihar megyei TÁKISZ. Ez egy interaktív rendszer, batch1 jellegű végfeldolgozással működik.

3. Az illetményszámfejtés tartalma
Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a munkavállalók az őket megillető
járandóságokat az előírt határnapra, az előírásszerűen meghatározott összegben megkapják. Ennek biztosítása érdekében a központi
illetményszámfejtő helynek és a tényleges foglalkoztatónak kölcsönösen és jó színvonalon együtt kell működniük. A jó munkakapcso1

batch: kötegelt
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lat kialakítása elengedhetetlen, és feltételezi a bevont önkormányzatoknál és intézményeknél a jelentőfelelősi rendszert.
Ez azt jelenti, hogy az illetményszámfejtéshez és egyéb
ellátások folyósításához a tényleges foglalkoztatónál is ki
kell jelöli egy olyan személyt, aki az adatszolgáltatást
összefogja és az illetékes számfejtő ügyintézővel a napi
kapcsolatot fenntartja.
Természetesen a Fővárosi TÁKISZ ügyintézőjének pedig az a feladata, hogy a beküldött okmányok alapján az illetményeket,
illetve az egyéb járandóságokat időben és pontos összegben elszámolja.
A Fővárosi TÁKISZ számfejti havi rendszerességgel a számfejtési
körébe bevont önkormányzatok és intézmények munkavállalóinak alkalmazási okmányain (átsorolásain) szereplő
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• alapilletményeit,
• illetménypótlékait és
• illetménykiegészítéseit.
Emellett szintén havi rendszerességgel kerülnek elszámolásra a változóbérek (például távolléti díjak, túlórák, túlóra átalányok, helyettesítési díjak) összegei is, valamint elszámolásra kerül a társadalombiztosítási (pénzbeli egészségbiztosítási és családtámogatási)
ellátásoknak és a családi pótléknak a folyósítása. A tényleges
foglalkoztató kérése alapján sor kerül azon megbízási díjak kifizetésére is, amelyek három hónapnál hosszabb időtartamra szólnak,
változatlan összegű díjazással. Eseti kérései alapján a Fővárosi
TÁKISZ fizetési jegyzéken kifizeti a 13. havi illetményeket, a jogviszony megszűnése esetén a felmentési időre járó átlagkeresetet,
valamint szabadságmegváltást is. (Az elszámoló lap alapján.)
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján gondoskodik a járandóságokat terhelő levonások teljesítéséről, és a levont összegeknek a kedvezményezettek részére történő átutalásáról.
A Fővárosi TÁKISZ a közvetlenül hozzá érkező végrehajtható
okiratot – ha annak hatálya a helyi kifizetésekre is kiterjed –
foganatosításra haladéktalanul megküldi a munkáltatónak és
a fizetési jegyzéken, vagy más módon tájékoztatja az összeszámításhoz szükséges adatokról. (Például gyermektartásdíj összegének levonására a jutalomból.)
A Fővárosi TÁKISZ tevékenységének egyik sajátos vonása az, hogy
havonta átlagosan 3-4 000 fő részére teljesít hóközi kifizetéseket. Ezeknek összege átlagosan 80 millió Ft. A kifizetésekre több
okból van szükség: például fizetési jegyzéken szereplő összeg kor-
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rekciója, új munkaviszony létesítése vagy munkaviszony megszűnése esetén.
A havi bér- és bérjellegű, valamint társadalombiztosítási ellátások
elszámolásáról szakfeladat és további bontás részletezettségben
fizetési jegyzéket készít, melyet a fizetési nap előtt legalább
3 munkanappal korábban átad a kifizetőnek. A pénzfelvételhez
a fizetési jegyzék mellékleteként megküldi a visszarendelési jegyzékeket, a nettó egyeztető listát, amely címletenkénti részletezésben tartalmazza a kifizetendő összeget.
Havonkénti szakfeladat és kiadásnem bontásban összesítést
készít az általa számfejtett bér- és bérjellegű, valamint az intézménynél számfejtett és a Fővárosi TÁKISZ-hoz mágneses adathordozón könyvelési bizonylaton bejelentett kifizetésekről. A bérfelhasználási és finanszírozási táblát legkésőbb a tárgyhónapot
követő hó 15-ig megküldi.
Közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
megszűnése esetén a munkavállalóról kiállítja a jogszabályban
előírt igazolásokat:
• a tartozásokat is tartalmazó igazolások
• SZJA-adatlap
• „Igazolvány az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvány
• Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához
• Egyéni járulék
• tagdíjnyilvántartás
A vonatkozó külön jogszabályok szerint a keresetről (átlagkereset, átlagjövedelem) a munkavállaló vagy egyéb szervek kérésére
igazolást ad ki.
Társadalombiztosítási kifizetőhelyi – egyes esetekben foglalkoztatói – minőségében a Fővárosi TÁKISZ havi rendszerességgel biztosítja:
• Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra való jogosultság
elbírálását, és a jogszabályi előírások alapján a terhességi gyermekágyi segély, a táppénz és a baleseti táppénz folyósítását. Az
ellátásra jogosultságot első fokon elbírálja, az igény elutasítása
esetén írásbeli határozatot hoz. Jogalap nélküli ellátás folyósítása esetén visszafizetésre kötelező határozatot hoz, és az
esetleges jogvitában a társadalombiztosítási szerv határozatának meghozataláig félként részt vesz.
• Elszámolja a tényleges foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási
járulékot, az egészségügyi hozzájárulás, valamint az 1/3-ad táppénz tényleges foglalkoztatót terhelő összegét.
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• Levonja a biztosítottakat terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. A járulékfizetés felső határát meghaladó levonásokat
visszafizeti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a tagdíjakat
szintén levonja.
• A biztosítottakról (a biztosítás kezdetéről, és annak megszűnéséről) havi rendszerességgel adatot szolgáltat a Fővárosi és Pest
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak.
• Felfekteti az előírt nyilvántartásokat, és az azokkal összefüggő
adatszolgáltatásokat az előírásoknak megfelelően teljesíti.
• A tárgyhavi bevallást elkészíti, és a magánnyugdíj-pénztári adatszolgáltatást is teljesíti.
• A társadalombiztosítási nyugdíj (rokkantsági nyugdíj) megállapításához adatszolgáltatást teljesít, valamint a biztosítottak
Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lapját (NYENYI-lap) vezeti, év végén lezárja és átadja a Fővárosi és Pest Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak.
• A járulékok megállapításával, bevallásával, megfizetésével, egyéb
adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatban jelentkező mulasztásért, hibáért, késedelméért anyagi felelősséggel tartozik.
• Családi pótlékot, gyermekgondozási segélyt, anyasági támogatást folyósít a családi pótlékról és a családok támogatásáról
szóló jogszabályi előírások alapján.
A magánszemélyek jövedelemadójával kapcsolatos feladatai:
• az általa számfejtett járandóságok adóelőlegének megállapítása
• az adóelőleg megállapításánál figyelembe vehető adókedvezmények elbírálása
• a tényleges foglalkoztatók által teljesített kifizetésekkel kapcsolatos közterhek rendezése, az adóelőlegek átutalása, illetve az
adóalapot képező összegek és a levont adóelőlegek halmozása
(ezzel együtt a biztosítási kötelezettség megállapítása)
• közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkajogviszony évközi megszűnése esetén Adó adatlap kiállítása, jogszabályban
előírt esetekben az adóévben elért jövedelmekről és levont
adóelőlegekről az illetékes adóhatóság értesítése
• az adóévre vonatkozó végadó megállapításához a tárgyévet követő január 31-ig jövedelemigazolás készítése (jogszabályi előírás alapján)
• havi rendszerességgel és éves szinten bevallásnak minősülő
adatszolgáltatás teljesítése az adóhatóság részére
• a nyilatkozattételre kötelezett munkavállalók éves adómegállapításának elkészítése, és ennek alapján a visszajáró adó kifizetése, vagy a fizetendő adó összegének levonása és a hátralék
illetékes adóhatóság részére történő átadása
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• a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásával összefüggő intézkedések
• a végadó-elszámolással összefüggő adatszolgáltatás teljes körű
teljesítése
A tényleges foglalkoztató több jogcímen teljesíthet kifizetéseket
helyben.
Ilyenek például: jubileumi jutalom, végkielégítés, jutalékok, étkezési
hozzájárulás, költségtérítések, eseti megbízások, tiszteletdíjak, kártérítések, napidíjak, munkáltató által a munkavállaló javára kötött biztosítások, ruházati költségtérítések és egyéb természetbeni juttatások, gépkocsihasználattal összefüggő költségtérítések.

Ezen kifizetések teljesítésének elősegítése végett a Fővárosi TÁKISZ
tájékoztatót, segédletet biztosít az önkormányzatok és intézmények
részére.
Ez a segédlet – egyebek mellett – jogcímenként és kiadásnemenként kódok feltüntetésével részletezi, hogy az adott
kifizetés társadalombiztosítási járulék, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett-e vagy sem, és a személyijövedelemadó-előleg meghatározásánál milyen eljárást
kell alkalmazni.
A tényleges foglalkoztatónál teljesített kifizetésekről az adatokat
az önkormányzatok és intézmények mágneses adathordozón továbbítják a Fővárosi TÁKISZ-nak annak érdekében, hogy a közterhek átutalására sor kerüljön, és a kifizetések az önkormányzati, illetve intézményi havi könyvelési anyagban feldolgozásra
kerüljenek. Emellett ez azt a célt is szolgálja, hogy az esetleges
biztosítási kötelezettség (például megbízási jogviszony esetén)
elbírálására sor kerüljön, és az egyéni járulékfizetések és a levont
adóelőlegek halmozása megtörténjen.
Ezeknek a feladatoknak az eredményes ellátását akkor lehet
biztosítani, hogyha azok előre látható és meghatározott határidőben történnek. Ezek a határidők a fizetési jegyzék elkészültének
napjától visszafelé szakaszolva kerülnek meghatározásra. Emellett figyelembe kell venni az illetményszámfejtő hely havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatási kötelezettségeit is.
Például bevallások, bevallással egyenértékű adatszolgáltatások, nettó
finanszírozással kapcsolatos időpontok és az intézményi könyvelés határnapja.
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Havi rendszerességgel jelentkező határidők:
Tevékenység
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Határidő

A munkavállalók alkalmazását és
a jogviszony változásait érintő okmányok (kinevezés, megszüntetés,
módosítás, személyi adatváltozás).

azonnali hatállyal

Munkából való távolmaradás jelentése. Ezen közlik a keresőképtelenség, fizetés nélküli szabadság, igazolatlan hiányzás, a távolléti díjra,
átlagkeresetre jogosító távollét tartalmát, és az ennek mellékletét képező távollét igazolására szolgáló okmányokat (orvosi igazolás, fizetés
nélküli szabadság engedélyezése).

tárgyhónapot követő hó 10-ig

Változóbér-kimutatás.

tárgyhónapot követő hó 5-ig

A 13. havi illetmény számfejtésére vonatkozó rendelkezés (névjegyzék az illetmény összegének megjelölésével).

a kifizetés napját megelőző 15. napig

Családipótlék-igényről az előírt nyomtatványon felvett igénybejelentés.

azonnali hatállyal

Az adózás és járulékfizetés szempontjából jelentési kötelezettség alá
tartozó közvetlen kifizetésekről a Fővárosi TÁKISZ által rendszeresített
floppylemez.

a tárgyhónapot követő hó első munkanapja

A tényleges foglalkoztató által – végrehajtható okirat alapján – teljesített levonás összeszámításához
a szükséges adatok.

azonnali hatállyal

Fentiekben felsorolt, állandónak tekinthető határidők esetenként
változhatnak. Ennek okai lehetnek például a jogszabályban előírt
feladatok végrehajtásával kapcsolatosak, vagy pedig a pedagógusok nyári szabadságára, az óvodák, bölcsődék zárására tekintettel előrehozott fizetési jegyzékek elkészítése. Az utóbbi évek gyakorlata alapján ezeket a határidőket lényegesen módosítja az
önkormányzatok és intézmények azon igénye is, hogy a december
havi fizetési jegyzékek a karácsonyi ünnep előtt már elkészüljenek. Minden ilyen esetben az önkormányzatokkal és intézményeikkel az aktuális határidőket előre közöljük.
A munkavállalókat (közalkalmazottakat, köztisztviselőket) megillető
illetmények és egyéb járandóságok elszámolásával kapcsolatos jogszabályok sokrétű feladatot rónak a tényleges foglalkoztatókra és
a Fővárosi TÁKISZ-ra is. A 3. pont elején leírtak megkövetelik, hogy
a jogszabályokat az azokat végrehajtók jól ismerjék. Emellett az is
szükséges, hogy egymással a feladatok végrehajtása érdekében
szoros kapcsolatot tartsanak.
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A Fővárosi TÁKISZ jogszabályváltozások esetén írásban szakmai tájékoztatót ad az önkormányzatok és az önállóan gazdálkodó intézmények részére. Ezekben felhívja a figyelmet
a változásokra és a kialakult munkakapcsolat esetleges módosulására. Hosszú évek tapasztalata és gyakorlata alapján elmondható, hogy az adó- és társadalombiztosítási jogszabályok
változásai rendszeresek, egy évben akár többször is módosulnak.
A végrehajtást gyakran nehezíti az is, hogy a jogszabályi előírások
értelmezése miatt gyakran kell szakmai állásfoglalást kérni az
illetékes minisztériumtól, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól vagy ezek
megyei szerveitől, az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól.
A sokrétű munka, valamint azon tény következtében, hogy a feladatok végrehajtása a tényleges foglalkoztatók és a Fővárosi TÁKISZ tevékenysége egymás adatszolgáltatásán, illetve munkáján
alapul, nem kerülhető meg az elmulasztott, hibás, hiányos,
késedelmes ügyintézésből, intézkedésből eredő anyagi felelősség kérdése. E kérdés tisztázása annál is inkább kiemelt
jelentőségű, mivel a társadalombiztosítási és adójogszabályok
a Fővárosi TÁKISZ-t mint foglalkoztatót, kifizetőhelyet, illetve
munkáltatót marasztalják1 fizetési meghagyásban, nem vizsgálva
azt, hogy a meghagyás alapját képező mulasztás, hiba hol történt,
illetve merült fel.
Általános szabályként elmondható, hogy a kártérítési (megtérítési igényért) való helytállás annak függvénye, hogy az
azt kiváltó ok kinek a tevékenységére, mulasztására, késedelmére vezethető vissza.
Amennyiben a kiváltó ok a tényleges foglalkoztatónál merült fel,
a fizetési kötelezettség őt terheli akkor is, ha a fizetési kötelezettséget megállapító határozat címzettje a Fővárosi TÁKISZ. Ezekben az esetekben a fizetési kötelezettséget (kártérítést) megállapító irat eredeti példányát teljesítés vagy jogorvoslattal élés végett
a tényleges foglalkoztató részére küldik ki.
A marasztalási összeg a jogerőre emelkedését követően a nettó
finanszírozás rendszerében elszámolásra kerül.
Példa
Az üzemi balesettel kapcsolatos vagy a tényleges foglalkoztató által
helyben tejesített kifizetések hibájából eredő megtérítési igény kizárólag
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Kifizetőhelyi törzsszámon, illetve munkáltatói adószámon.
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a tényleges foglalkoztatót terheli. A jogalap nélkül folyósított táppénzellátás, vagy a családi pótlék téves elbírálásából eredő helytállási kötelezettség pedig a Fővárosi TÁKISZ-t terheli.

4. A Fővárosi TÁKISZ illetményszámfejtéssel öszszefüggő pénzügyi elszámolási rendszere
Ez a rendszer az önkormányzatok és intézményeik gazdálkodását,
pénzügyi és számviteli rendjét is meghatározó hatályos jogszabályi
előírásokon alapul, melyek közül kiemelkedő jelentőségűek:
•
•
•
•
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a Magyar Köztársaság éves költségvetési törvénye
az adott önkormányzat éves költségvetési rendelete
az Államháztartási törvény1 és annak végrehajtási rendeletei
a többször módosított számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek
• egyéb adó és társadalombiztosítási jogszabályok
Fenti rendelkezések jellemzője, hogy évente módosulnak, illetve
újabb jogszabályi előírás miatt részben vagy teljes mértékben
hatályukat vesztik. Kihirdetésük általában a hatálybaléptetést
megelőző év november-december hónapjában történik.

4.1 Nettósítási rendszer
Az állami támogatás leutalásának új rendszere, mely az önkormányzati körben 1996. január 1-vel került bevezetésre. Kialakításában fontos szerepet játszott az állami pénzeszközök felesleges mozgásának megszüntetése. Az új támogatási rendszernek
megfelelően az önkormányzatok és intézményeik finanszírozása
– a Fővárosi TÁKISZ adatszolgáltatása alapján – nettó módon,
a közterhek összegének csökkentésével történik.
Szükségesnek tartjuk kihangsúlyozni azt, hogy a közterhek összegét nem a Fővárosi TÁKISZ részére utalják le, hanem ezt a fizetési
kötelezettséget a főfinanszírozó közvetlenül teljesíti az adóhatóság,
valamint a megyei egészségbiztosítási pénztár felé.
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A továbbiakban Áht.
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4.2 Főfinanszírozó
A jelenlegi finanszírozási rendben két főfinanszírozót különböztetünk meg:
• a Magyar Államkincstárat (továbbiakban: Kincstár), valamint
• az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (továbbiakban: OEP).
Azt, hogy adott költségvetési szerv mely finanszírozási körbe
tartozik, jelenleg az dönti el, hogy éves költségvetési támogatása
75%-át mely forrásból biztosítják.
OEP-főfinanszírozási körbe értelemszerűen az egészségügyi intézmények egy része tartozhat, a fővárosban ez jelenleg 32 önkormányzati intézményt jelent. A kincstári körbe – a 24 fővárosi önkormányzaton keresztül – 573 gazdálkodó szerv tartozik. Ebből a Fővárosi
TÁKISZ számfejtési körében található 27 OEP és 467 kincstár által
finanszírozott gazdálkodó.
4.3 Forgótőke
A forgótőke a Fővárosi TÁKISZ illetménykifizetések lebonyolítási
számlájára, a számfejtési körébe tartozó önkormányzatok, illetve
önkormányzati intézmények által előzetes számítások alapján befizetett letéti összeg.
Célja a központi bérszámfejtő hely részéről teljesített kifizetések
és átutalások fedezetének biztosítása. Összegét a Fővárosi TÁKISZ határozza meg, a fővárosi és a kerületi önkormányzatok
jóváhagyásával. A megállapítás a Fővárosi TÁKISZ, valamint az
illetékes önkormányzat között a központi számfejtés tárgyában
létrejött szerződés részét képezi.
Alapja a Fővárosi TÁKISZ lebonyolítási számlája terhére történő
• házipénztári kifizetések nettó összege,
• átutalások (például lakcímre, folyószámlára) nettó összege,
• egyéb levonások1 (gyermektartás, szakszervezeti díj, biztosítási
díj, OTP-tartozás, egyéb letiltások),
• valamint a fenti összegek 10%-a (a lebonyolítási számla likviditásának biztosítása érdekében).

1

Egyéb levonások összege alatt értjük a pénzforgalmas és pénzforgalom
nélküli tételek bruttó összegének a közterhek (SZJA, munkavállalói járulék,
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék), valamint a levont fizetési és tüzelőelőleg összegének csökkentésével fennmaradt részét.
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A megállapított összegről (letétemény) és a tényleges teljesítésről (forgótőke-visszapótlás) a Fővárosi TÁKISZ gazdálkodónkénti analitikus
nyilvántartást vezet, melyet havonta felülvizsgál. Ha ennek eredményeként lényeges különbözetet állapít meg, akkor az illetékes önkormányzatnál kezdeményezi a forgótőke összegének módosítását.
4.4 Forgótőke-visszapótlás
A forgótőke-visszapótlás a letéteménybe helyezett forgótőke terhére
a Fővárosi TÁKISZ által havonta teljesített kiadások megtérülését
jelenti a nettó finanszírozási rendszer keretében.
Fedezete az önkormányzatok költségvetési támogatása. Átutalását a kincstár, valamint az OEP biztosítja.
4.5 Forgótőke és forgótőke-visszapótlás összehasonlítása
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A gazdálkodó szerv szempontjából a lényeges különbség a forgótőke és a forgótőke-visszapótlás elszámolásában van.
A letéteménybe helyezett forgótőkét és annak módosítását függő
kiadásként kell elszámolni. A forgótőke-visszapótlás elszámolása
a tényleges teljesítéssel megegyezően a nettósítási rendszer keretében1 a közterhekkel azonosan történik, a támogatással szemben
kell lekönyvelni. Elszámolás szempontjából úgy kell kezelni, mintha a gazdálkodó szerv teljesítése lenne.
intézményi nettó kifizetés
munkavállalói közterhek
forgótőke-visszapótlás
havi bruttó személyi kiadás
4.6 A Fővárosi TÁKISZ forgótőke-lekötése
A gyakorlatban többször felmerül a gazdálkodók részéről, hogy
a Fővárosi TÁKISZ a forgótőke-letéteményt egy hónapig leköti és
kamatoztatja. A felvetés cáfolatára az alábbi példa szolgál:
Az intézmény tárgyév január 1-jével került a központi számfejtési
körbe.

1

A 2/B jelű adatlap szerint.
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Adatszolgáltatása alapján a bevonást megelőzően havonta:
Lakossági folyószámlára utalva
Házipénztárban kifizetve hóközben
Nettó járandóságként lakcímre utalva
Egyéb levonás, letiltás (közterhek nélkül)

800
25
75
50
950
95
1 045

+ 10%

000,000,000,000,000,000,000,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Az így megállapított forgótőke összegét az intézmény január 15-én
a Fővárosi TÁKISZ számlájára utalja.
A Fővárosi TÁKISZ kiadásai január 2–25-ig
Házipénztári kifizetés
Átutalás
Levonások, letiltások

18 000,0,0,18 000,-

Ft
Ft
Ft
Ft

Kincstári forgótőke-visszapótlás (január 26.)
0,- Ft
(A decemberi elszámolásnál az intézmény mint önálló bérszámfejtő- és
kifizetőhely jelentkezik, így nincs forgótőke-visszapótlás.)
A Fővárosi TÁKISZ kiadásai január 26–30-ig
Házipénztári kifizetés
Lakcímre utalás (táppénz, GYES)
I. havi fiz. jegyzék alapján
Lakossági folyószámlára
Egyéb levonás (például gyermektartásdíj)

0,- Ft
75
800
20
895

000,000,000,000,-

Ft
Ft
Ft
Ft

A Fővárosi TÁKISZ kifizetései február 1–25-ig
Házipénztári kifizetés
Egyéb levonás januári bérből
(bizt., OTP-letiltás)

7 000,- Ft
30 000,- Ft
37 000,- Ft

Kincstári fogótőke-visszapótlás (február 26-án)
Január havi elszámolás alapján februári
nettósítás (18 000,- Ft + 895 000,-Ft)
Fővárosi TÁKISZ forgótőke-maradvány
Lebonyolítási számla egyenlege

913 000,- Ft
95 000,- Ft
1 008 000,- Ft
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A Fővárosi TÁKISZ kiadásai február 26–28-ig
Házipénztári kifizetés
Lakossági folyószámlára utalás
II. havi fiz. jegyzék alapján
Lakcímre utalás
Egyéb levonás

20 000,- Ft
800
75
20
915

000,000,000,000,-

Ft
Ft
Ft
Ft

A Fővárosi TÁKISZ kiadásai március 1–25-ig
Házipénztári kifizetés
Egyéb levonás

15 000,- Ft
30 000,- Ft
45 000,- Ft

Kincstári forgótőke-visszapótlás (március 26-án)
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Február havi elszámolás lapján
(37 000,- Ft + 915 000,- Ft)
Fővárosi TÁKISZ maradvány
Lebonyolítási számla egyenlege

952 000,- Ft
48 000,- Ft
1 000 000,- Ft

A leírtakból kitűnik, hogy – a lekötött forgótőke jelentős részét
kitevő – lakossági folyószámlára és lakcímre történő utalások
összege már január 26-án felhasználásra került. Az így felhasznált forgótőke-visszapótlására azonban csak a következő hónap
25-én kerül sor.
A Fővárosi TÁKISZ-nál lévő maradvány
• a rendszeres járandóságok,
• hóközi kifizetések egyéb levonási jogcímeinek kiutalására, valamint
• a házipénztári kifizetésekre és
• hóközi utalásokra
nyújt fedezetet.

4.7 Pénzforgalmi kifizetések
Az előadói és hóközi számfejtések közül azon tételek, melyek pénzforgalma a Fővárosi TÁKISZ lebonyolítási számláján jelenik meg.
Ezek lehetnek
• kiadási tételek (házipénztári kifizetések, átutalások) és
• jóváírások (például munkavállalói tartozás befizetése munkaviszony megszűnése esetén).
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4.8 Pénzforgalom nélküli tételek
Az előadói és hóközi számfejtések közül azon tételek, melyek pénzforgalma a gazdálkodó szerv költségvetési számláján jelenik meg.
Kiadási tételként igény szerint, egyes gazdálkodók vonatkozásában hóközi jegyzékek, előadói kifizetések elszámolását biztosítja. Bevételként az előadói számfejtésben a visszarendelő és
visszafizetési jegyzéken szereplő jóváírások jelennek meg.

4.9 Hóközi kifizetési jegyzék
Azokat az automatikus hóközi számfejtési tételeket jelenti, melyek a rendszeres havi bérszámfejtést megelőzően készültek.
4.10 Gépi (előadói) kifizetési jegyzék
Azok az automatikus hóközi számfejtési tételek, melyek a rendszeres havi illetményszámfejtés zárását követően készültek, de
a számfejtés még a havi könyvelés zárását megelőzően történt.
Így a tárgyhónap elszámolásában és nettósításában szerepelnek.
4.11 Kézi (előadói) kifizetési jegyzék
A bérszámfejtő manuális számfejtési tételeinek utólagos feladását,
adott hónap könyvelésében történő elszámolását biztosítja.
Mivel eltérhet a gépi számfejtéstől, általában utólagos korrekciót
eredményez. Alkalmazása – néhány kivétellel – csak az automatikus számfejtés szüneteltetésekor engedélyezett.

5. Személyi juttatások és azok közterheinek elszámolása
A központi bérszámfejtés rendszerében a Fővárosi TÁKISZ a személyi juttatásokról és az azokkal összefüggő egyéb jogcímű teljesítésekről havonta elszámol.
Az elszámolások tartalmazzák a tárgyhavi fizetési jegyzéken szereplő,
a hóközben és az előadó által számfejtett, valamint a gazdálkodók
által teljesített nem rendszeres járandóságok kifizetését. Kimutatják
a térítményezésből, a bérszámfejtő által kezdeményezett visszarendelésből és munkáltatói visszafizetésekből adódó jóváírásokat.
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A vonatkozó pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően
a havi teljesítések különböző szempont szerint az alábbi információs tablókon kerülnek kimutatásra.

5.1 Költségvetési szervek bérelszámolása és finanszírozási
összesítője
A tabló gazdálkodói szintű összesítésben készül.
Kivételt képeznek az önkormányzatok, valamint azon önálló gazdálkodású költségvetési szervek, melyekhez részben önálló intézmények is tartoznak. Ez utóbbi esetben a költségvetési támogatások továbbutalásának biztosítása érdekében bontás- (kifizetőhelyi) mélységű adatszolgáltatást biztosít.
Kettős célt szolgál:
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• Egyrészt a teljesítések – bruttó, levonások összesen, nettó összegű
– kimutatásával a Fővárosi TÁKISZ, illetve a gazdálkodó szerv havi
pénzforgalmáról ad tájékoztatást. A számfejtés típusának megfelelően – fizetési jegyzék, hóközi, gépi, kézi előadói kifizetés – jeleníti
meg a pénzforgalmas és pénzforgalom nélküli tételeket. A tabló
adattartama lehetőséget ad a gazdálkodó szerv részére többek
között a forgótőke-visszapótlás összegének egyeztetésére is.
• Másrészt a személyi juttatásnak megfelelő közterhek, és a társadalombiztosítási ellátásoknak a Fővárosi TÁKISZ nettó finanszírozáshoz biztosított adatszolgáltatásával megegyező (2/b tájékoztató
adatlap) kimutatásával igazolja, hogy az intézményi támogatásból
visszatartott összeg megegyezik a havi főkönyvi elszámolásban
szereplő teljesítéssel.
A gazdálkodói összesítő jegyzék a fizetési és hóközi jegyzékek
gazdálkodói szintű összesítése, melynek egyeznie kell a névszerinti jegyzékkel, valamint a fenti kimutatás megfelelő soraival.
A könyvelési tételek listája a hóközi és előadói jegyzéken tárgyhóban számfejtett tételeknek a kifizetéssel megegyező részletezettségű névszerinti kimutatása.
Összesítése megegyezik az előzőekben ismertetett tabló pénzforgalmas és pénzforgalom nélküli gazdálkodói szintű összesítésével.
Tételes egyeztetési lehetőséget biztosít a gazdálkodó szerv részére,
alátámasztja a havi teljesítések elszámolt összegét.
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5.2 Intézményi nem rendszeres tételek kifizetési tételei és
hibalistái
Az INT 98 programmal számfejtett és a havi elszámolásban szereplő intézményi kifizetéseket tartalmazza
•
•
•
•
•

névszerinti részletezésben,
bontásonként,
gazdálkodóra összesítve,
a kiadásnemek feltüntetésével és
a számfejtés levezetésével.

A Fővárosi TÁKISZ és a gazdálkodó a kimutatás alapján ellenőrzi
a feldolgozás teljességét.
A kimutatásnak összegszerűségében meg kell egyeznie az
5.1 pontban említett információs tabló megfelelő sorával.
Ha az egyezőség nem áll fenn, a gazdálkodó szerv közreműködésével
kell biztosítani a javításokat. A tárgyhóban hibalistán maradt tételek
közterheiről külön PC-s adatlap készül, mely biztosítja az összegek
nettó finanszírozásba történő beállítását. Az így megjelenő közterhek
eltérést eredményeznek a Fővárosi TÁKISZ főkönyvi elszámolásában,
mivel a jelzett jogcímek az 5.1 pont szerinti kimutatáson nem szerepelnek, de a 2/b Tájékoztató adatlapon megjelennek. Ezek a tételek
a rendezésig a gazdálkodó főkönyvi könyvelésében függő kiadásként
kerülnek elszámolásra.
A hibalisták a gazdálkodó szervek részére folyamatosan, az utolsó
– a könyvelési információs – tablókkal együtt kerülnek kiadásra.
A listák javítását a gazdálkodónak a kézhezvételt követő 5 napon
belül kell elvégezni. (Az INT 98-as program intézményi alkalmazásának teljes körűvé tételével a havonként feldolgozásra kerülő
közel 70 000 tétel hibajelensége 30%-ról 2%-ra csökkent.)

5.3 Költségvetési szervek bérfelhasználása szakfeladatonként információs tabló
A számviteli előírás szerinti főkönyvi számláknak megfelelően –
bontás, szakfeladat, gazdálkodói összesítésben – tartalmazza a havi
személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok költségeit.
A megfelelő kiadásnemen történő elszámolás feltétele
• a pontos gazdálkodói adatszolgáltatás (például tényleges munkajogviszonyok szerinti foglalkoztatási forma) kerüljön meghatározásra, valamint
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• a bérszámfejtő ügyintéző intézményi jelentésnek megfelelő számfejtési tevékenysége.
A gazdálkodói főkönyvi összesítésnek és az 5.1 pontban
leírt elszámolásnak értelemszerűen meg kell egyeznie.
Eltérést eredményezhet a nem rendszeres járandóságoknál leírt
hibajelenség, valamint az esetenként manuálisan1 kiállított adatlapokon szereplő összeg.
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Külön segédletek szolgálnak a gazdálkodók részére kötelezően előírt és
egyéb nyilvántartások vezetésére, melyekhez a központi bérszámfejtésből adódóan a Fővárosi TÁKISZ a havi feldolgozásnak megfelelően adatszolgáltatást biztosít. A tablók a munkavállalók havi illetményéből eszközölt levonások összegének névszerinti kimutatását tartalmazzák. E
körbe tartoznak a munkavállalói tartozások befizetései (például fizetési,
illetve tüzelőelőleg), melynek megtérítése a gazdálkodó szerv részére
a nettósítási rendszerben történik.
A személyi juttatások előirányzatának nyilvántartásában szintén az alcímben jelzett tabló ad információt. Név szerinti lista
készül a munkáltatók részére a munkaviszony alapján elszámolt
egészségbiztosítási hozzájárulás havi összegéről. Tájékoztatásul
kiadásra kerül a gazdálkodó szervek részére a tételes lista a társadalombiztosítási ellátásokról és levonásokról. A tábla adattartama a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak történő adatszolgáltatáshoz nyújt segítséget.
A leírtakból kitűnik, hogy a Fővárosi TÁKISZ az illetményszámfejtésről havonta számol el a gazdálkodó szerveknek. Az információs
tablók adatot szolgáltatnak az intézmények részére, hogy azok saját
gazdálkodásukat érintően a személyi juttatások és azok közterheinek
adott hónapban jelentkező költségeit lekönyvelhessék, és azt a kötelezően előírt havi zárlati kimutatásukban szerepeltethessék.
A Fővárosi TÁKISZ konkrét könyvelési feladatot nem lát el a számfejtési körébe tartozó gazdálkodó szervek részére. A tényleges
intézményi könyveléshez azonban a valós teljesítéseknek megfelelő pénzügyi elszámolást biztosít.
Az elszámolás pontossága a szolgálatnak is érdeke, mivel a saját
lebonyolítási számláján jelentkező pénzforgalmának egyezősége
is az intézmények felé történő helyes elszámolás függvénye.

1

Forgótőke-emelés, -csökkentés; munkavállalói tartozás, társadalombiztosítást és
adót érintő önellenőrzések nettósítási rendszerben való elszámolása miatt.
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Mindent beterveztünk?
Költségvetés-készítési technikák

Szathmáry-Király Ádám

Az õsz eljövetele sokféle dolgot jelent az általános iskoláknak,
többek között azt is, hogy össze kell állítani a következõ évi költségvetést. Ilyenkor az érintettek árgus szemmel figyelik, miként
alakul 2003. évi költségvetési javaslat és hogyan fogadják el. Sok
függ attól, hogy több vagy kevesebb jut a fenntartóknak és ezen
keresztül az intézményeknek. Mindenesetre az intézményi költségvetés, a kiadások és bevételek tervezését már el lehet kezdeni.
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1. Kiadások
Az intézményi kiadásokat három nagy csoportra szoktuk osztani:
· személyi juttatások
· munkáltatót terhelõ befizetések
· dologi és egyéb kiadások
A költségvetési kiadások 74–80%-a általában a a személyi juttatások és ezek közterhei, tehát súlyuknak megfelelõen kell odafigyelnünk megtervezésükkor.

1.1 Személyi juttatások
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Ahhoz, hogy össze tudjuk állítani a személyes juttatások
összegét, meg kell határoznunk és a helyi költségvetési
rendeletben el kell tudnunk fogadtatni az intézmény létszámát.
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52. és 53. §-a határozza meg a tanítási idõ és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét.
Ezen paragrafusok, valamint a 124. § és az 1. sz melléklet harmadik rész II. fejezetének 7. bekezdése alapján kiszámítható az intézmény óraterve. Ha a fenntartó ezt nem emeli meg, akkor ez az
a minimum órakeret, melyet az intézménynek feladata elvégzéséhez meg kell kapnia.1
Az órakeret a pedagógus mindenkori kötelezõ óraszáma
függvényében meghatározza a pedagóguslétszámot és az
esetlegesen felhasználni kívánt túlórát, amellyel az oktatási-nevelési feladatokat el lehet végezni.
Az igazgatási, gazdasági és egyéb feladatok elvégzéséhez a Kt.
1. sz. mellékletének elsõ része tartalmazza a foglalkoztatott vezetõk és alkalmazottak létszámát, intézménytípusonként.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
a mindenkori költségvetési törvény alapján a személyi juttatások
elemei összeállíthatók.
A tervezésnél ügyeljünk arra, hogy ne felejtsünk ki egyetlen szóba jöhetõ jogcímet se, mert késõbb nehéz lesz kigazdálkodni a kimaradt tételeket.

1

Az órakeret kiszámításához használható Oraterv.xls Excel-táblázat a kiadó
webhelyérõl (www.raabe.hu) letölthetõ.
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Az alábbi felsoroláson mindenképpen érdemes végigmenni:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

közalkalmazottak alapilletménye
illetménykiegészítések
szakképesítésért járó pótlékok
kötelezõ pótlékok
egyéb feltételtõl függõ pótlékok és juttatások
túlóra
helyettesítés
ügyeleti díj
egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
jutalom
végkielégítés
jubileumi jutalom
ruházati költségtérítés
üdülési hozzájárulás
közlekedési költségtérítés
étkezési hozzájárulás
egyéb költségtérítés, hozzájárulás
szociális jellegû juttatások kiadásai

Ha sikerült mindent elfogadtatni a költségvetésben, a kiadások
során akár megtakarításaink is lehetnek. Például a munkaügyi
központból kiközvetített pályakezdõ pedagógus vagy takarítónõ
bérének nagyobbik részét a munkaügyi központ fizeti.
Munkáltatót terhelõ befizetések:
·
·
·
·

társadalombiztosítási járulék
munkaadói járulék
egészségügyi hozzájárulás
táppénz-hozzájárulás

Ezek azok a tételek, amelyeket rendelet ír elõ, és semmilyen
befolyással nem rendelkezünk felette. (Kivéve, ha sikerül megspórolni belõle nyugdíjas foglalkoztatása vagy megbízási szerzõdés esetén.)

1.2 Dologi költségek
A dologi költségek a költségvetésnek ugyan csak kisebb hányadát teszik ki, mégis úgy érezzük, hogy esetleg itt van az intézménynek egy kis mozgástere. Pedig sokszor ez csak abban merül
ki, hogy a gázszámlát tudjuk-e kifizetni, vagy egy CD-lemezt tu-
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dunk-e venni. A jó tervezés és a sikeres költségvetési tárgyalás
mindenképpen sokat segít az intézmény megfelelõ mûködésének, az oktató-nevelõ munka hatékonyságának eléréséhez.
Beszerzések
·
·
·
·
·
·
·
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élelmiszer-beszerzés
gyógyszer-, vegyszerbeszerzés
irodaszer-, nyomtatványbeszerzés
könyv-, folyóirat-, egyéb információhordozó-beszerzés
szakmai anyag és kis értékû tárgyi eszköz
munkaruha, védõruha, formaruha, egyenruha
egyéb készletbeszerzés
— tisztítószer
— kis értékû textil
— kis értékû bútor
— karbantartási anyag
— szerszámok

Természetesen élelmiszer-beszerzés csak annál az intézménynél
van, ahol saját konyhában fõznek. Erre a beszerzésre áfa-visszatérítést is kell tervezni.
Távközlési díjak
· nem adatátviteli célú távközlési díjak
· adatátviteli célú távközlési díjak
· egyéb kommunikációs szolgáltatások
A telefon- és internet-hozzáférési díjak mindig is kényes kérdések lesznek az intézmény költségvetésében, mivel a fenntartó
mindig soknak fogja tartani, a felhasználó pedig kevésnek fogja
érezni a megengedett lehetõséget.
Szolgáltatások
·
·
·
·
·
·
·
·

vásárolt élelmezés
bérleti és lízingdíjak
szállítási szolgáltatások
gázenergia-szolgáltatás
villamosenergia-szolgáltatások
távhõ- és melegvíz-szolgáltatások
víz- és csatornadíjak
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
— épületek karbantartási költsége
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— gépek karbantartási költsége
· egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
— postai szolgáltatások
— szemétszállítás
· vásárolt közszolgáltatások
Az élelmezési költségek viszonylag könnyen meghatározhatók,
mivel az egy fõre megadott élelmezési norma rendelkezésünkre
áll, és a várható étkezõk létszámát is tudjuk.
Az energia-, víz- és csatornaszolgáltatásokat az elõzõ évhez képest változtatjuk
· a várható felhasználási mennyiség szerint – ha ez a következõ
évben valamilyen okból változni fog – és
· a várható szolgáltatási ár emelkedése szerint.
Mindenképpen gondoljuk át a kötelezõen elvégzendõ épület-, géppark-karbantartási és -ellenõrzési szolgáltatások várható esedékességeit és költségeit.
Ilyenek például a kémény-felülvizsgálat, az étel- vagy személylift
idõszakos felülvizsgálata, a tûzoltó készülékek kötelezõ felülvizsgálata, villámvédelmi és villamos felülvizsgálat, gázberendezések
ellenõrzése, villamos kéziszerszámok felülvizsgálata, a tûzivízvételi hely és a tûzoltó tömlõ idõszakos felülvizsgálata.
Ne feledkezzünk meg az ugyan nem kötelezõ, de már meglévõ szerzõdéseinkrõl se, mint például a fénymásoló-karbantartási szerzõdés, a riasztóberendezések felülvizsgálati szerzõdése, a konyhai
robotgép karbantartási szerzõdése.
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája
· áfakiadások,
· egyéb dologi kiadások:
— belföldi kiküldetés
— külföldi kiküldetés
— reprezentáció
— reklám- és propagandakiadások
— egyéb kiadások
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2. Bevételek
Az intézménynek mûködéséhez bevételekre van szüksége. Jelenleg két forrásból juthat bevételhez egy intézmény:
· saját mûködési bevétele és
· önkormányzati támogatás révén.
Az összes bevételnek a mûködési bevétel csak 5–10%-a, és ez jelentõsen nem is befolyásolható.
Az önkormányzati támogatást tovább bontjuk
· közoktatási állami normatív támogatásra,
· kötött normatív támogatásra és
· egyéb önkormányzati támogatásra.
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Vannak intézmények, melyeknek jóformán csak a normatív támogatásból kell megélniük. Elfogadható minõségû mûködéshez az állami normatív támogatáson felül még 20–40%-os további önkormányzati támogatás szükséges.

6
2.1 Közoktatási célú állami normatív hozzájárulások
Igaz, hogy az állami normatív hozzájárulásra az igényt az önkormányzatok nyújthatják be, de az adatok az intézménytõl
származnak. Alapvetõ, hogy az állam csak arra ad közoktatási
normatív támogatást, amire megkérik, és csak arra lehet megkérni, amely feladatot bizonyítottan és elszámolhatóan elvégez az
intézmény. Nem mindegy tehát, hogy mennyire igazodunk el az
igényelhetõ tételek labirintusában, mivel ettõl függ a megkapható és felhasználható támogatási összeg. És ez az összeg teszi ki az
intézmény költségvetésének 60–90%-át.
Általában nagyon egyszerû az alapvetõ támogatások igénylése, mivel csak kiírjuk az októberi statisztikából a létszámadatokat.
Igaz, hogy minden évben újra és újra oda kell figyelni apró kis eltérésekre.
Például: meg kell-e bontani 1–4., 5–8. és 9–13. évfolyamokra a létszámot, mint a 2003-as évre – 4 év után újra –, vagy magántanulónak, esti
vagy levelezõ munkarend szerinti tanulóknak jár-e és milyen esetekben
az egész normatíva, vagy csak annak bizonyos töredéke.
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Mindezekre a közoktatási törvény1 1. számú mellékletének második része, valamint a mindenkori költségvetési törvény 3. és
8. sz. melléklete és ezek kiegészítõ szabályai adnak útmutatást.
Komoly támogatási összegeket jelent a különleges gondozás keretében nyújtott ellátás.
A gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás jogosságához nem feltétlenül szükséges feltétel, hogy csak gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátásra létrehozott intézményben vehetõ igénybe. A többi gyermekkel, tanulóval
együtt „integráltan” is biztosítható a nevelés, oktatás.
Sõt a hozzájárulás igénybe vehetõ a fogyatékos tanuló után abban
az esetben is, ha tanulmányi kötelezettségét a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesíti, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló – az emelt összegû családi
pótlékra való jogosultság megállapítására vonatkozó rendelkezésekben2 meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányait
magántanulóként folytatja, feltéve, hogy mindkét esetben részükre az intézmény legalább heti hat tanítási óra egyéni felkészítést
biztosít.
Érdemes tüzetesen átböngészni az egyéb közoktatási feladatokhoz járó kiegészítõ hozzájárulások tételeit.
Itt megszokott tétel az általános iskolai napközis foglalkozás,
mely most azzal a megszorítással igényelhetõ, hogy a Kt. 53. §
(4) bekezdése szerinti idõkeretek legalább 75%-ában szervezett
napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vevõ tanulók után
vehetõ igénybe. Ellenkezõ esetben a foglalkoztatáson részt vevõk
átlaglétszámát kettõvel el kell osztani. A hozzájárulás húsz százalékkal növelt összegét lehet igénybe venni az általános iskola
1–4. évfolyamán a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 39/C §-ának
megfelelõen szervezett, egész napos iskolaotthonos osztályba járó
tanulók után.
A hátrányos helyzetû tanulók foglalkoztatásához járó hozzájárulást
az eddigi feltételekkel csak a 2002/2003. tanévre, vagyis a 2003. költségvetési év elsõ nyolc hónapjára (a számított létszám 8/12-ed része figyelembevételével) lehet igényelni. A hátrányos helyzetet az illetékes
jegyzõ állapítja meg a Gyvt. 19. §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülõ, illetve ugyanezen törvény 138. § (2) bekezdése
alapján védelembe vett gyermekekrõl – a 2002. augusztus 31-ei tényle1
2

1993. évi LXXIX. törvény
17/1990 (V. 8.) SZEM-rendelet
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ges létszám figyelembevételével – készített nyilvántartás alapján.
Az iskolaigazgató javaslata alapján kivételesen indokolt esetben
az említett nyilvántartásban nem szereplõ tanuló is figyelembe
vehetõ, de ezeknek a tanulóknak a száma nem lehet több az iskola tanulólétszámának 5%-ánál.
Ez a kiegészítõ hozzájárulás igényelhetõ elõször a 2003/2004. tanévtõl (tehát a 2003. költségvetési év utolsó négy hónapjára) szigorúbb
feltételekkel abban az esetben, ha a tanuló eleget tesz a 11/1994.
(VI. 8.) MKM-rendelet 39/D §-ában meghatározott követelményeknek, és az oktatási miniszter által kiadott program szerint képességkibontakoztató felkészítésben vesz részt.
Amennyiben a tanuló eleget tesz a 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet 39/E §-ában meghatározott követelményeknek, és az
oktatási miniszter által kiadott program szerint képességkibontakoztató felkészítésben vesz részt, úgy a kiegészítõ hozzájárulás
háromszorosa igényelhetõ.

N
6.10
8

A kiegészítõ hozzájárulás kétszerese igényelhetõ az iskolában
nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanköteles tanuló után,
ha a tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a tanulónak a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján
a teljes iskolai oktatását kis létszámú – legfeljebb tizenöt fõs – iskolai osztályban szervezik meg.
A nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint
a roma kisebbségi oktatás is megváltozik. A 2003/2004-es
tanévtõl (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) az elõzõekben
ismertetettek alapján járó hozzájárulás igényelhetõ az ott meghatározott feltételek megléte esetén. Kizárólag magyar nyelven
folyó roma kisebbségi nappali rendszerû iskolai nevelés-oktatás
esetén a hozzájárulás számításánál a részt vevõ tanulók számát
az igényjogosultság számításánál el kell osztani kettõvel.
Az iskolában szervezett kedvezményes intézményi étkeztetés
jogcímû hozzájárulás-igénylési alapja is megváltozik. Az iskolában nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanulók után igényelhetõ, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, és normatív térítésidíj-kedvezményre1 (rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülõk, három- vagy többgyermekes családban élõk, tartósan betegek, vagy fogyatékosok)
jogosultak.

1

Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)–c) pont
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Az emelt hozzájárulás a normatív díjkedvezmények biztosításán
túl továbbra is szolgálja az étkeztetés megszervezését. Viszont az
igényjogosultság kiszámítása és dokumentálása sokkal bonyolultabb lesz, mivel az elszámoláshoz a térítésidíj-kedvezményre
való jogosultságot alátámasztó határozat alapján térítésidíj-kedvezményben részesülõket az élelmezési nyilvántartásban elkülönítetten kell kimutatni.
Nem változott a fenntartó helyi önkormányzat által a nem lakóhelyük szerint bejáró tanulók ellátásához igénybe vehetõ kiegészítõ hozzájárulás.
Új elem a pedagógiai szakmai szolgáltatás más – az elõírásoknak
megfelelõ – közoktatási intézményektõl történõ megvásárlására
szolgáló kiegészítõ hozzájárulás.
Az érintetteknek érdemes átböngészni az intézményfenntartó
társulások és a kistelepülések támogatását szolgáló kiegészítõ
hozzájárulások sorát.

2.2 Kötött normatív támogatások
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A Kvt. 8. sz. mellékletében találhatjuk a kötött felhasználású támogatásokat, melyek
· a már megszokott
— pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés,
— a pedagógusok szakkönyvvásárlása,
— tanulók tankönyvvásárlása,
— diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása és
· régi-új elemként a szakmai fejlesztési feladatok, azaz
— meglévõ informatikai berendezések, felszerelések korszerûsítése, fejlesztése és mûködtetésével összefüggõ beszerzések, továbbá
— taneszközök és felszerelések beszerzése
tételeit tartalmazzák.

2.3 Egyéb önkormányzati támogatás
A mûködési bevételen és az állami normatíván felüli önkormányzati támogatás összege a költségvetési tárgyalás függvénye, de
azért ne felejtsük el: a fenntartónak is érdeke, hogy megfelelõen
üzemeljen az intézménye.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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FEUVE, avagy …
… „folyamatba épített, elõzetes és utólagos
vezetõi ellenõrzés”

dr. Sebes József

A folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelõs szervezeti egység által folytatott elsõ szintû pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszer.
E rendszer létrehozásáért, mûködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetõje felelõs. A költségvetési szerv vezetõje köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és
mûködtetni az általa irányított szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerû, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
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1. Elõzmények
Az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzési (ÁBPE-) rendszer
EU-konform átalakítása 2003 második és 2004 elsõ félévében
megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévõk módosultak [a legfontosabbak: az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet, illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet], továbbá új standardok, ellenõrzési módszertanok kerültek kiadásra.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az alábbiak szerint határozza meg a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzést (FEUVE):
121. §.
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(1) A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelõs szervezeti egység által
folytatott elsõ szintû pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszer,
amelynek létrehozásáért, mûködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetõje felelõs a pénzügyminiszter által közzétett
irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetõje köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és mûködtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre
álló források szabályszerû, szabályozott, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenõrzési feladatok magukban foglalják:
a)

a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve
a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerzõdések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések
dokumentumait is),

b) az elõzetes és utólagos pénzügyi ellenõrzést, a pénzügyi döntések szabályszerûségi és szabályozottsági szempontból történõ
jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
c)

a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelõ könyvvezetés és beszámolás).

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri
elkülönítését biztosítani kell.
(3) A pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszernek biztosítania kell, hogy
a)

a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos
tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerûség,
szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel;
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b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön
sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra;
c)

megfelelõ, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatosan;

d) a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek;
e)

a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerûség,
szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet 145/A, 145/B és 145/C §-ai új elemeket vezetnek be a FEUVE rendszerébe.
Ezek az új elemek a következõk:
· az ellenõrzési nyomvonal
· a kockázatkezelés
· a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakításának kötelezettsége
A 207/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 145/A, 145/B és 145/C
§-ai szerint a FEUVE-rendszer fentiekben említett új elemekkel
való kibõvítését a pénzügyminiszter által közzétett, alábbi
módszertani útmutatók alapján kell elvégezni.
217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet
Az államháztartás mûködési rendje
XIII/A fejezet
A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés
145/A §.
(1) A költségvetési szerv vezetõje a szerv gazdálkodásának folyamatára
(tervezés, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, mûködtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét.
(2) A FEUVE-rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és
belsõ szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elõirányzatokkal, létszámmal és
a vagyonnal való szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
(3) A FEUVE-rendszer kialakítása és mûködtetése során a költségvetési szerv vezetõjének figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter által
közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat.
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(4) A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási
külsõ pénzügyi ellenõrzést és belsõ ellenõrzést végzõ szervek által
megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.
(5) A költségvetési szerv vezetõje köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely e rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglalt szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét
képezi.

2. Bevezetés a folyamatba épített, elõzetes és
vezetõi ellenõrzésbe
2.1 Fogalmak, értelmezések, amelyek a gyakorlatban
eligazítást nyújthatnak
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A FEUVE nem a tevékenység egy bizonyos fázisát jelenti,
hanem azt, hogy jelen van egy szervezet teljes mûködésében és összes funkciójában.

4
A FEUVE szerepe
A költségvetési (és piaci) szervezetnek mûködési rendszere van,
amelyet a FEUVE-rendszer fed le. Ez a rendszer olyan eljárásokból, szabályokból és utasításokból áll, amelyeknek célja az ellenõrzési pontokon keresztül biztosítani azt, hogy mûködési rendszere a lehetõ leghatékonyabban érje el a szervezet által kitûzött
célokat.
A FEUVE-ellenõrzés típusai
· Megelõzõ – célja a nem hatékony tevékenység, a hibák vagy
szabálytalanságok felmerülésének megelõzése.
Jó példa a megelõzõ ellenõrzésre a felelõsség, illetve az engedélyezési tevékenységek ellenõrzési célú megosztása.
· Feltáró – célja a hibák, nem hatékony tevékenységek vagy szabálytalanságok felfedése és kijavítása. A feltáró ellenõrzések az
események után következnek be, tehát abszolút garanciát
nem jelentenek.
Példák: a fizetések utólagos ellenõrzése, készlet-visszaigazolás, banki egyeztetés…
· Irányító – célja olyan esemény elõidézése, elõsegítése, ami ahhoz szükséges, hogy a szervezeti célkitûzések megvalósuljanak.
Példa: az elvek világos megfogalmazása, a célok, a megfelelõ
képzés és létszám meghatározása.
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A gyakorlatban a fenti kategóriákat általában nem lehet egyértelmûen megkülönböztetni, kettõ vagy több funkciót is ellát egy-egy
ellenõrzés. (Például a felügyelet mindhárom kategóriát magába
foglalja.)

2.2 Amihez a folyamatba épített ellenõrzési rendszereknek
igazodniuk kell
Általános elvárások:
· Ésszerûen elvárható biztosíték legyen.
· Támogató hozzáállás.
· Feddhetetlenség és szakértelem a rendszer valamennyi résztvevõjére vonatkoztatva.
· Ellenõrzési célkitûzések minden tevékenységre.
· Ellenõrzési monitoring: a vezetõk folyamatosan figyelemmel
kísérik az „output”-ot, az eredményt.
Részletes elvárások:
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· Megfelelõ dokumentáció álljon rendelkezésre.
· Az ügyletek és események azonnal és szabályszerûen kerüljenek nyilvántartásba.
· Az ügyletek és események engedélyezése és végrehajtása: csak
a szabályzat szerint kinevezett személyek végezhetik.
· A feladatok megosztása, elkülönítése valósuljon meg, mûködjön a gyakorlatban.
· Felügyelet mûködjön.
· Forrásokhoz/adatokhoz való hozzáférés és beszámoltathatóság – csak felhatalmazott egyének számára.
· A folyamatba épített ellenõrzéssel szemben támasztott követelmény, hogy a tevékenységek legyenek
— gazdaságosak, hatékonyak és eredményesek,
— a pénzügyi információk megbízhatóak,
— a jogszabályoknak megfelelõek.
A költségvetési szerv vezetõje felelõs a folyamatba épített ellenõrzésért, a kiválasztott metodikáért. A folyamatba épített ellenõrzést a szervezet valamennyi munkavállalója gyakorolja,
munkájukat a belsõ ellenõr ellenõrzi.
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2.3 A folyamatba épített ellenõrzés fõbb jellemzõi
Megfelelõ idõben van

A problémákat elég korán felderíti
a kockázatok költségeinek csökkentéséhez.

Gazdaságos

„Elvárható” biztosítékot nyújt a kívánt eredmény elérésére a legalacsonyabb költségen és a legkevesebb
nemkívánatos mellékhatással.

Számon kérhetõ

Segíti az embereknek bemutatni saját beszámoltathatóságukat a kijelölt
feladattal kapcsolatban.

Megfelelõ helyen van

Ott alkalmazzák, ahol a leghatékonyabb.

Rugalmas

N
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Az eljárás változásait az ellenõrzés
be tudja fogadni anélkül, hogy saját
magának is meg kellene változnia.

Oknyomozó

Nem csak a problémákat, hanem annak okait is megtalálja.

6

Célszerû

A vezetés szükségleteinek megfelel.

2.4 A FEUVE-rendszerrel kapcsolatos problémák
A FEUVE-rendszerrel kapcsolatosan különbözõ típusú problémák is felmerülhetnek:
· A folyamatba épített ellenõrzés túlhangsúlyozása öncélúvá
válhat, ahelyett hogy a költségvetési cél elérésének eszközévé
válna.
· Elavulhat, nem a mûködésnek megfelelõ eljárásrendet képviseli.
· A folyamatba épített ellenõrzést végzõk általában ellenállásba
ütköznek.

2.5 Eszközök
Néhány eszköz, amelyet a vezetés a szervezet funkcióinak ellenõrzésére használhat:
· Szervezeti struktúra
A szervezés mint az ellenõrzés eszköze: ez gyakorlatilag az
egyes feladatoknak, szerepeknek egy adott szervezeten belüli,
meghatározott szerkezet szerinti kiosztását jelenti a munkavállalókra, amely lehetõvé teszi a szervezet céljainak elérését.
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· Politikák, elvek
A szervezet mûködését irányító alapelvek, amelyek az intézkedések alapját képezik.
· Eljárások
A tevékenységek elvégzésének a lefektetett politikával, elvekkel összhangban lévõ módja.
· Személyzet, humán erõforrás
Az alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez, feladathoz megfelelõ végzettséggel kell rendelkezniük. Az egyéni teljesítmények biztosításának legalkalmasabb eszköze a felügyelet. Ezért magas színvonalú ellenõrzéseket kell kialakítani.
· Számvitel/beszámoltatás
A beszámoltatás a tevékenységek és erõforrások irányításában
a pénzügyi ellenõrzés nélkülözhetetlen eszköze. Ez szolgálja
azt a keretet, amelyben a felelõsségeket számon lehet kérni.
A számvitel a szervezet eredményeinek legfõbb mutatója.
· Költségvetés
Egy költségvetés az elvárt eredmények számszaki kifejezése.
Mint ellenõrzés, meghatározza az erõforrások bemeneti szintjét és azt, hogy a kimeneti szinten mit kell elérni mint eredményt.
· Jelentés
A legtöbb szervezet vezetése a kézhez kapott rendszeres jelentések alapján mûködik, vagyis hozza meg döntéseit. Ezért a jelentéseknek idõben kell elkészülniük, valamint pontosnak,
tartalmasnak és gazdaságosnak kell lenniük.

2.6 Néhány folyamatba épített ellenõrzési példa a gyakorlatban
· Tervezés
— Az elvárások, célkitûzések és célok megfogalmazása.
— A tevékenységek elõrejelzése.
— Az ellenõrzések kívánt szintjének meghatározása.
— Teljesítménystandardok felállítása.
— A rendszer output-jának és mérési feltételrendszerének
meghatározása.
— Váratlan (vészhelyzet) körülmények elõrevetítése és az akkor alkalmazandó intézkedések megtervezése.
· Szervezet
— Az egyének és csoportok felelõsségének világos és dokumentált meghatározása az erõforrások, tevékenységek, célkitûzések és elérendõ célok tekintetében.
— Világos alá-fölérendeltségi rendszer kialakítása.
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·

·

·

— A szervezet különbözõ csoportjaira bízott munka legjobb
felosztásának kialakítása.
— Az utasítási lánc leghatékonyabb kialakítása.
— A szervezeten belüli kommunikáció leghatékonyabb módjának kialakítása.
— A feladatok szétosztása az érdekütközések megelõzése céljából.
— Egy adott személyre támaszkodás elkerülése.
— A vezetõk felruházása a megfelelõ hatáskörrel, hogy hatékonyan tudják feladataikat végezni.
— Szervezeti ábrák és kézikönyvek.
Elszámolás/számvitel
— A szervezetnek a pénzügyi és egyéb információk nyilvántartására megfelelõ rendszerrel kell rendelkezni, hogy elkészíthesse elszámolásait az elõírt formában.
— Olyan elszámolási rendszer, amely kielégíti a szervezet igényeit, és a vezetõknek lehetõvé teszi az ésszerû döntések
meghozatalát.
— A felelõsségek hierarchiájára épül.
— Az eredmények pénzügyi jelentése párhuzamos az adott
mûködõ szervezeti egységekkel.
— Olyan elszámolási rendszer, amely lehetõvé teszi a csökkenthetõ költségek beazonosítását.
A teljesítmény nyomon követése
— A rendszerekbe épített minõség-ellenõrzés.
— Világos vezetõi információ.
— Teljesítménymérés és -mutatók.
Felhatalmazások
— A tevékenységekre és ügyletekre vonatkozó felhatalmazások világos meghatározása.
— A felhatalmazások szétosztása a megfelelõ egyének és csoportok között.
— A felelõsség szétválasztása a tevékenységre vonatkozó felhatalmazástól, amely érdekütközésekhez vezethetne.
— A tevékenységek és mûveletek szabályszerû felhatalmazásának ellenõrzése.
Költségvetés/pénzügyi tervezés
— A források és költségek párosítása a célkitûzések és a végeredmény felelõsségeivel.
— Legyen realisztikus, de ahhoz elegendõen szûk, hogy a források takarékos felhasználását szorgalmazza.
— Szorosan kapcsolódjon a tervezéshez annak biztosítására,
hogy a javasolt költségek valóban szükségesek legyenek.
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·

·

·

·

·

— Az alrendszeri költségvetés a teljes költségvetéshez kötõdjön.
Feladatkörök szétválasztása
— Különbözõ személyek végezzék az elõkészítési, engedélyezési és kifizetési feladatokat.
— Az ügyletben több személy vegyen részt, megelõzve ezzel
azt, hogy egy személy saját nyereségét keresse (csalás).
Létszám/munkaerõ
— A létszám, beosztási szint, tapasztalat és szakismereti
szintek folyamatos meghatározása és felülvizsgálata.
— A szükségleteknek megfelelõ munkaerõ-toborzás.
— Teljesítmény nyomon követése.
— Elegendõ képzés.
— A munkavállalók megbízhatóságának és feddhetetlenségének vizsgálata.
— Hatékony munkaerõ-toborzás.
Teljesség és pontosság
— Az ügyleteket az eredetükhöz lehetõ legközelebb kell nyilvántartásba venni.
— Az ügyleteket a megfelelõ idõkben ellenõrizni kell.
— Más ellenõrizze a tevékenységet, mint aki azt elvégzi.
— Az elõre számozott dokumentumok folyamatosságának vizsgálata.
— Az ügyre vonatkozó dokumentumok vagy elszámolási bejegyzések összevetése (például megrendelés és átvételi elismervény).
— Az összesített összegek ellenõrzése.
— A vezetés teljesítés elõtti ellenõrzései mintavételezés alapján.
Politikák
— Írásban, világosan kifejtve.
— Az összes alkalmazott felé rendszeres kommunikáció.
— A törvényeknek és szabályozásoknak meg kell felelniük.
— Idõszakonként felül kell vizsgálni.
Írásos útmutatók/eljárások
— Mûködési kézikönyvek.
— Pénzügyi irányelvek és rendeletek, amelyek a bevételeket,
kiadásokat, készpénzállományt, banki ügyleteket, általános elszámolásokat, szerzõdéseket és az azokkal kapcsolatos ügyeket tartalmazzák.
— Személyzeti kézikönyv.
— Beszerzési szabályzat.
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· A személyes viselkedést szabályozó kódex, amely lefekteti az
ajándékozással és vendéglátással kapcsolatos irányelveket.
· Standardok a számítógépes hardver és szoftver használatára.
· Rendszerfejlesztés
— Projektek/változások engedélyezése.
— Projektvezetés.
— Az elõrehaladás jelentései.
— Minõségbiztosítás.
— Tesztelés.
— A megvalósítás utáni felülvizsgálat.
· Fizikai ellenõrzések
— Hozzáférési ellenõrzések, például jelszó, személyazonosító
kártya, biztonsági õrök, számítógépes beléptetés.
— Készletfelmérés, biztonsági vizsgálatok.
— Az eszközök és nyilvántartások biztonságos õrzése.
· Felügyelet
— A munkatársak teljesítményét megfigyeli, ellenõrzi és segíti a közvetlen felettese.
· Megfelelõség ellenõrzése
— A csapatok rendszeres megfelelõség-ellenõrzést tartanak.
· Output-vizsgálat
— Az egyeztetések, munkadokumentumok, jelentések, kézzelfogható termékek és a meghatározott standardok teljesítésének felülvizsgálata.
· Dokumentáció
— A megfelelõ standardok lefektetése.
— Az ellenõrzés meg tudja vizsgálni.

2.7 Az egyes folyamatokba épített ellenõrzések egymás
közti kapcsolata
Az ellenõrzéseket nem szabad külön egységekként tekinteni,
mert egymással szoros kapcsolatban vannak, akár a mûködésük
hierarchikus felépítése, akár az idõbeli folyamatosság alapján.
A folyamatba épített ellenõrzések megfelelõségét tehát az
adott ellenõrzési rendszer egész szervezetre vonatkozó
célkitûzésének tükrében kell értékelni.

Iskolavezetés 2005. június

Gazdálkodás

2.8 Intézményi/szervezeti ellenõrzés
A folyamatba épített ellenõrzést elsõsorban az egyének, csoportok tekintetében vizsgálja a rendszer. Az intézményirányítás és
a szervezetek megfelelõ, folyamatba épített ellenõrzése iránti
igény vezetett oda, hogy a szervezetek szélesebb összefüggésben
is kialakítanak ellenõrzési kereteket, amiért kollektívan felelõsek. E módszer eredménye, hogy a szervezet átfogóan méri fel folyamatba épített ellenõrzési tevékenységét, így lesz biztosítéka
arra, hogy a rendszerei hatékonyan mûködnek.

2.9 A COSO által kifejlesztett ellenõrzési rendszer
Az Egyesült Államok-beli Committee of Sponsoring Organisations
(COSO) által kifejlesztett ellenõrzési keret felépítése vonzotta
a legtöbb szervezetet, amelyek ennek a rendszernek a folyamatba
épített ellenõrzési elemeit veszik alapul saját rendszerük kidolgozásakor.
Ez a keret öt területre épül:
·
·
·
·
·

Ellenõrzési környezet
Kockázatok és ellenõrzési prioritások meghatározása
Pénzügyi stratégia és vezetés
Ellenõrzési tevékenységek
Nyomkövetés és kijavító intézkedés

2.10 Ellenõrzési környezet hatékonyságának csökkentése
A rendszerek megfelelõségének vizsgálata, felmérése során figyelembe kell venni azokat a figyelmeztetõ jeleket, amelyek az
ellenõrzési környezet hatékonyságát csökkenthetik.
Az alábbiakban bemutatunk néhány ilyen hatékonyságcsökkentõ esetet:
A vezetõk elkerülik
az elfogadott eljárásokat, ellenõrzéseket

Ez különösen akkor probléma, amikor a
munkavállalók megfélemlítve érzik magukat,
vagy nem érzik magukat képesnek arra, hogy
szembeszálljanak azokkal a vezetõkkel, akik
elkerülik az általános ellenõrzéseket

Munkaerõhiány és
üresedés

A felhatalmazások belsõ elkülönítése az ellenõrzõ szereptõl; a felügyelet sérül, amikor
nincs elég munkaerõ az eljárások végrehajtásához.

Alacsony ellenõrzési kultúra

A vezetésnek és munkavállalóknak a jó munkavégzés iránti elkötelezettségétõl függ.
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Összefonódások

Gyakorlatilag minden rendszer kikerülhetõ,
ha a munkavállaló becstelen. Ez az ellenõrzés
rémálma!

Egy teljesítménymutató figyelembe
vétele

Az egyetlen kérdésre koncentrálás károsítja a
jó átfogó gyakorlatot.

Az emlékezetre és
nem a szabályozottságra való hagyatkozás

A lefektetett eljárások hiánya odavezet, hogy
bizonyos személyek nélkülözhetetlenné válnak – a csalások kialakulásának klasszikus
talaja.

Az ügyletek utólagos nyilvántartásba vétele

A bürokráciát lehet okolni a szükséges dokumentáció elkészítése késedelméért, vagy nem
elkészítéséért.

A feladatok ellenõrzés nélküli delegálása

A delegálással vissza lehet élni, akár olyan
mértékben, hogy senki nem tudja, ki felelõs,
és miért.

3. Az ellenõrzési nyomvonal jelentõsége
a költségvetési szerv mûködésében
3.1 Bevezetés
Az ellenõrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelõsét, ellenõrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel:
· a költségvetési szerv mûködésének, egyes tevékenységeinek
egymásra épülõ eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenõrzési pontok (típusok)
összességét
· kialakításával valamennyi tevékenység, valamennyi „szereplõ”
együttes koordinálására kerül sor
· valamennyi résztvevõ számára írott és átlátható formában
válik (követendõ eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, dokumentumtípusok
és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak
· megmutatja a szervezet folyamatba épített ellenõrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a pénzügyi irányítás
folyamatainak megfelelõ átalakítását, és a mûködtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatásoknak az értéknövekedését segíti elõ
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A felelõsségi szintek terén:
· az ellenõrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások
együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelõsök, ellenõrzési pontok
· segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás mûködés, a hozzá tartozó felelõs
· megmutatja, hogy a teljes folyamat minõsége az egyes résztevékenységekért felelõs közremûködõkön is múlik
A szervezeten belüli együttmûködés erõsítése terén:
· a különbözõ szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttmûködés, koordináció várható az ellenõrzési nyomvonal kialakításától
· az ellenõrzési nyomvonal eljárások, ellenõrzések együttesét
jelenti, ami a költségvetési szerv teljes mûködését lefedi, teljes
feladatellátására kiterjed, vagyis a mûködtetés jobbításának
fontos eszköze
A szervezeti mûködés terén:
· a megbízható ellenõrzési nyomvonal kialakításának jelentõsége abban áll, hogy segítségével feltérképezhetõ a szervezet
összes folyamatában rejlõ mûködési kockázat
· a hibásan kialakított ellenõrzési nyomvonal gátolhatja a szervezet folyamatainak pontos ismeretét, így a mûködtetését; az
ellenõrzési pontok elégtelensége vagy az átfedések kialakulása
mûködési zavarokhoz vezethet
Jogszabályi háttér
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló módosított
217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (Ámr.) 145/B § alapján:
„A költségvetési szerv vezetõje köteles elkészíteni a költségvetési szerv
ellenõrzési nyomvonalát…”1

Az ellenõrzési nyomvonal a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatának mellékletét képezi.2

1
2

(1) bekezdés
(2) bekezdés
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Az ellenõrzési nyomvonal fogalma
Az Ámr. rendelkezései szerint az ellenõrzési nyomvonal jelentése
az alábbi:
„…a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása.”1

3.2 Az ellenõrzési nyomvonal elkészítése
Az ellenõrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a
szerv tevékenységét jellemzõ összes folyamatot. A megfelelõ irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak
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· az egyes, a költségvetési szerv tevékenységére vonatkozó gazdasági eseményekrõl,
· mûveletekrõl,
· a mûveletekben részt vevõkrõl,
· a felelõsségeikrõl,
· a pénzügyi tranzakciókról,
· a folyamatot kísérõ dokumentumokról.
A szabályszerûen vezetett és dokumentált folyamatok megmutatják
·
·
·
·
·

a mûvelettel kapcsolatos információkat,
a mûvelet idõpontját,
a feladat ellátásának módját,
az alátámasztó (beérkezõ és kimenõ) dokumentumokat,
okmányszerû biztosítékokat.

Az ellenõrzési nyomvonal kialakítása a költségvetési szerv teljes
tevékenységére vonatkozóan bemutatja
· a költségvetési szerv szervezetét, struktúráját jellemzõ mûködési folyamatokat, illetve
· a folyamatokat mûködtetõ folyamatgazdákat.
Az ellenõrzési nyomvonal kialakításának elsõ lépése a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása. Az adott költségvetési
szerv mûködési folyamatait a fõfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a fõfolyamatokat megfelelõ módon, osztható1

(1) bekezdés
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ságuk alapján részfolyamatokká kell bontani. A mûködési folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenõrzési pontok, nyomvonalak elkészítését.
A mûködési folyamatok pontos és teljes körû meghatározása, a szabályzatokban való rögzítése szintén a költségvetési szerv vezetõjének felelõssége és kötelezettsége.1
Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott
tevékenységcsoportok meghatározása
Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének felépítésénél alapkövetelmény olyan tevékenységcsoportok kialakítása,
melyek több elemi tevékenységet összefoglalóan képesek leírni.
A tevékenységcsoportok kialakításánál ésszerû lehet az alábbi
tagolás kialakítása (ahol indokolt):
· általános gazdasági tevékenységcsoport (minden olyan tevékenység, amely egy költségvetési szerv gazdasági kereteit teremti meg)
· az adott költségvetési szervre vonatkozó napi operatív tevékenységek
· a költségvetési szerven keresztüláramló pénzügyi transzferek elkülönítése
Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatos ellenõrzési
nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása
Tevékenységcsoportok és a nyomvonal alapjául szolgáló
dokumentumok
Fejezeti kezelésû elõirányzatok:
· pályázati úton továbbadott pénzeszközök (ajánlható az EUalapoknál alkalmazott ellenõrzési nyomvonal kialakításával kapcsolatos módszertani leírások, szabályok alkalmazása)
· nem pályázati úton továbbadott pénzeszközök (a fejezetek
ellenõrzési nyomvonalának kialakításánál a már meglévõ, fejezeti kezelésû elõirányzatok eljárási rendjét tartalmazó szabályzatban foglaltakat érdemes figyelembe venni)
· azoknál a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál, ahol a fejezet
operatív gazdálkodási feladatot lát el (például központi beru-

1

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 97. § (1)–(2) bekezdése
alapján.
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házások), az egyes gazdasági eseményekre az intézményekre
érvényes szabályok szerint valósítható meg az ellenõrzési
nyomvonal
Intézményi operatív gazdálkodási folyamatok és szabályzatok:
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· Tervezés folyamata
· Beruházások – forrástól függetlenül
— közbeszerzéssel
— egyéb módon
· Felújítások
— közbeszerzések
— egyéb módon
· Beszerzések
— közbeszerzések
— egyéb módon
· Szolgáltatási kiadások
— kiküldetések (belföldi, külföldi)
— közüzemi, fenntartási kiadások havi rendszerességgel (energia, gáz, távhõ, víz, csatorna, karbantartás)
— kommunikációs szolgáltatások
— reprezentáció (vezetõi, konferencia, egyéb)
— egyéb szolgáltatások
· Személyi juttatások
— foglalkoztatással kapcsolatos feladatok (rendszeres, nem
rendszeres személyi juttatások)
— megbízásokkal kapcsolatos feladatok (személyi elõirányzat terhére vagy számlás foglalkoztatás)
— külsõ foglalkoztatás
· Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (beruházáson
és felújításon felül), például eszközök hasznosítása, selejtezése
· A költségvetési szerv által végzett tevékenység kifelé történõ értékesítése
— pályázaton elnyert megbízások
— szolgáltatásnyújtás (ezen belül intézményenként elképzelhetõ további részletezés: például alaptevékenységként végzett szolgáltatások, továbbszámlázott szolgáltatások, kiegészítõ tevékenységként végzett szolgáltatások…)
A költségvetési szerv ellenõrzési nyomvonalának kialakításánál
a gazdasági események sorrendiségének kiválasztásában a költségvetési szervre vonatkozó legjellemzõbb folyamat lehet az
elsõdleges szempont. A gazdasági esemény, folyamat meghatározása alapján kell a költségvetési szerv folyamatainak ellenõrzé-
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si nyomvonalát (vagy szöveges leírását, táblázatba foglalását,
vagy folyamatábráját) kialakítani.
A táblázatok elkészítésénél célszerû és szükséges a szabályzatokra való hivatkozás a táblázatok egyes rovatain belül.
A folyamatábrák kialakítása az egyes folyamatok összefüggõ gazdasági eseményekként való feltérképezése után történhet meg.
Ezt követõen kerülhet sor a szövegszerû leírásra.
Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott
táblarendszer
A gazdasági eseményekre vonatkozó táblarendszer elsõsorban az
érintett szervezet felelõsségi és az információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat, az irányítási és ellenõrzési folyamatot.
A gazdasági eseménycsoportok mint alapfolyamatok esetében az
egyes „állomásokhoz”, szakaszokhoz hozzárendelhetõ az adott
tevékenység (szakasz) felelõse (ellenõrzési pont), a beérkezõ dokumentum típusa, valamint a tevékenység következtében elõálló
és már a következõ feladat inputját képezõ dokumentum jellege.
A táblarendszer fejléce, amelyet ajánlott valamennyi esemény
leírásánál egységesen használni:
1. Sorszám
2. Tevékenység/feladat
3. Jogszabályi alap
4. Elõkészítés
5. Keletkezõ dokumentum
6. Felelõs/kötelezettségvállaló
7. Határidõ
8. Ellenõrzés/érvényesítés
9. Utalványozás/ellenjegyzés
10. Pénzügyi teljesítés
11. Könyvvezetésben való megjelenés
A táblarendszer az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatosan
a teljes folyamatot írja le, vagyis a tervezéstõl a végrehajtáson át
a beszámolás fázisáig, megjelölve a folyamatot és a felelõst, az ellenõrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az
adott folyamat használ, és az ezekért való felelõsségeket.
A költségvetési szervek gazdálkodásának, mûködési sajátosságainak figyelembevételével szükséges az ellenõrzési nyomvonalat kialakítani, amelyekhez az alábbiakat emeljük ki:
Az egyes költségvetési szervek az állami feladatellátásnak megfelelõen különbözõ feladattípusokkal rendelkeznek. (Például túl-
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súlyban lehet a pályázatos források elosztásának feladata, vagy
elsõsorban intézményfinanszírozás lehet az adott költségvetési
szerv feladata, a beruházások, illetve fejlesztések képezhetik a
tevékenység nagyobb részét.)
A költségvetési szerv vezetõje meghatározott kockázati prioritások figyelembevételével határozhatja meg az ellenõrzési nyomvonal kialakításának ütemtervét.
Javasolt az ellenõrzési nyomvonal elkészítési ütemtervének
elfogadása, amely magában foglalja az ellenõrzési nyomvonal kialakításának eseményeit.
Az ütemterv kialakításánál a kockázatos területek meghatározása mellett fontos tényezõk lehetnek:
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· a költségvetési szervet jellemzõ tevékenység (például intézményfenntartás)
· az EU-források és nem EU-források pályázati úton történõ
igénybevétele, illetve nyújtásának tevékenysége,
· a felügyeleti jogkör gyakorlása,
· az aktuális feladatok (például költségvetési tervezési folyamat, az elõzõ költségvetési évrõl történõ elemi beszámolás, a
zárszámadási törvény elõkészítése).
Az ellenõrzési pontok lehetnek:
·
·
·
·
·
·

vezetõi ellenõrzési pontok
szervezeti ellenõrzési pontok
jóváhagyási ellenõrzési pontok
mûködési ellenõrzési pontok
hozzáférési ellenõrzési pontok
megszakítási ellenõrzési pontok

Az ellenõrzési pontok meghatározása és mûködtetése, annak minõsége a FEUVE erõsségeit, illetve gyengeségeit mutatja meg.
A költségvetési szerv vezetõje általánosan adhat ki utasítást az
ellenõrzési nyomvonal elkészítésére a költségvetési szerv egészére vonatkozóan, és az általános, egységes elvek, eljárások megfogalmazása mellett a konkrét végrehajtással megbízhatja az egyes
szervezeti egységek vezetõit.
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Leltározás,
egyeztetés

Fõkönyvi kivonat egyeztetése

2.

3.

Gazdálkodási
szabályzat,
számviteli
szabályzat

A könyvvezetés utóellenõrzése
(fõkönyv és
analitikák)

1.

Gazdálkodási
szabályzat,
számviteli
szabályzat

Gazdálkodási
szabályzat,
számviteli
szabályzat

Jogszabályok
(belsõ, speciális)

Ssz. A téma vagy
feladat megnevezése

Elõkészítõ:
számviteli
vezetõ
Koordináló:
gazdasági
vezetõ
Végrehajtó:
számviteli
dolgozók
Elõkészítõ:
számviteli
vezetõ
Koordináló:
gazdasági
vezetõ
Végrehajtó:
számviteli
dolgozók
Elõkészítõ:
számviteli
vezetõ
Koordináló:
gazdasági
vezetõ
Végrehajtó:
leltározóbizottság,
számviteli
dolgozók

Elõkészítõ,
koordináló,
javaslatkészítõ
Felelõs,
kötelezettségvállaló

Határidõ

Eszköz, készlet, leltári listák, fõkönyvi
kivonat és
analitikus
nyilvántartásai, valamint
a könyvelési
alapbizonylatok

Könyvelési
naplók és fõkönyvi kivonat

Féléves:
Felelõs: számviteli
Éves:
vezetõ
Kötelezettségvállaló:
gazdasági vezetõ

Féléves:
Felelõs: számviteli
Éves:
vezetõ
Kötelezettségvállaló:
számviteli vezetõ

Féléves és éves beszámoló jelentés
Könyvelési
Féléves:
Felelõs: számviteli
naplók és
Éves:
vezetõ
könyvelési
Kötelezettségvállaló:
alapbizonylaszámviteli vezetõ
tok

Dokumentum
elkészítése

3.3 Az „Intézményi beszámolás” ellenõrzési nyomvonala
Könyv.megj.
beszámolás
elszámolás

Könyv.megj.:
nincs
Beszámolás:
a gazdasági
vezetõnek
Elszámolás:
nincs

Könyv.megj.:
nincs
Beszámolás:
a gazdasági
vezetõnek
Elszámolás:
nincs

Könyv.megj.:
nincs
Beszámolás:
a gazdasági
vezetõnek
Elszámolás:
nincs

Utalványozás, Pénzügyi
ellenjegyzés
teljesítés

Utalványozás: nincs
nincs
Ellenjegyzés:
nincs

Utalványozás: nincs
nincs
Ellenjegyzés:
nincs

Utalványozás: nincs
nincs
Ellenjegyzés:
nincs

Ellenõrzés,
érvényesítés

Ellenõrzés:
számviteli
dolgozók
Érvényesítés:
számviteli
vezetõ

Ellenõrzés:
számviteli
dolgozók
Érvényesítés:
számviteli
vezetõ

Ellenõrzés:
számviteli
dolgozók
Érvényesítés:
számviteli
vezetõ

Gazdálkodás
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Könyvviteli
mérleg összeállítása, jóváhagyása

Pénzforgalmi
jelentés
összeállítása

5.

6.

Elõkészítõ:
számviteli
vezetõ
Koordináló:
gazdasági
vezetõ
Végrehajtó:
leltározóbizottság,
számviteli
dolgozók
Gazdálkodási Elõkészítõ:
szabályzat,
számviteli
számviteli sza- vezetõ
bályzat
Koordináló:
gazdasági
vezetõ
Végrehajtó:
számviteli
dolgozók
Gazdálkodási Elõkészítõ:
szabályzat,
számviteli
számviteli sza- vezetõ
bályzat
Koordináló:
gazdasági
vezetõ
Végrehajtó:
számviteli
dolgozók

Gazdálkodási
szabályzat,
számviteli szabályzat

Leltár jóváhagyása

4.

Elõkészítõ,
koordináló,
javaslatkészítõ
Felelõs,
kötelezettségvállaló

Határidõ
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Fõkönyvi kivonat, pénzforgalmi jelentés

Fõkönyvi kivonat, leltár,
mérleg

Féléves:
Felelõs: gazdasági
Éves:
vezetõ
Kötelezettségvállaló:
intézményvezetõ

Féléves:
Felelõs: gazdasági
Éves:
vezetõ
Kötelezettségvállaló:
intézményvezetõ

Féléves és éves beszámoló jelentés
Leltár és
Éves:
Felelõs: számviteli
bizonylatai
vezetõ
Kötelezettségvállaló:
gazdasági vezetõ

Dokumentum
elkészítése
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Jogszabályok
(belsõ, speciális)
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Ssz. A téma vagy
feladat megnevezése

Ellenõrzés:
számviteli
vezetõ
Érvényesítés:
gazdasági
vezetõ

Ellenõrzés:
számviteli
vezetõ
Érvényesítés:
gazdasági
vezetõ

Ellenõrzés:
számviteli
vezetõ
Érvényesítés:
számviteli
vezetõ

Ellenõrzés,
érvényesítés

Utalványozás: nincs
nincs
Ellenjegyzés:
nincs

Utalványozás: nincs
nincs
Ellenjegyzés:
nincs

Utalványozás: nincs
nincs
Ellenjegyzés:
nincs

Utalványozás, Pénzügyi
ellenjegyzés
teljesítés

Könyv.megj.:
nincs
Beszámolás:
az intézményvezetõnek
Elszámolás:
nincs

Könyv.megj.:
nincs
Beszámolás:
a gazdasági
vezetõnek
Elszámolás:
nincs

Könyv.megj.:
nincs
Beszámolás:
az intézményvezetõnek
Elszámolás:
nincs

Könyv.megj.
beszámolás
elszámolás

Gazdálkodás

Gazdálkodás

4. Kockázatelemzés
4.1 Bevezetés
Jogszabályi háttér
A költségvetési szerv vezetõje köteles a kockázati tényezõk figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési
rendszert mûködtetni.1 A kockázatelemzés során fel kell mérni
és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlõ kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének
kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és
megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik
a kockázatokat. A FEUVE-rendszerben rejlõ kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.
A kockázat fogalma
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet meghatározza a kockázat fogalmát:
„kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon
elemek és események bekövetkeztének a valószínûsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv mûködését.”

4.2 Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata
Bármely szervezet – legyen akár a közszférában, akár a versenyszférában – mûködésének alapvetõ érdeke, hogy elérje célkitûzéseit. A szervezet a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége,
mûködése során különféle kockázatokkal szembesül.
A kockázatok elsõdleges okai – együtt vagy külön-külön – az
alábbiak lehetnek:
· véletlenszerû események
· hiányos ismeret vagy információ
· ellenõrzés hiánya és/vagy az ellenõrzések gyengesége a szervezetben

1

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 2004. január 1-jétõl hatályba lépett új 145/C §-a alapján
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A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi
lépéseket tartalmazza:
· A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek
meghatározása.
· A kockázatok értékelése.
· A kockázati „étvágy” (szervezet vagy vezetés számára elfogadható kockázati szint) meghatározása.
· A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyõzõdés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról.
· A válaszintézkedés „beépítése” és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata.
A kockázatkezelés lépései részletesen
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A kockázatok azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek
meghatározása
A kockázatkezelés stratégiai szemléletû megközelítésének kulcsa a fõ kockázatok beazonosítása a szervezet fõ célkitûzéseinek
tükrében. A két leggyakrabban alkalmazott megközelítés a kockázatvizsgálat, illetve a kockázati önértékelés.
· Az elsõ esetben egy kifejezetten erre a célra alakult „csapat”
jön létre (akár szervezeten belüli, akár szervezeten kívüli tagokból), hogy felmérje a szervezet összes tevékenységének
kapcsolatát a fõ célkitûzésekkel, és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat. A „csapat” alapvetõ munkamódszere: az
érintett területek munkatársaival folytatott interjú, amelynek
alapján a csapat kialakítja a szervezet kockázati térképét.
· A második esetben – a kockázati önértékelés során – a szervezet valamennyi területén dolgozó munkatárs részt vesz a tevékenységek kockázati szempontú vizsgálatában. Ez lényegében
két módon történhet: kérdõívek segítségével, vagy tapasztalt
szakértõk által levezényelt munkamegbeszélések során.
A kockázatokat ezen ismeret alapján lehet felismerni, azonosítani. A kockázatfelmérési-kezelési rendszer kiépítésének elsõ
lépéseként célszerû az adott szervezet stratégiai célkitûzéseit
megismerni és azokat vizsgálni. A könnyebb kezelhetõség érdekében érdemes ezek számát a minimálisra szorítani (legfeljebb 10). Ez az egyszerûsítés megkönnyíti a célkitûzésekhez
tartozó alapvetõ kockázatok elemzését, azonosítását.
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Az alábbiakban bemutatunk néhány kockázati kategóriát:
· Külsõ kockázatok
— Infrastrukturális: Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális mûködést.
— Gazdasági: Kamatlábváltozások, árfolyamváltozások, infláció negatív hatással lehetnek a tervekre.
— Jogi és szabályozási: A jogszabályok és egyéb szabályok
korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelõ megkötéseket tartalmazhatnak.
— Környezetvédelmi: A környezetvédelmi megszorítások a szervezet mûködési területén korlátot szabhatnak a lehetséges
tevékenységeknek.
— Politikai: Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitûzött
célokat. Egy szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklõdését, vagy kiválthat politikai reakciót.
— Piaci: Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma
negatív hatással lehet a tervekre.
— Elemi csapások: Tûz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt tevékenység elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv elégtelennek bizonyulhat.
· Pénzügyi kockázatok
— Költségvetési: A kívánt tevékenység ellátására nem elég
a rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem ellenõrizhetõ közvetlenül.
— Csalás vagy lopás: Eszközvesztés. A források nem elegendõek a kívánt megelõzõ intézkedésre.
— Biztosítási: Nem lehet a megfelelõ biztosítást megszerezni
elfogadható költségen. A biztosítás elmulasztása.
— Tõkeberuházási: Nem megfelelõ beruházási döntések meghozatala.
— Felelõsségvállalási: A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni. Az elõbbi, fordított szereposztályban.
· Tevékenységi kockázatok
— Mûködési-stratégiai: Nem megfelelõ stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül.
— Mûködési: Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitûzések. A célok csak részben valósulnak meg.
— Információs: A döntéshozatalhoz nem megfelelõ információ
a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.
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— Hírnév: A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív
hatást fejthet ki. Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység terjedelmét.
— Kockázatátviteli: Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történõ átadása.
— Technológiai: A hatékonyság megtartása érdekében a technológia feljesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezet mûködését.
— Projekt: A megfelelõ elõzetes kockázatelemzés nélkül készült el a projektterv. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határidõre.
— Újítási: Elmulasztott újítási lehetõségek. Új megközelítés
alkalmazása a kockázatok megfelelõ elemzése nélkül.
· Emberierõforrás-kockázatok
— Személyzeti: A hatékony mûködést korlátozza vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelõ képesítésû személyi állomány hiánya.
— Egészségbiztonsági: Ha az alkalmazottak jó közérzetének
igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat.
A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a szervezeti
vezetõ kijelöli az adott kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelõsségkörükön belül.
Értékelés
Bizonyos típusú kockázatok számszerûsíthetõk (számszakilag
értékelhetõk, lásd pénzügyi kockázatok). Más kockázatok értékelésére, mint például a hírnév, csak sokkal szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre.
Szükséges a kockázati kategóriák besorolási kereteit is kialakítani (például magas/közepes/alacsony). A kockázatok értékelési
folyamatába célszerû a belsõ ellenõrök bevonása is.
A kockázati „étvágy” becslése
A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az adott szervezet
által elviselhetõnek ítélt kockázati szint meghatározásával együtt
kell eldönteni.
A kockázati „étvágy” a kockázati kitettségnek azt a szintjét jelenti, ami felett a szervezet mindenképpen válaszintézkedést tesz a felmerülõ kockázatokra.
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A kockázattûrõ képesség meghatározása meglehetõsen szubjektív, azonban a megfelelõ kockázati stratégia kialakításának elengedhetetlen feltétele.
Kockázati reakciók
A négy alapvetõ kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet:
· kockázat átadása (például biztosítás révén)
· kockázat elviselése (például a válaszintézkedés aránytalanul
nagy költségei miatt)
· kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való
csökkentése)
· kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható)
A kockázatokra adható válaszok, a kockázat-nyilvántartás
A szervezet létrehozhat egy intézményi kockázat-nyilvántartást.
Ez a nyilvántartás a kockázatok részleteit tartalmazza.
A nyilvántartás tartalmazza minden kockázatra kiterjedõen
·
·
·
·

annak fontosságát,
a kockázat kezelésére javasolt intézkedést,
a felelõs munkatárs nevét,
azt, hogy vannak-e olyan, a folyamatba épített ellenõrzések, eljárások, amelyek biztosítják, hogy a szervezet célkitûzései teljesüljenek,
· illetve, ha a folyamatba épített ellenõrzések, eljárások nem
elégségesek, mit tesz a szervezet az adott konkrét területen.
Beépítés és felülvizsgálat
Egy adott szervezet, költségvetési szerv céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti egységek, illetve személyek
céljai szorosan kapcsolódnak a szervezet legfõbb célkitûzéseihez,
abból levezethetõk. A kockázatkezelés alapvetõ célja, hogy ez
az összefüggésrendszer és az ezzel kapcsolatos felelõsség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel
párhuzamosan, annak megfelelõen a kockázatokért való felelõsségeket is delegálni kell a megfelelõ szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak idõszakos – feladattá válik.
Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és rend-
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szeres felülvizsgálat; ezért meg kell gyõzõdni arról, hogy a szervezet kockázati környezete („profilja”) változott-e vagy sem.
A kockázatkezelési folyamatok bevezetésének lépései
· A vezetõ feljegyzést küld a vezetõség és a szervezet minden
tagjának, a folyamatot megindítja.
· Kockázatkezelési stratégiai dokumentum szétküldése.
· Csapatmunka a kockázatkezelés különbözõ szintjein.
· A képzési-oktatási keret egy részének átirányítása kifejezetten
kockázati képzésre.
· A fõbb szervezeti célkitûzések és a jelentõsebb kockázatok széles körû ismertetése.
· A jelentõs kockázatok kezelésére kialakított világos stratégia
szervezeten belüli kommunikációjának megszervezése.
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A kockázatijelentés-rendszer
Egy külön kockázati jelentési rendszer kialakítása és bevezetése
helyett járható út a korai figyelmeztetõ mechanizmusok kialakítása és alkalmazása a meglévõ vezetõi információs rendszereken belül.
Egy nehézkes adatbázis könnyen eltérítheti a felhasználó figyelmét a legfontosabb pontokról, nevezetesen arról, hogy a szervezet
minden tagjának a szervezeti célkitûzésekre kell összpontosítani a
figyelmét, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatok
kezelését kell szorgalmazni.
A kockázatkezelés mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvetõ
része.
* Magas, közepes vagy alacsony

Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsõsorban nem
a költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit
szolgálja, a szervezet feladatellátását támogató belsõ folyamat.
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Kockázat
leírása
Kockázat 1

Hatás*

M/K/A M/K/A

M/K/A

Kockázat 2

M/K/A M/K/A

M/K/A

…
…
Folyamat
kockázatossága

Valószínûség* Elemzés*

…

…
M/K/A

Folyamatba épített
ellenõrzések
Ellenõrzés 1
Ellenõrzés 2
Ellenõrzés 3
Ellenõrzés 1
Ellenõrzés 2
…

4.3 Kockázatfelmérés összesítése

Folyamat

Szervezeti egység
Kockázatfelmérés összesítése – 200..
Folyamat
Folyamat
fontossága kockázatossága

Összesített
kockázatfelmérés

Fõ folyamat 1
Folyamat
Folyamat
Folyamat
Folyamat

1
2
3
4
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Fõ folyamat 2
Folyamat 1
Folyamat 2
Fõ folyamat 3
Folyamat 1
Folyamat 2
Folyamat 3
Jelölések
Magas
Közepes
Alacsony

4.4 A kockázatfelmérés
Kockázatfelmérés és az éves munkaterv
A szervezeti egység vezetõje évrõl évre köteles meghatározni és
aktualizálni az egység elõtt álló rövid és középtávú prioritásokat,
célkitûzéseket és feladatterveket. Ezeket a célokat, célkitûzéseket a (három)éves tervben kell rögzíteni.
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Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a feladatokat egy idõben kell végrehajtani.
Cél
A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentõségük szerinti sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az
egyes kockázatok bekövetkezési valószínûsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. Az
osztály (egység) által készített éves munkatervnek a kockázatfelmérés eredményeire kell támaszkodnia.
Módszer
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A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere
döntõ mértékben attól függ, hogy milyen információk állnak rendelkezésre.
Az információgyûjtés technikái:
·
·
·
·
·

interjúk
kérdõívek
on-line, interaktív kérdõívek
összegzõ megbeszélések
összegzõ megbeszélések a szavazási technika alkalmazásával

A várható kockázatok teljes körének összegyûjtését követõen, az
egyes kockázatokat – azok valószínûsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján – térképen célszerû ábrázolni.
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Az egyes osztályok (egységek) által készített ábrák átlagolásával
határozható meg a szervezet kockázati térképe.
A kockázati térkép elemzése
A jobb felsõ negyedben azonosított kockázatok a legjelentõsebb
kockázatok, a bal alsó negyed kockázatai a legkisebb szintûnek
minõsíthetõk. A bal felsõ és a jobb alsó negyed kockázatai mérsékeltnek minõsíthetõk.

4.5 Útmutató a kockázatkezelési szabályzatra
I. Általános rész
A szabályzat célja
1. A szabályzat a költségvetési szerv kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat azonosítása, mérése
és kezelése).
2. A kockázatkezelés révén a költségvetési szerv feltárja a kockázatot, másrészt megelõzi a bekövetkeztét.
A kockázat fogalma
1. A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitûzéseire.
2. A kockázat lehet véletlenszerû esemény, hiányos ismeret
vagy információ.
3. Eredendõ kockázat: szabálytalanságok vagy a megvalósítás
során fellépõ hibák elõfordulásának kockázata.
4. Ellenõrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem elõzõ, illetve fel nem táró ellenõrzési eljárásokból fakadó kockázat.
A kockázat kezelõje
1. Az egyes tevékenységek/területek szabályzataiban elõ kell
írni, hogy ki a felelõs, ki végzi a kockázatkezelés feladatát, érvényesítve az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és beszámolási tevékenységekben.
2. Szabályozni kell, hogy a felelõsöknek milyen döntéseket lehet
és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról.
A kockázatkezelési hatókör
1. A költségvetési szerv szervezeti egységei vezetõinek felelõssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenõrzése, illetve a tevékeny-
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ségrõl való beszámolás során a kockázati tényezõk, elemek
azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínûsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.
2. A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv valamennyi
tevékenységi területét.
3. A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetõje
az éves munkaterv elkészítése során elkészíti a területe célkitûzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését
(azonosítás, értékelés) és annak kezelési módját.
4. A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetõje
felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen, mekkora
kockázatnagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott
kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni.
II. A végrehajtás szabályai

N
6.11
30

A kockázat azonosítása
1. A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a költségvetési szerv célkitûzéseit veszélyeztetõ fõ kockázatok.
2. Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A
kockázatok azonosítását a szervezeti egység vezetõje végzi.
3. A vezetõ teammunkában is azonosíthatja a kockázatokat.
4. A vezetõ vagy a team az önértékelés módszertanát alkalmazhatja.
5. Az azonosítás eredményét kockázati térkép – vagy más néven
kockázatmátrix – formájában kell meghatározni.
A kockázatkezelés
1. A kockázatkezelésért felelõs költségvetési szerv vezetõjének
tevékenységében támaszkodnia kell a belsõ ellenõrzés ajánlásaira, javaslataira.
2. A kockázatazonosítással a felelõsségek átcsoportosíthatók,
így a kockázatok mérsékelhetõk.
3. A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitûzések végrehajtását megakadályozó tényezõk, kockázatok azonosítását követõen a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghatározása szükséges.
4. A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is fel kell
mérni, a felmérés eredményét össze kell vetni az adott mûvelettel, tevékenységgel kapcsolatosan eredetileg tervezett végeredménnyel.
5. A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a költségvetési szerv vezetõje intézkedik a legmagasabb kockázatú
terület/tevékenység ellenõrzésérõl (preventív ellenõrzés), foIskolavezetés 2005. június
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lyamatos jelentést, beszámolót kér, vagy helyszíni vizsgálatot
tart, illetve felkéri a belsõ ellenõrzést vizsgálat elvégzésére.
6. A hatékony, folyamatba épített ellenõrzés a legjobb eszköz a
kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenõrzés hatékonyságát támogatja az ellenõrzési nyomvonal kialakítása.
Az ellenõrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelõ
kockázatelemzési tevékenységet ellátni.
7. A kockázatkezelést a szervezeti vezetõ végezheti egyedül,
teammunkában, illetve delegálhatja az egyes szakmai területek vezetõire a területet érintõ kockázatok kezelését.
A kockázatkezelés idõtartama
1. A kockázatkezelés tevékenységét a döntés elõkészítésénél,
a költségvetési tervezés elsõ szakaszaiban kell megkezdeni az
adott szervezeti egység vezetõjének.
2. A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a
folyamatokat, frissítenie a megállapításait, illetve ellenõrizni
a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos változásával.
A kockázatok és intézkedések nyilvántartása
1. A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása központi feladat.
2. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedõen a bekövetkezés valószínûségét, az esetleg felmerülõ
kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a felelõs munkatárs nevét.
3. A kockázatkezelési eseteket a szervezet vezetõje elemzi és
szükség esetén javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerûsítésére.

5. Szabálytalanságok kezelése
5.1 Bevezetés
A költségvetési szerv vezetõjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a költségvetési szerv szervezeti és
mûködési szabályzatában (SZMSZ) szabályozni.1
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi eljárás megindítására

1

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 145/A § (5) bekezdés
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okot adó szabálysértési, kártérítési cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létezõ szabálytól (törvény, rendelet,
utasítás, szabályzat) való eltérést jelent, az államháztartás mûködési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely tevékenységében, illetve az egyes mûveletekben egyaránt elõfordulhat.
Alapesetei lehetnek:
· szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan szabálytalan kifizetés…)
· nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanság)
A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv vezetõjének felelõssége, hogy
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· az érvényes jogszabályoknak megfelelõ szabályzatok alapján
mûködjön a szervezet,
· a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a vezetõ,
· szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a
szabálytalanságot korrigálják.
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy
· hozzájáruljon a különbözõ jogszabályokban és szabályzatokban
meghatározott elõírások sérülésének, megszegésének, vagy bármilyen szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelõzés),
· keretet biztosítson ahhoz, hogy a megfelelõ állapotot helyreállítsák, a hibákat, hiányosságokat, tévedéseket korrigálják, a
felelõsséget megállapítsák, a megfelelõ intézkedéseket meghozzák.
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a
szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a
költségvetési szerv vezetõjének a feladata, amelyet a költségvetési szerv vezetõje a hatásköri, felelõsségi és elszámoltathatósági
rendnek megfelelõen a szervezeten belül az egyes szervezeti egységek vezetõire delegálhat.
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A szabálytalanságok megelõzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsõdlegesen a költségvetési szerv vezetõjének felelõssége.
Az Áht. 97. §-a szerint:
„97. §
(1) A költségvetési szerv vezetõje felelõs a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ
ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli
rendért, a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés,
valamint a belsõ ellenõrzés megszervezéséért és hatékony mûködtetéséért.
(2) A költségvetési szerv vezetõje az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzésének, valamint belsõ ellenõrzésének mûködtetésérõl.”

Az Áht.-ben meghatározott kötelezettség a költségvetési szerv vezetõjének feladata, a szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetõi hatáskörének, felelõségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A költségvetési
szervek munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelõsségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból
származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelõen kell
teljesíteniük.
A költségvetési intézményeket érintõ legáltalánosabb szabályzatokat e témakör végén csatoljuk.
A szabálytalanságok észlelése a FEUVE-rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerében történhet a munkavállaló és a munkáltató részérõl egyaránt.
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A költségvetési szerv valamely munkatársa észlel
szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely
munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetõjét.
Amennyiben a szervezeti egység vezetõje az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezetõ felettesét, annak érintettsége esetén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön
szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.)
Ha a fentieknek megfelelõen értesített személy megalapozottnak
találja a szabálytalanságot az adott esetben, úgy errõl értesíti
a költségvetési szerv vezetõjét.
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A költségvetési szerv vezetõjének kötelessége gondoskodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
A költségvetési szerv vezetõje észleli a szabálytalanságot
A költségvetési szerv vezetõjének, illetve a szervezeti egységek vezetõinek észlelése alapján a feladat-, hatáskör- és felelõsségi
rendnek megfelelõen kell intézkedést hozni a szabálytalanság
korrigálására, megszüntetésére.
A költségvetési szerv belsõ ellenõrzése észleli a szabálytalanságot
Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet
rendelkezéseinek megfelelõen jár el.
A költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján, és az intézkedési tervet végre kell hajtania.
Külsõ ellenõrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külsõ ellenõrzési szerv megállapításait az ellenõrzési jelentés
tartalmazza. Büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet a mûködését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. (Például ÁSZ, az EU
ellenõrzést gyakorló szervei…)
A fenti kategóriába nem tartozó esetekben a költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a megállapítások alapján.
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A szabálytalanság észlelését követõ szükséges intézkedések,
eljárások megindítása
A költségvetési szerv vezetõje felelõs a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Bizonyos esetekben (például büntetõ- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelõ eljárásokat megindítsa.
Más esetekben (például fegyelmi ügyekben) a költségvetési szerv
vezetõje vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külsõ
szakértõt is felkérhet. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követõen a felelõsség eldöntéséhez és/vagy
a hasonló esetek megelõzése érdekében szükséges intézkedések
meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.1
A költségvetési szerv vezetõjének feladata a szabálytalansággal
kapcsolatos eljárás (intézkedés) során
· nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét,
· figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített
javaslatok végrehajtását,
· a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetõségeket” beazonosítja (hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása), információt szolgáltat a
belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve a folyó ellenõrzéseket, az
ellenõrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre való nagyobb rálátást.
A költségvetési szerv vezetõjének feladata a szabálytalansággal
kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:
· gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetésérõl
· egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat
· nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó
határidõket
1

Az eljárási lehetõségeket lásd az 5.5 pontban.
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· a pályázati úton felhasználásra kerülõ források, költségvetési
elõirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió
Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.)
kormányrendelet VII. Szabálytalanságok kezelése címû fejezetében meghatározottakat
Jelentési kötelezettségek
A belsõ ellenõrzés által összeállított jelentések alapján az ellenõrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie.1
A költségvetési szerv vezetõjének az éves ellenõrzési jelentésben
kell számot adnia
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· a belsõ ellenõrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról,
· az intézkedési tervek megvalósításáról,
· az ellenõrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának
tapasztalatairól,
· az ellenõrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.2

5.2 A költségvetési szerv szabálytalanságok kezelésével
kapcsolatos eljárásrendjének kialakításához ajánlható
szempontok
A költségvetési szerv szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos
eljárásrendjét az alábbi elemek alkotják:
·
·
·
·
·

a szabálytalanság fogalma
a szabálytalanság észlelése (útvonala)
intézkedések, eljárások meghatározása
intézkedések, eljárások nyomon követése
a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével
kapcsolatos gyakorlati megvalósulási formák
A költségvetési szerv vezetõje eljárásrendet ad ki a költségvetési
szerv teljes tevékenységével kapcsolatosan a szabálytalanságok
kezelésérõl, amely az elõzõ pont elemeit tartalmazza.
1
2

193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet 29. §
193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet 31. § (3) bekezdés b), ba), bb) pontok
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Az eljárásrend kiadmányozása mellett a költségvetési szerv vezetõje dönthet úgy, hogy
· szakértõi csoport értékelje a költségvetési szerv mûködése
során elõforduló szabálytalanságokat, és a szakértõi csoport
egyúttal döntést hoz a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedésekrõl (ebben az esetben a csoport mûködését is szabályozni kell),
· szabálytalansági felelõst jelöl ki a szabálytalanságok észlelésére és a kapcsolódó intézkedések koordinálására, ebben az
esetben a szabálytalansági felelõs munkaköri leírása tartalmazza a feladatot, a jelentési kötelezettségeket,
· az általános, a költségvetési szerv egészére érvényes elveket,
kötelezettségeket tartalmazó eljárásrend mellett az egyes szervezeti egységek vezetõi kötelesek a saját szervezeti egységeik
tevékenységének szabályozása során a szabályzattól való eltérés eseteit, az eltérés, a szabálytalanság következményeit, a
korrekciók, intézkedések eseteit, a nyilvántartás és jelentés folyamatait is szabályozni.
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5.3 A költségvetési intézményeket érintõ legáltalánosabb
szabályzatok1
Belsõ ellenõrzési kézikönyv
Bizonylati szabályzat és bizonylati album
Fejezeti kezelésû elõirányzattal kapcsolatos szabályzat
Gépjármûhasználat szabályzata
Házipénztár- és pénzkezelési szabályzat
Házirend
Iratkezelési szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Kollektív szerzõdés
Kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési szabályzat
Közszolgálati adatvédelem szabályzata
Közszolgálati szabályzat
Leltározási szabályzat
Munkaidõ-nyilvántartási szabályzat
Munkavállalói juttatások szabályzata
Munkavédelmi szabályzat
Nyelvpótlék szabályzata
Portaszolgálat szabályzata

1

Nem teljes körû felsorolás, az egyes intézményeknél különbözõ elnevezéseket használhatnak, ezért a felsorolás átfedéseket is tartalmazhat!
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Reprezentációs szabályzat
Riasztási terv szabályzata
Selejtezési szabályzat
Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok
Számlarend
Szervezeti és mûködési szabályzat
Szoftverszabályzat
TÜK-szabályzat
Tûzvédelmi szabályzat
Vezetõi értekezletek szabályzata
IT-rendszer biztonsági szabályzata
Gazdasági szervezet ügyrendje
Operatív pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása
Munkaidõ-nyilvántartási, -elszámolási és túlóraszabályzat

5.4 Jogszabályi háttér
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) kormányrendelet
A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) kormányrendelet
A büntetõ törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
A szabálysértésekrõl szóló LXIX. törvény
A polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
A munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

5.5 Egyes eljárások
A büntetõ törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bûncselekmény az a szándékosan vagy – ha a
törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a
törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetõeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény1 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíró1

A továbbiakban: Be.
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ságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége
a törvényben foglalt feltételek megléte esetén a büntetõeljárást
megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése elõírja, hogy a hivatalos
személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bûncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél
vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni.
A szabálysértésekrõl szóló LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése szerint
szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban
megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy
önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek
elkövetõit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési
eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetõleg a szabálysértési hatóság részérõl eljáró
személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
A polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 339. §
(1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz,
köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja,
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsõsorban a XXIII. fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegû jogviszonyból
származó perek) az irányadók. Kártérítési felelõsség tekintetében
irányadók továbbá a munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelõ rendelkezései.
Fegyelmi eljárás, illetve felelõsség tekintetében a Mt., a Ktv.,
illetve a Kjt. megfelelõ rendelkezései az irányadók.
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5.6 Folyamatábra a szabálytalanság észlelésének útvonalához
Adott szervezeti
egység
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Felettes vezetõ

Költségvetési szerv
vezetõje

1. lépés
Szabálytalanság gyanújának észlelése
esetén a szervezeti
egység munkatársa
köteles (írásban) értesíteni a szervezeti
egység vezetõjét.
Amennyiben a szervezeti egység vezetõje érintett az adott
ügyben, akkor a felettes vezetõt kell értesíteni.

2. lépés
Amennyiben a vezetõ az adott esetben
megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy errõl értesíti a költségvetési
szerv vezetõjét.

2. lépés
2.1 A szervezeti egység vezetõjének érintettsége esetén a felettes vezetõ megvizsgálja az esetet,
és amennyiben megalapozottnak találja,
errõl értesíti a költségvetési szerv vezetõjét.
2.2 A költségvetési
szerv vezetõjének
érintettsége esetén a
felettes vezetõ tájékoztatja a felügyeleti
szerv vezetõjét.
3. lépés
A költségvetési szerv
(illetve érintettség esetén a felügyeleti szerv)
vezetõje gondoskodik a
megfelelõ intézkedések
meghozataláról, illetve
az eljárások megindításáról.
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Adjuk el az iskolát!
Iskola és nyilvánosság

dr. Halász Gábor

A vezető egyik legfontosabb feladata, hogy az intézményt a szűkebb és tágabb környezetben elfogadtassa, és a közvéleményben
az ott folyó tevékenységről egy pozitív iskolaképet alakítson ki.
Ahhoz, hogy az iskolát és tevékenységét „el tudjuk adni”, szükséges a nyilvánosság és a közvélemény fogalmának pontos ismerete
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Az iskolai oktatás közügy, melynek milyensége akarvaakaratlanul a társadalom egész életére kihat.
Közügy nem csak az, ami az iskolarendszer egészében
zajlik, de az is, ami egy-egy iskolában történik.
Azok a családok, melyekben iskoláskorú vagy hamarosan iskolába lépő gyermek van, jobban figyelemmel kisérik az oktatással
kapcsolatos kérdéseket. Az adófizetők, akiknek pénzéből az iskolákat fenntartják, a kultúra továbbadásáért, a tudományok és a
művészetek fennmaradásáért felelősséget érzők vagy az iskolákból kikerülő fiatalokat foglalkoztató munkaadók számára szintén
fontos annak alakulása.
Így az iskola és az oktatási rendszer egésze állandóan a közfigyelem, azaz a nyilvánosság látókörében van.
A nyilvánosság a modern közoktatási rendszerek egyik
fontos alakítója: szerepét nem hagyhatja figyelmen kívül
sem az iskolaigazgató, sem az oktatásirányítás felsőbb
szerveiben dolgozó döntéshozó, sőt az osztályteremben
tanító pedagógus sem.

O
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1. Mi a nyilvánosság?
Minden, ami nem tekinthető egy-egy ember vagy csoport magánügyének vagy valamilyen szervezet belügyének, abba a kívülállónak is joga van betekinteni, beleszólni. Ami másokra is tartozik,
az nyilvános.
A közpénzekből fenntartott iskolák nyilvános intézmények, a
közoktatás nyilvános szolgáltatás.
A nyilvánosság hordozója például
•
•
•
•

a közös ügyeit informálisan megbeszélő kisebb közösség,
a politikai ügyeket megvitató döntéshozó testület,
a legszélesebb nyilvánosságot megjelenítő sajtó,
az iskolán, vagy valamely szervezeten belül létező belső nyilvánosság.
A nyilvánosság a társadalmi ellenőrzés egyik leghatékonyabb eszköze.
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A nyilvánosság az a terület, ahol kialakul a társadalom értékelése
• egy-egy iskola működéséről,
• egy-egy város helyi iskolarendszerének szervezettségéről vagy
• az ország közoktatásának az állapotáról.
A nyilvánosság a demokrácia egyik legfontosabb garanciája,
a közoktatáson belül a minőség és a demokratikus működés
fontos biztosítéka.
A nyilvánosság kockázattal is jár, hiszen a közvélemény ítéletét
nemegyszer nehezen kiszámítható érzelmi motívumok vezérlik. A
nyilvánosság fórumai a meglévő konfliktusokat felnagyíthatják,
rövid távon nehezebben kezelhetővé tehetik, és általában lassítják
a döntéshozatalt. Hosszabb távon azonban mindig a nyilvánosság ellenőrzése alatt kialakított megoldások bizonyulnak a
legeredményesebbnek.

2. Nyilvánosság az oktatásban
Az oktatás területén a nyilvánosságot négy nagyobb szintre
tagolhatjuk:
•
•
•
•

országos szint
egy-egy település szintje
az egyes intézmények közvetlen környezetének szintje
az intézményeken belüli szint

2.1 Országos szintű nyilvánosság
Az országos nyilvánosság két különböző részre, a tágabb politikai
és a szakmai-szaktudományos nyilvánosságra különíthető el.
Politikai nyilvánosság
A tágabb politikai nyilvánosságot mindenekelőtt az országos
sajtó alkotja, amely egyebek mellett az oktatás kérdéseivel is
foglalkozik.
A nagyobb napilapok külön oktatásra szakosodott újságírókat
foglalkoztatnak, akik rendszeresen írnak az oktatásügyi kérdésekről, de akiket egy-egy helyi jelentőségű, iskolai szintű ügy
inkább csak akkor érdekel, ha annak országos vonatkozása is
van.
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Ezen napilapoknak rendszeresen megjelenő oktatásügyi rovata is
van. Ezek általában nem közölnek rendszeres, az iskolaigazgatót
vagy az iskolahasználót érdeklő praktikus információkat.
Nem egy országban a legjelentősebb, legnagyobb napilapoknak
rendszeres oktatásügyi kiadása van, amely információk tömegét
nyújtja az intézményvezetők, az oktatáspolitikusok és az „oktatás
piacára” belépő bármely polgár vagy szervezet (továbbképzést
kínálók vagy keresők, tankönyvkiadók és taneszköz-kereskedők,
állást változtatni akarók) számára.
Szakmai-szaktudományos nyilvánosság
A szakmai-szaktudományos nyilvánosság hordozója
• a szaksajtó,
• az országos szakmai kiadványok,
• a különböző szakmai szervezetek által szervezett nyilvános
fórumok, konferenciák.
Az iskolaigazgató asztalára el kell, hogy jussanak a szaksajtó
legfontosabb kiadványai:
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• a Művelődési Közlöny,
melyet hivatalból is olvasnia kell,
• a Köznevelés,
a művelődési kormányzat álláspontját megjelenítő hetilap,
• az Új Pedagógiai Szemle,
havonta megjelenő szakmai folyóirat,
• az Iskolakultúra,
amely főleg módszertani cikkeket tartalmazó, de emellett általános érvényű és tudományos értékű közleményeket is közreadó szakmai lap,
• az Educatio,
negyedévenként megjelenő pedagógiai, szociológiai, politológiai
folyóirat.
Gyakran fontos információkhoz juthat az iskolairányító a szakszervezetek által kiadott lapokból is. A jólinformáltság egyik
forrása lehet a Nemzeti Szakképzési Intézet könyvtára által rendszeresen megjelentetett cikkválogatás a hazai sajtó oktatásügyi
cikkeiből, vagy az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
rendszeres kiadványa, a Magyar Pedagógiai Irodalom.
A szakmai nyilvánosság írott formája mellett fontos szerepük van
a különböző szakmai tanácskozásoknak. A részvétel ezeken az
— általában országos intézmények által szervezett — fórumokon
gyakran költséges. Érdemes azonban az iskolának vagy az iskolafenntartónak erre a célra áldoznia, mert e fórumok lehetőséget
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nyújtanak az ország különböző részeiről érkezett kollégákkal való
közvetlen tapasztalatcserére, ami számtalan értékes információ,
ötlet és kezdeményezés forrása lehet.

2.2 Helyi, települési nyilvánosság
Minden városnak, nagyobb településnek megvan a maga szűkebb
oktatásügyi nyilvánossága, amely elsősorban a helyi iskolaügy
kérdéseivel foglalkozik. A helyi nyilvánosság sok szempontból
hasonlít az országosra. Itt is megkülönböztethető
•
•
•
•

a tágabb politikai nyilvánosság,
a szűkebb szakmai nyilvánosság,
a közvetett, az írott és vizuális sajtó által hordozott és
a közvetlen szakmai megbeszélések, értekezletek, tanácskozások által alkotott nyilvánosság.

A helyi nyilvánosság mindig konkrétabb, mint az országos
szintű.
Az itt megjelenő ügyek, hírek a legtöbbször konkrét személyekhez,
intézményekhez, eseményekhez kapcsolódnak, az érintettek
gyakrabban ismerik egymást közvetlenül is. A nem egyházi és
nem magániskolákon kívül csaknem az összeset a helyi társadalmat képviselő önkormányzatok tartják fenn. A helyi önkormányzatnak ugyanakkor fontos szerepe lehet az egyházi és magániskolák életében is.
Az iskolákkal kapcsolatos ügyek döntő részében, a felmerült problémákat a helyi közösségnek kell megoldania, a
döntéseket a helyi önkormányzatnak kell meghoznia.
A helyi nyilvánosságnak az iskola szempontjából nagy szerepe
lehet
• az iskola megítélésében, ügyeinek a megoldásában, kezdeményezéseinek a támogatásában, valamint
• a helyi közösség, a választott helyi vezetők informálásában, az
iskola problémáival való megismertetésében. (Előfordul, hogy
az iskolának olyan problémája van, melyet belülről, saját erejéből nem tud megoldani.)
Az iskola mindennapi élete, működése szempontjából fontos információk jelentős részéhez ugyancsak a helyi nyilvánosság keretei között — a helyi sajtóban, a városi kábeltévében, a kerületi
szakmai tanácskozáson, igazgatói, munkaközösségi vezetői érte-
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kezleten — juthat hozzá az iskolaigazgató, illetve az oktatásügy
helyi vezetője.
A sikeres iskola vezetőjének
• ismernie kell a helyi nyilvánosság legfontosabb fórumait,
• együtt kell tudnia működni ezekkel azért, hogy a helyi
közösség megismerhesse iskolája eredményeit vagy problémáit.
A helyi oktatáspolitika egyik legfontosabb dokumentuma az önálló vagy a tágabb településfejlesztési koncepció keretei között
megjelenő helyi iskolafejlesztési koncepció. Ennek kialakulásában meghatározó szerepe kell, hogy legyen a helyi nyilvánosságnak. Mivel egy ilyen koncepció komoly hatást gyakorolhat
egy-egy iskola jövőjére, nagyon fontos, hogy az iskola képviselői
jelen legyenek a koncepcióról folyó helyi vitákban, kifejtsék véleményüket az ezzel foglalkozó helyi fórumokon.

2.3 Nyilvánosság az iskola körül
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Minden iskolának megvan a maga szűkebb társadalmi környezete, amely nem esik egybe a helyi társadalom egészével, s amely
különösen közvetlenül érdekelt az adott iskola ügyeiben.
A nagyobb településeken, ahol több intézmény működik, az egyes
iskolák mindig egy-egy kisebb lakókörzethez kapcsolódnak még
akkor is, ha nyitott a beiskolázás.
Minden iskola körül van egy szűkebb nyilvánosság, amely
ehhez a — települési közösség egészét részben átfedő,
részben azonban attól független — szűkebb társadalmi
környezethez kapcsolódik.
A szűkebb társadalmi környezet meghatározó elemei:
• a szülők
• az adott településrész egyéb közösségei vagy intézményei
• azok a felsőbb iskolák, ahol a tanulók nagyobb része továbbtanul
• azok a munkáltatók (szakképző intézmény esetén), amelyek az
iskolából kikerülő tanulók nagy részét foglalkoztatják
• azok a gazdasági érdekképviseletek vagy szervezetek, amelyek
az adott szakterület igényeit a leginkább megjeleníteni képesek
Az iskolaigazgató főleg a nyilvánosságnak azzal a szeletével
kerül közvetlen kapcsolatba, amely ehhez a szűkebb környezethez kapcsolódik:
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•
•
•
•

szülői értekezletek
nyitott iskolai napok vagy ünnepségek
iskolaszéki vagy iskolatanácsi ülések
gazdálkodó szervezetek képviselőivel együtt megtartott nyitott
szakmai tanácskozások

Ezek azok az alkalmak, amelyek lehetőséget kínálnak az iskola
ügyeinek a legközvetlenebbül érintettek felé történő bemutatására, megvitatására, a vélemények megjelenítésére.
Az iskolaszintű nyilvánosságnak is lehetnek írott hordozói, így
mindenekelőtt az „iskolahasználóknak”, főleg a szülőknek eljuttatott, az iskolát bemutató ismertetők, információs lapok, írásos
formában történő véleménykérések.

2.4 Nyilvánosság az iskolán belül
A nyilvánosság nem korlátozódik az iskolán kívülre. Az iskolán belül is létezik nyilvánosság.
Számos olyan közös ügy létezik, mely az iskolai közösség egészét foglalkoztatja, amelyről vita vagy kommunikáció zajlik az
iskolai közösségen belül, s amellyel kapcsolatban kialakul valamilyen, a közösségre jellemző vélemény.
Az iskola vezetőjének egyik legfontosabb feladata az iskolán belüli nyilvánosság fórumainak a megteremtése és
gondozása.
Ahol a nyilvánosság fórumai hiányoznak, vagy nem megfelelően
működnek, ott nehezen képzelhető el eredményes és megújulásra
képes iskola. Amennyiben nincs lehetőség az őszinte megnyilatkozásra, vagy túl erős érzelmi ellentétek állítják szembe egymással a tantestület egyes csoportjait,akkor az eredményes együttműködés nehezen elképzelhető.
Az iskolán belüli nyilvánosság fórumai és intézményei:
• a tantestületi értekezletek
• a szakmai továbbképzési napok
• az olyan nem szakmai jellegű fórumok, mint a szakszervezeti
vagy közalkalmazotti tanácskozás
• a tanári szobában kifüggesztett faliújság
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A tanulói közösségre is kiterjedő nyilvánossági formák:
•
•
•
•

az iskolarádió
az iskolai újság
a faliújság
a diákönkormányzati tanácskozások
A tanulói közösséghez kapcsolódó nyilvánosság a nevelés
eredményessége és az iskolai szervezet egészének működőképessége érdekében az iskolán belüli nyilvánosságnak
fontos része kell, hogy legyen.

3. Nyilvánosság és közvélemény
Amiről az ember hall, arról véleményt is formál.
A nyilvánosság egyik funkciója az, hogy
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• alakítsa az emberek véleményét, és
• közvetítse az elképzeléseket egymás, valamint az őket érintő
ügyekben döntéseket hozók felé.
A nyilvánosság intézményeinek feladata a közvélemény
alakítása, alakulásának figyelemmel kisérése, és a kialakult közvélemény kifejeződésének az elősegítése.
Az az intézményvezető, aki felismeri a nyilvánosság jelentőségét,
két kérdéssel fogja szemben találni magát:
1. Hogyan ismerhetem meg az emberek véleményét ?
2. Hogyan tudom befolyásolni ezt a véleményt ?

3.1 A közvélemény megismerése
Az iskola számára nem közömbös, hogyan vélekednek pedagógusai és tanulói az iskolai élet különböző kérdéseiről.
A jól működő belső nyilvánosság hozzájárul a szervezeti
konfliktusok megelőzéséhez, időben jelzi a szervezet működési problémáit.
Az eredményes iskolavezetés folyamatosan törekszik az iskolán belüli közvélemény megismerésére.
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Fontos ismerni az iskola közvetlen társadalmi környezetének a
véleményét, hiszen az iskola elsősorban e közvetlen környezet, az
„iskolahasználók” igényeit hivatott szolgálni, és — különösen
szabad iskolaválasztás esetén — jövője nagy mértékben függ e
környezet ítéletétől. Ez a vélemény határozza meg, hogy egyre
többen küldik-e gyermekeiket az adott iskolába, vagy inkább
elviszik őket máshová.
Az iskolapolitika kialakításánál különösen fontos a társadalmi
igények, különösen az egyes társadalmi csoportok igényei közötti
eltérések megismerése. Szükséges tudni, hogy miként vélekedik
az iskola nyilvánossága az intézményt érintő legfontosabb kérdésekben.

Figyelem!
➟ Melyek azok a tantárgyak, melyek elsajátításában iskolánk
tanulói a legtöbb nehézséggel találkoznak?
➟ Hogyan ítélik meg a szülők iskolánkban a szabadidős
elfoglaltságok minőségét?
➟ Inkább tornacsarnok építésére vagy inkább az idegennyelv-oktatás fejlesztésére lennének hajlandók áldozni
a település lakói?
➟ Egy-egy társadalmi csoport tagjai inkább azt gondolják-e,
hogy a tanulókat képességeik és érdeklődéseik alapján már
fiatal gyermekként eltérő iskolákba kell-e küldeni, vagy
ennek az ellenkezőjét?
Az intézmény életét érintő kérdésekre megpróbálhatunk választ
adni meglévő tapasztalataink vagy benyomásaink alapján, de ha
megbízhatóbb képet szeretnénk nyerni, akkor meg kell próbálkoznunk a rendszerezett információgyűjtéssel is, amely a közvéleménykutatás legfontosabb formája.
A tantestület vagy az iskolavezetés által kialakított kérdőívvel
közvéleménykutatást végezhetünk az iskolán belül vagy az iskola
közvetlen társadalmi környezetében. Az ilyen vizsgálat eredményeinek az értékelésénél mindig legyünk óvatosak, a következtetéseinket lehetőleg csupán valószínű feltételezésként fogalmazzuk meg.
A közvéleménykutatás önálló szakma, melynek megvannak a maga fortélyai. Kellő felkészültség vagy szakmai
segítség nélkül végezve hibákat követhetünk el!
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A helyi vagy országos oktatáspolitikával kapcsolatos társadalmi
igények megismerésének a szakszerű közvéleménykutatás természetesen csak egyik, meglehetősen költséges módszere. A jól
működő nyilvánosság maga is betölheti ezt a szerepet akkor, ha
van lehetőség a nyilvánosság különböző fórumain megjelent írásos anyagok és az elhangzottak elemzésére, kiértékelésére.

3.2 A közvélemény befolyásolása
A közvéleményt nemcsak megismerni akarjuk, hanem befolyásolni is.

Figyelem!
➟ Nem mindegy, hogy az iskola közvetlen társadalmi környezete hogyan vélekedik az iskoláról! Ha a szülőkben kedvezőtlen kép él az iskoláról, igyekeznek másik iskolát választani, így a legjobb tanulókat viszik el az iskolából.
➟ A helyi vagy országos politika szintjén is gyakran felmerül
a közvélemény befolyásolásának igénye. Egy nagyközségben például előfordulhat, hogy arról kell meggyőzni a helyi
közösséget, hogy áldozzon egy iskolai úszómedence megépítésére.
➟ Egy országos szintű tantervi újítás esetén az iskolafenntartókat, a szülőket és az érintett szakmai csoportokat kell
meggyőzni arról, hogy az adott újítás az oktatás eredményesebbé tételéhez vezet, s hogy megéri emiatt az átállás
többletterheit vállalni.

O
1.1
10

Iskolai szinten a marketing1, a helyi és országos politika szintjén
pedig a társadalmi nyilvánosság befolyásolásának modern
eszközei,
• a kommunikációs fórumok szervezése,
• a közérthető nyelven megfogalmazott ismertetők kiadása,
• továbbképzések szervezése
azok a tényezők, melyekre az iskoláknak és az oktatásügy irányítóinak egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk.

1

Az iskolai marketingről további információk az M.1 fejezetben.
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4. A nyilvánosság fejlődése
A nyilvánosság az oktatás minőségének és az iskolák demokratikus működésének fontos biztosítéka. Ezért kell erőfeszítéseket
tennünk annak érdekében, hogy fejlődését és működését elősegítsük.
Mit tehet az iskolaigazgató, és mit tehet a helyi vagy országos
szintű oktatásirányitó annak érdekében, hogy fejlessze az iskola,
az oktatás körüli nyilvánosságot?
A nyilvánosság különböző formákban jelenik meg, fejlesztésének
különböző eszközei vannak. Az alábbiakban néhány, az iskolaigazgatónak vagy az oktatás irányítójának valóban rendelkezésére álló lehetőségről lesz szó.

4.1 Mit tehet az igazgató?
Az iskola körüli nyilvánosság fejlesztésének fontos eszközei:
1. az iskola pedagógiai programja
Ennek a dokumentumnak a tartalmát részben szabályozza a
közoktatási törvény. Az egyes iskoláknak azonban lehetőségük
van e tartalmat oly módon alakítani, hogy az megfeleljen az iskola
és közvetlen környezete közötti kommunikáció fejlesztése igényeinek. Ez a dokumentum nemcsak belső használatra készül,
hanem nyilvános, bárki számára hozzáférhető információforrás.

Figyelem!
➟ A pedagógiai program legyen a nem pedagógus olvasó
számára is érthető (a szakmai fejtegetések, ha vannak
ilyenek, maradjanak meg inkább a program mellékletében)!
➟ Tartalmazzon minél több konkrét, az iskolahasználót érdeklő információt az iskola belső működéséről.
➟ Megjelenésében, külalakjában legyen vonzó!

2. az iskolaszék
Arra kell törekedni, hogy az iskolaszék munkáját megismerje
az intézmény tágabb környezete. Az iskolaszék működésének
nyitottságát erősíti a jól megszervezett szülőképviselő-választás.
Ez jó alkalmat ad az iskolaszék munkájának a szülőkkel való
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megismertetésére, a szülői preferenciák feltérképezésére. Az iskolaszék tagjainak ismertnek, a szülők számára elérhetőnek kell
lenniük. A fontosabb döntésekről a testületnek a tágabb iskolai
nyilvánosságot is tájékoztatnia kell (közlemény kifüggesztése az
iskolaszék faliújságján)!
3. az iskola „eladását” segítő marketing és PR
(A rövidítés a külső kapcsolatok, angolul Public Relations, ápolását szolgáló tevékenységet jelenti.)
Az iskolai marketing egyik eszköze az iskola megismertetése
annak közvetlen környezetével.
• Mindig álljon rendelkezésre egy, az iskolát bemutató rövid
írásos anyag, amit a látogatónak át lehet adni!
• Az igazgató tájékoztassa a helyi sajtót arról, ha valamilyen
fontosabb esemény (verseny, évforduló, ismertebb külső látogató érkezése) történik intézményében!
• Az iskola jelentessen meg többféle, az intézményt bemutató
kiadványt, mint például rendszeres vagy jubileumi évkönyvek,
felvételi tájékoztatók, iskolatörténet, vagy az iskola pedagógusainak tudományos közleményeit tartalmazó kiadvány!
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A nyilvánosság egyik követelménye éppen az, hogy az
iskolát ismerje környezete.

4.2 Mit tehet az oktatásirányító?
Az iskolai és oktatásügyi nyilvánosság fejlesztése nemcsak az
iskolaigazgató feladata.
Ebben nagy segítséget nyújthatnak az oktatás helyi vagy központi
irányítói, hivatásos tanügyigazgatási szakemberek és választott
képviselők is.
Az egyes iskolákkal és általában az oktatással kapcsolatos döntések meghozatala elsősorban választott testületekben történik:
• képviselőtestületek
• oktatási bizottságok
• országos szakmai testületek
A testületek működése értelemszerűen nyilvános, azaz nemegyszer már az üléseik is nyitottak. Döntéseik azonban minden
esetben nyilvánosságra hozandók.
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A döntéshozó testületek működésének nyilvánosságát segíthetjük elő azzal, hogy
• üléseik időpontját és ennek napirendjét időben nyilvánosságra
hozzuk,
• a született döntésekről a helyi sajtó útján tájékoztatjuk a
közvéleményt.
A nyilvánosság biztosítása különösen fontos
• a költségvetési támogatások elosztásával és
• a vezetők megbízásával
kapcsolatos döntések meghozatalánál.
A rendszeres költségvetési támogatások elosztását a nyilvánosság által ismert és megvitatott normatívákra célszerű építeni.
A rendkívüli támogatások elosztása lehetőleg nyilvános pályázat útján történjen, de a nyilvánosság számára legyenek ismertek
a prioritások és az elosztás kritériumai, valamint az elosztás
eredménye is.
A vezetők megbízásánál sem elegendő a nyilvános pályázat, a
nyilvánosság itt is igényli a jelölteknek, a döntéshozó testület
összetételének és a döntés indoklásának a megismerését is.
A helyi iskolaügyi nyilvánosság megteremtése és fejlesztése jelentősen hozzájárulhat az iskolaügy településszintű
felértékelődéséhez, az oktatás érdekében történő társadalmi áldozatvállalási hajlam erősödéséhez.
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Önkontroll!
❏

A lakosság, de különösen az iskolák, a szülők, esetleg a
helyi vállalkozók képviselői vitassák meg a település oktatásfejlesztési elképzeléseit!

❏

Hozzuk nyilvánosságra a településen készített szakértői
vizsgálatok anyagát, azok fontosabb következtetéseit és
ajánlásait!

❏

Hozzuk nyilvánosságra — természetesen az ilyenkor megkívánt szakmai követelmények betartása mellett — az
egyes intézmények eredményeit bemutató adatokat (továbbtanulási arányok, korábbi eredményekhez képest történt elmozdulás) és — közérthető formában megírva — az
iskolák által fenntartói kérésre készült beszámolók, önértékelő elemzések tartalmát!

❏

Készítsünk rendszeresen nyilvános jelentést a közoktatás
helyzetéről.
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A környezetvédelem: szemléletmód
Az „ökológiai szemüveg” az iskola felelőssége

Csákiné Kiss Ilona

Földünk, a természet megóvása érdekében az ökológiai nagytakarítás — a mérgező üzemek leállítása, az energiagazdálkodás
ésszerűsítése, a gazdaság egészének környezetbaráttá változtatása — mellett jelenleg a legfontosabb feladat, hogy a felnövekvő
nemzedék ökológiai szemléletmódja kialakuljon, élete természetes részévé váljon. A közoktatás vezetői és a pedagógusok
közvetlenül is felelősek azért, hogy az ökológiai gondolkodásmód
a gyermek szemléletmódját áthassa. A környezetvédelemre való
nevelés eredményességétől — talán nem túlzás — az emberiség
jövője függ.
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Fel kell végre ismernünk a környezetvédelem jelentőségét,
szükségességét és tennünk kell valamit a rombolás megállítása érdekében.
Átfogó ökológiai szemléletváltásra van szükség!
Gyermekeink nyitott szemmel járnak a világban, szennyezett
levegőt lélegeznek be, zöld területek helyett sokszor csak betont
látnak és a televízióban is a beteg természettel kapcsolatos híreket
mutatnak nekik.

O
4.1
2
A környezetszennyezés máris sok gyermekben és fiatalban félelmet kelt.
A gyermek környezet iránti érdeklődését nagyban meghatározza a szülők, tanárok, barátok és játszótársak, valamint a médiák által mutatott példakép és befolyás.
Fontos, hogy a környezetvédelmet a gyermekek és fiatalok számára oktassuk, és mindezt úgy tegyük, hogy amikor szembetalálják magukat a természettel és a természetvédelemmel, akkor a
természet felfedezése és megértése örömet okozzon nekik.
A környezetvédelmi nevelés és a környezetvédelmi módszertan pedagógiai válasz ipari és „hulladéktermelő” társadalmunk ökológiai válságára.
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1. Mit értünk környezetvédelmi nevelésen?
A környezetvédelmi nevelés1 pedagógiai módszerekkel kialakított
olyan kölcsönhatás a természetes, a szociális, valamint a kiépített
környezet és az ember között, amely többet jelent a környezetszennyezésről való oktatásnál.
A környezetvédelmi nevelés céljai:
• az ökológiai kompetencia megteremtése
• tudatosan környezetet kímélő, védő viselkedésmód kialakítása
• bepillantás az ökológiai összefüggésekbe, azok megértése
A környezetvédelmi nevelésnek a környezetet annak teljes sokféleségében át kell fognia és közvetítenie kell a diákok felé.
Mi a környezet?
•
•
•
•
•
•

növények
állatok
emberek
tavak
erdők
szántóföldek

O
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A megismételt kérdésfelvetésre már más válaszokat is kapunk:
•
•
•
•
•
•
•
•

az iskolaudvar
a lakóterület
a kígyózó autósor
a szemétlerakó telepek
az ipar
az élelmiszerüzletek
a permetezett zöldség
az éhínség a „harmadik világban”

A környezetvédelmi oktatásnak nem szabad átsiklania a gyermekek félelmei és gondjai felett. Azt a célt kell kitűznünk, hogy a
gyermekek félelmeit beszédtémává tegyük, és segítséget nyújtsunk nekik abban, hogy megbírkózzanak ezekkel a félelmekkel.

1

A környezeti vagy ökológiai nevelést szinonimaként használjuk.
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A környezeti nevelés célja nem csupán az, hogy a környezetszennyezés és a környezeti ártalmak veszélyeit láthatóvá tegye, hanem örömöt és csodálatot kell ébresztenie a
környezet még mindig létező szépsége és sokszínűsége
iránt.

2. Mit kell közvetíteniük a tanároknak az
oktatás során?
Az ökológia elnevezésű oktatási programnak a következő anyagot
kell tartalmaznia:

O
4.1
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• a környezetvédelem tudatosítása mint állampolgári jog és
kötelesség
A tanulóknak készen kell állniuk arra, hogy feladataik végrehajtása során szívükön viseljék a környezet és a környezetvédelem ügyét.
• a környezetet célirányos megfigyelése és vizsgálata
• az ökológiai összefüggések és az ökológiai katasztrófák
hatásának megismertetése
• az ökológiai, gazdasági és társadalmi hatások összefonódásának felismertetése
• a környezet értelmezése a jövő formálásának eszközeként
• a környezeti károsodások nemzetközi problémaként való
ábrázolása
• annak felismertetése, hogy a környezetvédelem érdekellentétek ütköztetését jelenti, és ezért szükség van a gazdasági és az ökológiai szempontok gondos mérlegelésére
Az iskolai környezetvédelmi nevelésnek gyakorlatiasnak
kell lennie.
Mutassuk meg a tanulónak, mi az ökológiai felelősség!
A tanuló legyen felelős
•
•
•
•

egy növényért,
az iskolaudvaron található kertért,
egy szemételtakarítási akció lebonyolításáért,
„Környezetvédelem az iskolatáskában” kezdeményezésért.

Az iskolai környezetvédelmi nevelés segédeszköz a környezet
felfedezéséhez, ezért magába kell foglalnia a diákok szempontjából fontos tartalmi dolgokat:
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•
•
•
•

viselkedés az erdőben töltött szabadidős programok során
az egészséges táplálkozás
az iskolai hulladékok sorsa
a családi vízfelhasználás

3. Projektoktatás és csoportmunka
Projektoktatás
A projektoktatás módszertan a tananyag konkrét meghatározása nélkül. A diákok szükségleteit, problémáit és élethelyzeteit veszi figyelembe abban a közegben, ahol a tanárok és tanítványaik mozognak.
A cél az a végtermék, amelyet a folyamat végén a résztvevők
felmutatnak és megőriznek.
A tervezés mindig a tanulókkal közösen történik, de a megvalósításban az egyéni és a csoportmunka egyaránt fontos
szerepet játszik.
A projekt megvalósulási folyamata a következő:
1. ösztönzési és célkitűzési szakasz
A diákok érdekeinek és szükségleteinek meghatározása.
(Itt a tanár segítséget nyújt a döntésben.)
2. tervezési fázis
Hogyan valósítható meg a terv célja?
Információszerzés és tervezés.
3. végrehajtási fázis
Információgyűjtés, kiértékelés, felhasználás.
4. a visszajelzések és kiértékelések időszaka
Sikerült-e elérni a kitűzött célt?
A csoportmunka
Egy adott csoport 3—5 diákból áll. A csoporttagok kölcsönösen
informálják egymást arról, hogy miről van tudomásuk, és mi az,
amit nem tudnak. A csoportmunka befejezése után a csoportok
képviselői jelentést tesznek a csoport által elvégzett munka eredményeiről. A tanárok tanácsadással, neveléssel és integrációs
tevékenységgel támogatják a csoportmunkát, figyelmüket a diákok tanulási, kooperációs és megértési problémáira fordítják,
ebben igyekeznek segíteni.
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Biztosítsunk minél nagyobb önállóságot a tanulóknak!
A csoportmunka szakaszai:

O
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1. munkatervi vázlat készítése
Egy adott komplex témán belül fel kell vetni az alapvető
problémákat, és ebből megfelelő kérdéseket, munkafeladatokat és résztémákat kell kijelölni.
2. csoportok létrehozása
Nem személyi, hanem szakmai orientáció szerint.
3. témafeldolgozás
Tanári segítség mellett.
4. tanácskozási időszak
A munkamegosztáson alapuló kis csoportok céljainak, eredményeinek és aktivitásának integrációja. A tanár intenzíven
közreműködik a tanácskozási szakasz előkészítésében.
5. végső megvitatás és közös zárójelentés
A munka legfontosabb eredményeinek összegyűjtése, az alkalmazott munka és kooperációs technikák értékelése, megállapodás az iskolai jelentés számára készítendő osztályozásban.
Ezután az osztály munkamegosztásban készít iskolajelentést.
Gyakorlatiasabbá, érdekesebbé teheti a munkát, ha sikerül
kapcsolatot teremteni
•
•
•
•

környezetvédelmi központokkal,
erdészeti állomásokkal,
természet- és tájvédelmi körzetekkel,
természetrajzi múzeummal, ökológiai állomásokkal.

A községi létesítmények, a téma iránt érdeklődő szervezetek is
sokat segíthetnek a nevelőmunkában.

Önkontroll!
Jól szervezem a környezetvédelmi oktatást?
❏

Megkérdeztem, hogy mi érdekli a diákokat a környezettel
kapcsolatos kérdésekben?

❏

Tudom, hogy mi tetszik, illetve tetszene a tanulóknak az
iskolai ökológiai oktatásban?

❏

Átgondoltam, hogy hogyan lehetne fenntartani vagy növelni a gyermekek érdeklődését?

❏

Kapcsolatba léptem más iskolákkal, ahol pozitív és követendő példák, módszerek, oktatási anyagok vannak?
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Önkontroll! (folytatás)
❏

Tisztában vagyok azzal, hogy hogyan tudom ténylegesen
ösztönözni a gyermekeket a környezetvédelemre?

❏

Felmértem, hogy milyen tudásszinttel rendelkeznek a tanárok?

❏

Támogatom gyakorlati munkájukat (továbbképzések, kapcsolatépítéshez segítség, anyagi eszközök, pénz)?

4. Környezetvédelmi nevelés az iskolában
A környezetvédelmi oktatást be kell csempészni az iskolába!
Tanórák
Biológia
•
•
•
•
•

a fajok sokszínűségének jelentősége
bioszpórák, ökológiai rendszerek
természetes körforgás
a trópusi őserdők kiirtása által okozott veszélyek
az ember beavatkozása a természetbe, következmények

Földrajz
•
•
•
•
•
•

az éghajlat és az időjárás
az éghajlati viszonyok megváltozásából adódó veszélyek
élet más kultúrákban és népeknél
ökológiai orientációjú közlekedési rendszerek
a táj tervezése és megművelése
felfedezések helyi természetvédelmi területeken, erdőkben

Kémia
• mesterséges és természtes eredetű anyagok minősége, különbségek
• a környezetből vett víz- és levegőminták laboratóriumi vizsgálata
• helyi vegyiüzem megtekintése
Fizika
• az energia előállításának különböző módszerei, előnyök, hátrányok
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Művészet
• természetes alapanyagú festékek használata
• használati tárgyak és művészeti alkotások fémből és rétegelt
fahulladékból
• az ideális világ művészeti ábrázolása
• veszélyeztetett állat- és növényfajták ábrázolása
• postai levelezőlapok festése, amelyekkel a gyermekek szüleiket
köszöntik (például: „Minden jót a Föld Napjára!”)
• bevásárlókosarak és szövet alapanyagú bevásárló táskák készítése, festése
Magyar nyelv
• a táj ábrázolása versekben
• az ipari társadalom védelmezői és a radikális környezetvédők
vitája, cikkgyűjtemény, vitakultúra
• írók és a környezet
Történelem

O
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• iparosítás: előnyök, hátrányok, esélyek, veszélyek
• a civilizáció fejlődésével kapcsolatos félelmek ma és régen
Vallás, etika
• az ember beavatkozása a teremtésbe
• etika és felelősség az utódainkért
• az állat mint az ember társa
Testnevelés
• a különböző sportágak ökológiai és egészségügyi hatása
Az iskolai élet
Kirándulások, túranapok
• Egy víztisztító felkeresése, látogatás egy szeméttelepen.
• Kirándulás egy szél- vagy napenergiával működő telepre.
• Szemételtakarítási akciók szervezése a közeli erdőben vagy más
területen. Az akció során a diákok a hulladékot függesszék ki
műanyag zsákban egy jól látható helyre, vagy töltsék átlátszó
tartályba. A helyszínen fel lehet tüntetni a gyűjtéssel kapcsolatos adatokat (a hulladékgyűjtés napját, a hulladék mennyiségét) és egy plakáton felhívást lehet közzétenni (például: „Mi
nem szeretünk szemétben járni. Ön igen?”)
• látogatás természetrajzi múzeumban, természetvédelmi területen, arborétumban
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Az iskolaudvaron végzett tevékenységek
• fásítási akciók, kisméretű tó létesítése
• állat- és növényfajták az iskola közvetlen környékén
• a föld ábrázolása festmény formájában egy betonozott vagy sík
köves területen (minél többen futnak keresztül rajta, annál
gyorsabban elhalványul)
Az iskolakert kialakítása
Egy, az ökológiai szempontoknak megfelelő iskolakert kialakításához időre és türelemre van szükség. Az iskolakertet nem lehet
egy év alatt létrehozni. Annak időre van szüksége a fejlődéshez.
Itt nagyon jól megmutatkozik az elsődleges pedagógiai cél, hogy
a diákokat meg kell tanítani a türelemre; arra, hogy hagyják, hogy
a természet „önmaga” dolgozzon, hogy bízzanak a természetben,
vagy nyerjék meg bizalmát, és csak elővigyázatosan avatkozzanak
be a folyamataiba.
Az elhatározást mindenképpen a tervezés követi. Az alakuló
iskolakert megvalósítása függ
•
•
•
•
•

az iskola jellegétől,
a rendelkezésre álló felületek nagyságától,
a pedagógusok elfoglaltságától,
a diákok együttműködési készségétől,
a szünidő alatti kertápolás megoldhatóságától.

A diákok egymást váltva, szabadidejükben gondozzák az iskolakertet!
Megfelelő terület és pénzügyi támogatás nagyobb tervek megvalósítását is lehetővé teszi:
• különböző bioszférák (száraz pázsitok, nedves rétek, száraz
falazatok, romtalaj-felületek)
• tankert létesítése (ágyások vadontermő növényekkel, bokrokkal, mérgező növényekkel)
• az ötletek kertjének megvalósítása, az élmények kertjének létrehozása (különböző játékokkal és megmunkálható anyagokkal)
A természeti viszonyoknak megfelelő iskolai kert sok tapasztalatot és információt adhat a tanulóknak a természetvédelemről,
az egyes állat- és növényfajták védelméről, a környezetvédelemről,
a bioszféra és a táj védelméről.
Egyszerűen megvalósíthatóak az alábbi ötletek:
• gyógyfű- vagy gyógynövénykert
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

cserjék és mezei bokrok ültetvénye
zöldségágyások és komposzttrágya létesítmények
gabonaföld és az ahhoz kapcsolódó növényi flóra
romtalaj-felületek
befuttatott kővel kirakott ligetek
sövénykertek, faiskolák
jövevény-kőrakások
zöldfelületek kialakítása a homlokzaton
fészkelődobozok és rovartani segédeszközök

12

Önkontroll!
A tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei
❏

Törekedjünk arra, hogy a diákok minél szélesebb köréhez
juttassunk el környezeti információt (tankönyv, tantárgy,
fakultáció, szakkör, alternatív órák más tantárgyak keretében)!

❏

Az iskola életében példamutatóan tükröződjék a környezet
szeretete és a természet védelme (parkosítás, környezetbarát fűtés, takarítás, ismeretterjesztő füzetek árusítása
szeptember elsején, elemgyűjtés)!

❏

Támogassuk a környezetvédelmi diák-kezdeményezéseket! (Az önálló, saját tervek mozgósítanak a legjobban.)

❏

A környezetvédő tanárok személyes példája, életmódja, az
iskolavezetés állásfoglalása, elismerése többet ér minden
magyarázatnál!

❏

Környezetvédelmi faliújság: ha már van, lehetne kettő is.
Egy a cikkeknek, tanári hirdetményeknek, egy pedig a
diákok akcióinak, alkotásainak.

❏

Támogassuk azt, hogy a diákok pályázatokon, vetékedőkön, versenyeken mérhessék össze környezetvédelmi képességeiket egymással és más iskolák tanulóival.

❏

A Föld Napján1, a Madarak és Fák Napján2, más jeles
alkalmakkor szervezzünk alternatív jellegű környezeti
téma-hetet, előadásokat (külső előadókkal), helyi kezdeményezésű akciókat.
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1
2

Április 22.
Május valamelyik napján, tanulmányi kirándulás formájában tartandó.
Rendszeres megrendezését 1900-ban Hermann Ottó javasolta, A
közoktatási miniszter 1906-ban kötelezővé tette.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

Az iskola vonja be a környezetvédelmi nevelésbe a szülőket, a helyi önkormányzat tagjait, az ismert helyi környezetvédőket. Igazán eredményes akkor lesz ez az együttműködés, ha már a tervezés is közösen történik.

❏

Fogjanak össze a környék iskoláival, tanáraival, rendezzenek közös akciókat, tapasztalatcseréket.

Figyelem!
Tanácsok a környezeti neveléshez
➟ „Saját tapasztalataidra építs!” A gyerekek maguk éljék át
a tapasztalás és a megismerés közvetlen élményét!
➟ Szője át valamennyi tantárgyat, de jelenjen meg önálló
tantárgyként is!
➟ Legyen jelen az iskola, a kollégium mindennapjaiban, a
személyi és a tárgyi környezetben, a kapcsolatokban. Legyen az iskolai élet szerves része!
➟ A helyi adottságokra épüljön, ugyanakkor mutasson rá a
Földünket érintő globális problémákra is!
➟ Legyen alkalmas a problémamegoldás és a döntésképesség
fejlesztésére!
➟ Fogja át a természeti és az ember alkotta környezetet!
➟ Vonja be a családokat, a lakóközösséget is a nevelési
folyamatba! Az iskolai közösségeket kapcsolja össze a helyi
közösségekkel!
➟ Erősítse a tenniakarást, az együttműködési szándékot,
fejlessze a kooperációs képességet és az empátiát. Együttérzésre és szeretetre biztasson.
➟ A természetet tekintse tanteremnek! Hangsúlyozza valamennyi élőlény fontosságát, élethez való jogát és az ember
természet iránti felelősségét!
➟ Az iskolai életet a ökológiai szempontból alakítsa, jobbítsa!
➟ Nevelési törekvéseinknek legyen alapja az ökológiai morál:
alázat, tisztelet és szeretet a természet és az ember iránt.
➟ A környezetvédelemre való nevelést ne válasszuk el a diákok hétköznapi tapasztalataitól! Az iskola mutasson példát
zöld iskolaudvarával és a diákok környezetvédelmi kezdeményezéséhez használható szabad területeivel!
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Figyelem! (folytatás)
➟ A gyermekeket és a fiatalokat kezeljük partnerként a környezetvédelemben!
➟ Túra, kirándulás vagy kertépítés során gyakran tegyünk
fel nyitott kérdéseket! („Vajon hogyan keletkezett ez? Mi
történik ezzel?”)

5. Oktatási segédanyagok, gyakorlati
kezdeményezések, szervezetek
A gyakorlatban kipróbált, használható oktatási segédanyagok:

O
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Egyetlen Földünk van
Környezeti nevelési oktatócsomag
Feladatlapok és tanári útmutató
Kiadja a Független Ökológiai Központ
1035 Budapest, Miklós tér 1.
Minden nap = jeles nap
A környezetünkért
A KTM megbízásából készítette a Környezetgazdálkodási Intézet.
„Mutasd meg másoknak is”
Kiadja az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal
Természetvédelem, környezetvédelem
Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek (dr. Kárász Imre)
Segédkönyv a 3—18 éves korosztály nevelésében részt vevő pedagógusok számára.
A környezeti nevelés szobában és szabadban
Készítette a Környezetnevelési Munkacsoport.
Ajánlott a következő folyóiratok olvasása is:
•
•
•
•

Búvár
Élet és Tudomány
Lélegzet
Természet Világa

Iskolavezetés 1993. augusztus

Iskola és társadalom

Sajnos akad még olyan terület, ahol a rendelkezésre álló oktatóanyag kevés:
• a környezetvédelmi tananyag tanulásának tervezésorientált
módszere
• az iskolai szakok felett álló oktatási egység
• problémaorientált modellek
A tananyagok kidolgozása mellett fontos azoknak a keretfeltételeknek a biztosítása is, amelyek nélkül a javasolt
környezetvédelmi oktatás megvalósíthatatlan. Figyelemmel kell kisérni az állandóan változó adatokat és az aktulális szempontokat is.
Néhány gyakorlati kezdeményezés:
Környezet Nevelési Program
1992. decemberében indították Magyarországon a Környezet Nevelési Program iskolahálózata szervezését. Ebben a munkában
1933 iskola kívánt részt venni. Az iskolák máris jelentős vállalásokat tettek a környezet érdekében.
Ezek az iskolák megosztják tapasztalataikat a többi iskolával, így
néhány év múlva kialakulhat egy, az egész országot átfogó hálózat.
(Koordinátor: Dőry István, 2000 Szentendre, Mandula u. 7-9.)
Körlánc
A hazai környezeti nevelés egyik új lehetősége.
Amerikai-magyar együttműködés a környezeti nevelésben
Vezetője: Dr. Havas Péter
Cím: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
1394 Budapest, Postafiók 351.
Telefon/Fax: 201-1771
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Néhány környezet-, illetve természetvédelemmel, valamint a harmadik világ népeinek megsegítésével foglalkozó hazai szervezet
címe:
Országos Kisállatvédő Egyesület
1363 Budapest Pf. 62.
Telefon: 117-6384

Független Ökológiai Központ
1035 Budapest, Miklós tér 1
Telefon: 168-6229

Fiatalok Természetismereti Köre
Telefon: 113-0035

Magyar Madártani Egyesület
1121 Budapest, Költő u. 21.
Telefon: 156-2133, 175-8327

Fauna Klub
II. kerületi Művelődési Központ
Budapest II., Marcibányi tér 5/a.
Telefon: 115-1208, 135-1168

“Zöld Szív” Ifjúsági Természetvédő
Mozgalom
1364 Budapest 4.
(Postán maradó)

Forrás

1. Nüßlein, Anette: Ökologisches Umdenken muß in der Schule beginnen, Raabe Verlags-GmbH, Stuttgart, 1990
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Hittel-lélekkel...
Hitoktatás az önkormányzati nevelési-oktatási
intézményben
Nagy Péter Tibor
A hitoktatással kapcsolatos tevékenységekben mindenféle nevelési-oktatási intézmény (továbbiakban: az iskola) igazgatójának
és tantestületének fokozott gondossággal kell eljárnia.
Ezt a fokozott gondosságot indokolja egyfelől az, hogy az elmúlt
évtizedekben egyrészt az 1957-től 1990-ig érvényben lévő hitoktatási rendelet, másrészt az igazgatás ennél gyakran még diszkriminatívabb gyakorlata számos rossz tapasztalatot, félelmet és előítéletet alakított ki. Ehhez járul az, hogy 1990 óta az egyházak iskolai
szerepvállalása súlyos politikai és jogi viták tárgya volt, melyben a
közvélemény élesen megoszlik, s melyben a különböző kormányok
tagjai, parlamenti képviselők, önkormányzatok, pedagógus szakszervezetek, a kis és nagy egyházak, illetve az Alkotmánybíróság
egymással gyakran ellentétes álláspontot foglaltak el: mindenképpen nagy tehát a társadalmi érzékenység ebben a kérdésben.
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1. A hitoktatással kapcsolatos állampolgári jogok
Magyarországon a rendszerváltás során világossá vált, hogy a
politikai erők között konszenzus van abban, hogy a lelkiismereti
és vallásszabadság kérdését újra kell rendezni.
Az alkotmány több alapvető elvet szögezett le, melyek a polgárok
— közvetve a hitoktatással is kapcsolatos — jogait rendezik.
Eszerint a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága magában foglalja
• a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását,
• azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján, vagy egyéb módon
akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa, gyakorolhassa vagy taníthassa,
• hogy mindezek kinyilvánítását mellőzze.

2. Az állam alkotmányos kötelességei

O
7.1
2

Az alkotmány az államot a következőkre kötelezi:
• Biztosítsa, hogy a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működjön.
• A lelkiismereti és vallásszabadságról a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával törvényt alkosson.

Figyelem!
Milyen jogokat és feltételeket kell biztosítani az alkotmány
szövege alapján a hitoktatás szervezése során?
➟ A hitoktatáson való részvétel jogát.
➟ A hitoktatástól való távolmaradás jogát.
➟ Azt a jogot, hogy a szülők és diákok mellőzhessék annak
kinyilvánítását, hogy részt kívánnak-e venni hitoktatásban avagy sem.
➟ Helyi szinten is biztosítani kell az állami intézmény és az
egyházi jogi személy tevékenységének elválasztottságát.
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3. Az egyházakról és a közoktatásról szóló törvény
közoktatást érintő elemei
Noha az egyházakról szóló törvényt1 kiadása óta módosították is,
az iskolát érintő elvei ma is változatlanok. A közoktatásról szóló
törvény (részben az Alkotmánybíróság ide vonatkozó döntése
hatására) pontosította ezeket az elveket.
Az egyházakról szóló törvény kimondja, hogy az egyházi jogi
személy az állam által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben — a tanulók és a szülők igényei szerint — nem kötelező
jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást tarthat.
A közoktatási törvény pedig két kérdést szabályoz:
• az egyház által kezdeményezett és szervezett tevékenységhez
biztosítandó iskolaépületet és felszerelést
• az iskola, mint intézmény és az egyházi hitoktatás elválasztásának garanciáit ezen iskolaépület biztosítása során
A szabályozás alapelveit a különböző világnézetű és lelkiismeretű tanulókat befogadó, tanárokat alkalmazó iskolaigazgatónak nem csak ismernie kell, de a hitoktatással kapcsolatos
kérdések felmerülésekor kollégáival, esetleg a szülőkkel is
célszerű ismertetnie.
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4. A legfontosabb tudnivalók az iskola
és az egyház viszonyáról
1.

Vallása, meggyőződése és azok kinyilvánítása, illetőleg gyakorlása miatt senkit semmilyen hátrány nem érhet, és semmiféle előny nem illet meg.
Az iskolában tehát minden ezzel kapcsolatos diszkrimináció
a leghatározottabban kerülendő, a valamely hitoktatásban
résztvevő vagy részt nem vevő tanulók hátrányban vagy
előnyben részesítése a pedagógusok részéről ekképpen a
legszigorúbb fegyelmi vétségek közé tartozik.

2.

Állami (hatósági) nyilvántartásba vallási és más meggyőződésre vonatkozó adatot felvenni nem szabad. A nyilvántartásban már szereplő ilyen adatról csak az érintett személy

1

1990. évi IV. tv
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vagy — halála után — egyenes ági rokona részére adható
tájékoztatás.
Az iskola működése során keletkező mindenféle feljegyzés
állami hatósági nyilvántartásnak számít, így
• a tanulókról felvett egyéni lapok és
• a tanulókról felvett listák is.
Az iskolában tehát sem a tanulók egyéni lapjain nem szerepelhet a hitoktatásra vonatkozó adat, sem az osztályfőnök,
sem az igazgató, sem az iskolatitkár nem készíthet listát a
hitoktatásra járókról, illetve nem járókról.
3.

A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlásában senkit sem
szabad akadályozni.
Sem a pedagógusok autonómiája, sem a diákközösségek
belső viszonyai tiszteletben tartásának elve nem mentesíti az
igazgatót attól, hogy bármely vallás gyakorlását akadályozó
pedagógussal vagy diákkal szemben fellépjen.

4.

O
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E jog gyakorlása azonban — ha a törvény másként nem
rendelkezik — nem mentesít az állampolgári kötelezettség
teljesítése alól.
Azaz a hittanórán való részvétel vagy bármilyen ezzel kapcsolatos rendezvény a tanulókat nem mentesíti a tankötelezettség teljesítése alól: például igazolatlan óra igazolása ilyen
hivatkozással nem lehetséges.

4
5.

A szülőnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi és vallási nevelését irányítsa és arról megfelelően gondoskodjék.
Ez azt jelenti, hogy a tanuló ilyen irányú neveléséről szóló
döntés nem lehet sem az iskola, sem a kollégium, sem a
nevelőotthon vagy egyéb intézmény feladata: ezzel kapcsolatos állásfoglalás csak a szülőt és a gyámot illeti meg.
Fontos kérdés, hogy a gyermekek jogairól szóló egyezmény
szerint nem a szülő, hanem a tanuló kívánsága a döntő az
erkölcsi és vallási nevelés megválasztásában. Ezen elv
beépítése a magyar oktatási jogba napirenden van — sem
igazgatási, sem bírói gyakorlat nincs azonban a szülő és a
gyermek közötti esetleges vita értelmezéséről. Külföldi példák, például a német joggyakorlat szerint 14 éves kortól
világnézeti értelemben nagykorú a gyermek.

Iskolavezetés 1995. november

Iskola és társadalom

Magyarországon az iskola nem avatkozhat bele abba,
hogy a tanuló eljár-e valóban a hitoktatásra, melyre a
szülő beíratta vagy saját maga beiratkozott. E kérdéssel kapcsolatban tehát az igazgatónak teendője nincs.
6.

Az egyéni és közösségi vallásgyakorlást lehetővé kell tenni
többek között a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben
gondozottak számára.

7.

Az egyházak egyenjogúak.
A gyakorlatban iskolai hitoktatást inkább a nagyobb (régebbi
kifejezéssel élve „történelmi” egyházak képviselői tartanak.
Ehhez azonban bármilyen más, kicsiny — és akár egyetlen
napja létező — egyháznak joga van.

8.

Az egyházakat a bíróságoknak kell nyilvántartásba vennie,
az egyház a nyilvántartásba vétel napjától kezdve jogi személy.
Minden egyházat méretétől és az iskolaigazgató általi ismertségétől függetlenül megillet a hitoktatás joga. Ha az igazgatóban kétség merül fel, hogy a jelentkező személy által
képviselt szervezet valóban „egyház”-e, ennek eldöntését az
teszi lehetővé, hogy be van-e egyházként jegyezve vagy sem.
Erről a legegyszerűbb meggyőződni az MKM által évente
kiadott „Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek” című ingyenes kötetből.
Elvileg nem zárható ki, hogy olyan szervezet jelentkezik hitoktatásra, mely egyház mivoltát csak friss bejegyzési okmányával
igazolja, s e kiadványban sem szerepel. Ha ilyen okmány van,
az igazgató a továbbiakban éppúgy köteles kezelni a jelentkezőt, mint bármely általa ismert, régebben létező nagyobb
egyházat.

9.

Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem
hozhat létre.
Ez azt jelenti, hogy az igazgató vita esetén tanácsért fordulhat
bizonyos közigazgatási szervekhez, például az MKM Egyházi
Kapcsolatok Főosztályához, tudnia kell azonban, hogy ez
nem felettes szerve az egyháznak, tehát nemcsak nem irányíthatja azt, de tevékenységét sem felügyelheti.

10. Az egyházi jogi személy törvénysértése esetén az ügyész pert
indít az egyházi jogi személy ellen.
Előfordulhat, hogy a hitoktatással, az egyház iskolai működésével kapcsolatban vita keletkezik, mely megegyezéssel
nem oldható fel. Ha a konfliktus oka az igazgató — és
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természetesen egy rutinos jogász — megítélése szerint az
egyház törvénysértő tevékenysége, akkor az igazgatónak az
ügyészséggel kell és lehet kapcsolatba lépnie.
Ilyen törvénysértő eset lehet (inkább persze az 1945 előtti magyar
és mai európai tapasztalatok, mint a mai magyar tapasztalatok
szerint), ha a hitoktató a hittanórán kívül, az iskola területén
megkísérel például a hittanórára nem járó vagy más felekezet
hittanórájára járó tanulók lelkiismereti meggyőződésére nyomást
gyakorolni, illetve őket lelkiismeretük kinyilvánítására késztetni.
Ebben az esetben az igazgató alkotmányos kötelessége a tanuló
lelkiismereti szabadsága érdekében fellépni.

5. Gyakorlati feladatok
5.1 Kezdeményezés fogadása
Mivel a törvény szerint az iskolai intézmény világnézetileg és
felekezetileg semleges intézmény, a hitoktatás kezdeményezése
sosem indulhat az igazgatótól, mindig csak az egyházi jogi
személytől.
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Hitoktatás tartását csak egyházi jogi személy számára engedi a
törvény, ezért a hitoktatást kezdeményező szülőket fel kell világosítani arról, hogy kívánságukkal felekezetük lelkészéhez kell
fordulniuk. (Ahol pedig a szülők ökumenikus hittant kívánnak,
maguknak kell találniuk egy lelkészt, aki ezt kezdeményezi.)
Ezután az egyházi jogi személy képviselője megkeresi az igazgatót.
Az igazgató feladata ekkor kezdődik:
• Meg kell győződnie arról, hogy a jelentkező szervezet valóban
egyházként van-e bejegyezve (bár ez nyilván csak a legújabb és
legkisebb felekezetek esetében jelent gondot).
• Meg kell győződnie arról, hogy az őt megkereső személy megfelelő felhatalmazással rendelkezik-e az egyházi jogi személytől.
A gyakorlatban a református és evangélikus esperességek, a
katolikus püspökségek, az izraelita rabbik adhatnak ki ilyen
meghatalmazást.
A kisebb egyházak esetében nem árt jogi szakvéleményt kérni
például az Egyházi Kapcsolatok Főosztályától, hogy ki jogosult
az egyházi jogi személy nevében nyilatkozni arról, kíván-e
hitoktatást tartani.
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Ha az egyházi jogi személy be van jegyezve, s az iskolát
megkereső személy rendelkezik a szükséges meghatalmazással, az igazgató a továbbiakban nem vizsgálhatja, hogy
indokolt-e hittanóra tartása, hogy milyen a hitoktató iskolai végzettsége, milyenek a pedagógiai képességei, illetve
mi lesz a hitoktatás tananyaga és módszertana.
Az igazgatónak jogában áll a hitoktatót az iskola pedagógiai
programjáról, kialakult szokásairól tájékoztatnia — célszerű is,
hogy ezt megtegye.
5.2 A hittantanulási lehetőség meghirdetése
Az igazgató és az egyház képviselője megállapodnak a hittan
meghirdetéséről.
Az igazgatónak itt figyelembe kell vennie, hogy az intézmény semleges, hogy lelkiismereti és vallási meggyőződésének megvallására senki nem késztethető.
Az igazgató felajánlhatja az egyháznak, hogy az iskola faliújságján
vagy más módon írásban kihirdethesse, hogy az iskola diákjai
számára hittanóra indul.
A kihirdetést — a semlegesség szabályának betartása végett —
nem célszerű összekötni évnyitóval, évzáróval, osztályfőnöki vagy
tanórával, továbbá semmilyen olyan tevékenységgel, mely az
iskola rendszerszerű működésének része.
A kihirdetést nem végezheti sem az igazgató, sem a tantestület.

5.3 Jelentkezés a hittanra
A legegyszerűbb és igen elterjedt megoldás, hogy az egyház a
hirdetményben a hittanra való jelentkezés helyeként a templomot
vagy más egyházi épületet, intézményt jelöli meg. Ez esetben az
igazgatónak feladata nincs.
Elterjedt megoldás az is, hogy az iskola helyiséget biztosít a
hittanra való jelentkezéshez. Ebben az esetben olyan helyiséget
célszerű — az egyház képviselőjével előre megállapított és meghirdetett időpontokban — az egyházi képviselő rendelkezésére
bocsátani, mely az iskola többi helyiségétől kellően elkülönül
ahhoz, hogy az ott megjelenő szülők és tanulók számára világos
legyen: megjelenésük ténye és nyilatkozataik tartalma kizárólag rájuk és az egyház jelen lévő képviselőjére tartozik: abba
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sem az igazgatónak, sem a tantestületnek bepillantása nincs.
A jelentkezés — helyétől függetlenül — a gyakorlatban úgy történik, hogy az egyház képviselője nyilvántartást készít arról, hogy
kik, illetve hányan jelentkeztek hittanra. E nyilvántartás készítésében az iskolaigazgató, az iskolatitkár semmiképpen ne
vegyen részt, a pedagógusok részvétele munkaidejükön kívül
elvileg lehetséges, de nem tanácsolható — ugyanakkor munkáltatói engedélyt sem igényel.

5.4 A hitoktatás helye és ideje
Az egyház képviselője a nyilvántartás alapján bejelenti, hogy hány
hittancsoportot, hány fővel kíván az iskolában elindítani.
Az iskolaigazgatónak a felvett jelentkezési listára bepillantása nincs, az egyház képviselőjének ilyen irányú kérését
nem bírálhatja felül, adatait nem ellenőrizheti.
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Az igazgató és a hitoktató megállapodnak megfelelő termek és
időpontok kijelöléséről. A termeket olyan módon célszerű kiválasztani, hogy azok az iskola átlagos termeinek megfelelő világításúak,
fűtésűek és berendezésűek legyenek, méretük kiválasztását az
egyházi képviselő által megadott csoportlétszámok határozzák meg.
Mivel nem órarendi óráról, nem az iskola által szervezett tevékenységről van szó, a hittanóra időpontbeli elhelyezése a legkényesebb kérdések egyike.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az iskola a számára törvényben tiltott nyilvántartást csak úgy tudja elkerülni, illetve a szülők
ide vonatkozó jogának csak úgy tud eleget tenni, ha a hittanóra
időpontja
• úgynevezett védett időre esik, azaz olyan időpontra, amikor a
korcsoport számára más szakkört és fakultatív órát az iskola
nem szervez vagy
• ha a hittan nem a többi tanóra között, hanem például a
tanításhoz csatlakozóan, az órarendi órák előtt vagy után van.
Elsősorban a hitoktatás helyének és idejének megállapításában való segítőkészség, partneri együttműködés garantálhatja azt, hogy az iskola és az egyház viszonya jó legyen.
Ezen együttműködési forma során maximális technikai segítség nyújtható és nyújtandó. Ez a segítség semmiképpen
nem sérti az állam és egyház szétválasztottságának elvét.
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5.5 További teendők
Míg a hitoktatás beindulása során az igazgató dolga a fentiek
értelmében annak technikai segítése, addig a hitoktatás folyamatával kapcsolatban az igazgató teendője az állam és egyház
elválasztottságának garantálása, azaz „negatív” teendők.

Önkontroll!
Mire kell ügyelnie az igazgatónak, hogy garantálja az állam és
az egyház szétválasztottságát?
❏

a hitoktatásért az iskola költségvetéséből díjazás nem
adható, azt a hitoktató az egyházon keresztül igényli az
államtól

❏

a hitoktató nem tagja a tantestületnek

❏

a már beiratkozottak hitoktatásra járása, arról való elmaradása nem tartozik az iskolára, erről nyilvántartás nem
készül, a tanulók bizonyítványába erre utaló bejegyzés
nem kerül

❏

a szülők és a hitoktató viszonya nem tartozik az iskolára,
a szülők ezzel kapcsolatos kérésüket az egyházi illetékeseknek adhatják elő
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5.6 A következő órarendi időszak előkészítése
Amelyik iskolában már felmerült a hitoktatás iránti igény, ésszerű feltételezni, hogy a következő órarendi időszakban is folyni fog
hitoktatás. Így az egyházi képviselőkkel való egyeztetés nélkül is
célszerű az órarendet úgy kialakítani, hogy legyen benne egy
olyan „szabad sáv”, melynek felhasználásával a később jelentkező
hitoktatási igényeket ki lehet elégíteni.

6. A kialakult törvénytelen gyakorlat felszámolása
Az iskolák nagy részében az elmúlt években is folyt hitoktatás
úgy, hogy annak módját törvény nem szabályozta, csupán egy
1990. augusztusi miniszteri útmutató. Ennek során az ország
néhány iskolájában a jelenlegi törvénnyel ellentétes gyakorlat
alakult ki. Ennek a törvényellenes gyakorlatnak az elemei:
• a szülők kívánságára néhol az igazgató kezdeményezte a hittanoktatást,
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• néhol a hittanra való jelentkezés felhívását az igazgató adta ki,
• néhol a jelentkezés osztályfőnöki órán vagy az igazgatói irodában történt,
• néhol a hittant úgy szervezték, hogy a fakultativitás elve, illetve
az állami nyilvántartás tilalma nem kielégítően érvényesült:
erre példaként szolgáltak azok az iskolák, ahol a hittan a
tanórák között helyezkedett el,
• néhol iskolai tanulólista készült a hittanra járókról.
1993-ig a hittanoktatás szabályozása egyrészt alkotmányos, azaz
— a mindennapi igazgatási szinthez képest — túl magas, másrészt — az iskolák önkormányzati jellegéhez, szakmai önállóságához mérve — túl alacsony, azaz miniszteri útmutatói szinten
történt. Ezért igen sokszínű gyakorlat alakult ki.
A törvényesség azonban e téren is helyreállt, mivel az 1993-as
közoktatási törvény pontosan előírja, mi az iskola teendője — és
mi az, amit nem tehet meg. Ehhez a törvényi normához kell
hozzáigazítani a kialakult gyakorlatot.
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Önkontroll!
Mi az igazgató teendője a hitoktatással kapcsolatban?
❏

Az alapelvek átgondolása.

❏

Az eddigi iskolai gyakorlat (ha volt) összehasonlítása az
alkotmányosan kívánatos helyzettel.

❏

Ha eddig is volt hitoktatás, a következő félév tervezésekor
szabad órarendi sávot biztosítani.

❏

Egyházi képviselők jelentkezésére várni.

❏

Meggyőződni arról, jogosult-e az adott személy, illetőleg
szervezet hitoktatást tartani.

❏

Egyházi személynek lehetőséget biztosítani arra, hogy a
hittan beindulását (például faliújságon) meghirdesse.

❏

Elkülönült helyiséget biztosítani a jelentkezés lebonyolítására.

❏

Az egyházi képviselő által bejelentett csoportszámok alapján megállapodni a hittanórák helyéről.

❏

A hittanórák időpontjának gondos és az egyházak képviselőivel egyeztetett kialakítása (nem más órák között, hanem tanítás előtt vagy után, lehetőleg csatlakozóan, „védett” idősávban).
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„Az vagy, amit megeszel.”
Élelmezésegészségügyi, táplálkozási ismeretek
a gyermek- és diákélelmezésben

Bártfai Zoltánné

Hippokratesznek a címben idézett mondata ma is helytálló és
elgondolkodtató, hiszen egészségünket a genetikailag meghatározott összetevők mellett nagymértékben befolyásolja a táplálkozás. A helyes táplálkozási szokások kialakítása érdekében kiemelten kell foglalkozni a gyermekek, diákok élelmezésével. A jövő
felnőttjeinek egészsége attól is függ, hogyan táplálkoznak, milyen
az életmódjuk.
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1. Az élelmezéssel kapcsolatos közegészségügyi
előírások
Sokan úgy gondolják, hogy egészségesen és biztonságosan táplálkozni csak sok pénzből lehet, miközben nem ismerik az egészséges táplálkozás útmutatásait, nincsenek tisztában az ételkészítés közegészségügyi szabályaival. A közoktatási intézmény vezetője,
de az intézmény valamennyi dolgozója is tisztában kell legyen —
saját érdekében is — azzal, milyen módon előzhető meg az
ételfogyasztást követő étel eredetű megbetegedés (ételmérgezés,
ételfertőzés). Ugyanakkor az is közös érdek, hogy az étel ne csak
az éhségérzetet szüntesse meg, hanem a szervezet számára kedvező összetételű legyen, az egészséget szolgálja.
Jelenleg a 9/1985. (X.23.) EüM-BkM számú együttes rendelet írja
elő az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokat.1 A
rendelet hatálya kiterjed valamennyi étkeztetési forma keretében történő élelmezési tevékenységre.
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Étkeztetési tevékenységet folytatni csak e rendelet és
mellékletként kiadott Szabályzat előírásainak megtartásával szabad.
Étkeztetési létesítmény létrehozásához, átalakításához, használatbavételéhez — más jogszabályban rögzített egyéb feltételek
mellett — a területileg illetékes I. fokú városi (kerületi) tisztifőorvos közegészségügyi szakhatósági hozzájárulása szükséges.
1.1 Élelmezési létesítmények elhelyezése, kialakítása2
Az élelmezési létesítmény lehet:
• előkészítő konyha (nyersanyag-raktározást, -előkészítést végez)
• befejező konyha (az előkészített nyersanyagokból ételt készít,
és ott helyben el is fogyasztják)
• önálló főzőkonyha (az ételkészítéssel kapcsolatos valamennyi
műveletet egy helyen végzik, a fogyasztás történhet helyben
vagy elszállítják az ételt)

1
2

Megtalálható mellékletekkel együtt: Egészségügyi Közlöny 1985. évi 21-es szám.
Az élelmezési létesítmény elhelyezésével, kialakításával kapcsolatos előírásokat az MSz-04-211-88 Országos Építésügyi Szabályzat tartalmazza.
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• melegítő-tálaló konyha (a főzőkonyháról szállított ételt újra
hőkezelik, tálalják, a tálalóhoz kapcsolódó ebédlőben fogyasztják, 600 adagig létesíthető)
A helyiségek méretét, számát valamennyi konyhatípusnál döntően meghatározza
• az egység tevékenységi köre,
• a tervezett adagszám, valamint
• a technikai felszereltség.
A helyiségeknek úgy kell kapcsolódniuk egymáshoz, hogy
a nyersanyag és a készétel, vagyis a tiszta és a szennyes út
ne keresztezze egymást.
1.2 Az ételkészítés üzemelési szabályai
1.

Az ételkészítés során használt valamennyi eszköz, berendezés élelmezés-egészségügyi szempontból megfelelőnek
minősített kell legyen. Az üzemeléshez elegendő mennyiségű ivóvíz és meleg víz folyamatos biztosítása szükséges.

2.

A keletkezett szennyvizet csak zártan lehet elvezetni.

3.

A szennyeződésnek kitett falfelület 210 cm magasságig világos színű, mosható, fertőtleníthető és hézagmentes kell legyen. A padozat könnyen tisztítható, csúszásmentes borítást
kapjon.

4.

A nem mosható falfelületet szükség szerint, de legalább
évente festeni, meszelni kell úgy, hogy az ételkészítést ne
veszélyeztesse.

5.

Ételt kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas nyersanyagokból (kész és félkész termékekből) lehet előállítani.
Hús és húskészítmények esetén a hatósági állatorvos
által megvizsgált, és fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minősített terméket szabad felhasználni.

6.

Lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszer (nyersanyag) nem
használható fel (például túró, tejföl, tej, vörösáru).

7.

Minőségmegőrzési idővel rendelkező élelmiszer felhasználása az időtartam egyharmad részével meghosszabbítható, ha
az élelmiszer érzékszervileg megfelelő (például száraztészta,
befőtt).

8.

Csak megfelelő jelöléssel ellátott (gyártó neve, címe, tárolási
feltételek) élelmiszer (nyersanyag) kerülhet felhasználásra. A
nem csomagolt élelmiszerek eredetét is bizonylattal kell igazolni.
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9.

A felhasználásra kerülő anyagokat jellegüknek megfelelően
szakosítottan kell tárolni, védve azokat a fertőzéstől, szenynyeződéstől, minőségromlástól.

10. A csomagoláson megjelölt hőmérsékleten kell tárolni a hűtést
igénylő gyorsan romló élelmiszereket.
11. A hűtőket hőmérővel kell ellátni.
12. A nyersanyagok előkészítését az erre a célra kijelölt helyen,
használatuknak megfelelő jelöléssel ellátott eszközökkel kell
végezni.
13. A főző- és sütőkapacitás nagysága a készülő ételek választékával és mennyiségével úgy legyen arányban, hogy a műveletek befejezése és az étel elfogyasztása közötti idő ne
haladja meg a három órát.
14. Az ételkészítésnél, majd a kiszolgálásnál be kell tartani az
étel jellegétől függő technológiai előírásokat (mint például megfelelő hőkezelés, megfelelő hőmérsékleten tartás, megfelelő pH érték), illetve védeni kell a készételt az utószenynyezéstől, utófertőzéstől.
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1.3 Az étkeztetéssel kapcsolatos higiénés követelmények
• Az ételt a tálalás megkezdése előtt érzékszervileg ellenőrizni kell.
A menürendszer keretében, illetve 30 vagy ennél több adagszám kiszolgálása esetén valamennyi ételféleségből különkülön 50g mennyiséget 48 órán át hűtőben meg kell őrizni.
• Ételmintát a főző- és tálalókonyhán az étel tálalásának megkezdésekor kell venni szabvány ételmintás üvegbe.
• A készétel kiszállítása 1 óránál több időt nem vehet igénybe, az
erre a célra rendszeresített könnyen tisztántartható, zárt szállítójárművel.
• Jellegüknek megfelelő hőmérsékleten kell szállítani, illetve tartani az ételeket. A hidegen fogyaszthatókat hűtve — de legalább
szigetelt edényben, illetve járművel — a melegen fogyaszthatókat 60 C˚ feletti hőmérsékleten (például termoszkonténer).
• A kiszállított ételeket — kivétel a termoszkonténer — a tálaló
melegítőkonyhában a szállítóedényekből áthelyezve fel kell
forralni (melegételt), illetve a forrásban levő víz hőfokára fel kell
hevíteni.
• Melegítő- és tálalókonyháról tilos az étel továbbszállítása
másik helyen történő kiosztás céljából.
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• Önkiszolgáló jellegű étkeztetésnél a fogyasztó nem szennyezheti a kihelyezett ételt. A felszeletelt kenyeret, péksüteményt úgy
kell kihelyezni, hogy az védve legyen a cseppfertőzéstől. Az
evőeszközöket úgy kell kihelyezni, hogy azok szájba kerülő
részeit ne foghassák meg az étkezők.
• Mind a főzésnél, mind a szállításnál és az étkezésnél használt
edényeket, eszközöket megfelelően el kell mosni.
Valamennyi edény és eszköz mosogatásánál a folyamat: a
szennyeződéstől megtisztított edényt zsíroldó, fertőtlenítő hatású szerrel kell elmosni, majd folyóvízzel el kell öblíteni.
• A mosogatás végezhető két vagy három fázisban, illetve mosogatógéppel.
• A mosogatóhelyiségben ki kell helyezni a mosogatás egymást
követő lépéseit leíró táblákat.
• Ki kell írni a részletes mosogatási technológiát. Ehhez ismerni kell a mosogatómedence űrtartalmát, illetve azt a vízmenynyiséget, amelyet az egyes fázisoknál alkalmaznak. A kiírás
tartalmazza az alkalmazott zsíroldó és fertőtlenítőszer, illetve a
kombinált hatású szer (egyszerre oldja a zsírt és fertőtlenít)
szükséges mennyiségét a behatási idővel.
Például:
I. fázis: zsíroldás, Ultra+Trisó keverék 0,2%-os koncentráció, 100 l
40-45 C˚-os vízhez 20 dkg szer.
II. fázis: fertőtlenítés 100 l vízhez 1 l háztartási Hypó, a fertőtlenítő
oldatban 2 percig kell tartani az edényeket.
III. fázis: folyóvizes öblítés. A mosogatáshoz rongyot, szivacsot használni, azzal törölgetni tilos. Gépi mosogatásnál a gyártó cég általt
mellékelt technológiai utasítás szerint, a gyár által javasolt — OÉTI
engedéllyel rendelkező — szerekkel kell végezni a mosogatást.

1.4. Személyi higiéne
Veszélyt jelenthet — ételmérgezés, ételfertőzés alakulhat ki — ha
az étellel foglalkozó személy valamilyen kórokozóval fertőzi, szennyezi
az ételt. Ez teszi indokolttá, hogy a jelenleg érvényben levő
előírásokat szigorúan be kell tartani.1
A munkavállalást megelőzően minden élelmiszerrel foglalkozó

1

8/1992. (IV.5.) NM rendelettel módosított 4/1981. (III.31.) EüM rendelet.
(Módosítása várható.) A 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozásegészségügyi szolgáltatást szabályozza.
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dolgozónak egészségügyi könyvvel kell rendelkeznie.1
Az egészségügyi könyvbe kerül bejegyzésre a vizsgálatok eredménye, illetve minden egyéb adat, ami a közegészségüggyel kapcsolatos.
Például: egészségügyi minimum tanfolyamon, vizsgán való részvétel,
annak eredménye, dokumentálása.

Az egészségügyi könyvet a dolgozónak mindig magánál kell
tartania. A munkáltatónak az egészségügyi könyvben bejegyzettekről nyilvántartást kell vezetnie.
Munkábalépés előtt mindenki köteles előzetes alkalmassági vizsgálaton részt venni. A vizsgálat keretében a tüdőszűrő vizsgálat
kötelező, majd az alkalmasság eldöntését végző orvos — házi
vagy üzemorvos — dönti el, hogy szükségesnek tartja-e a bőrszakorvosi vizsgálatot vagy ő végzi el. Dönt, hogy nem szenved-e a munkavállaló olyan fertőző bőr-, esetleg nemibetegségben, amely a foglalkoztatást kizárja. Ezután nyilatkoztatja a
dolgozót, hogy az elmúlt időszakban nem volt-e heveny fertőző
gyomor- vagy bélbetegsége, illetve, hogy heveny gyomor- és bélpanasza, hasmenése a vizsgálat időpontjában nincs.
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A 6 éven aluliakat ellátó gyermekintézményekben dolgozók kivételével mellőzhető a székletvizsgálat, ha a munkavállaló nyilatkozata és az egészségügyi állapotára vonatkozó klinikai vizsgálat valószínűsítheti, hogy ételfertőzést
okozó kórokozót szervezetében a munkavállaló nem hordoz, és abból nem ürít.

6

„Alkalmas” bejegyzés esetén a munkábaállásnak nincs akadálya.
Ezt követően a munkáltató köteles a dolgozót kioktatni, egészségügyi könyvében az oktatást dokumentálni.
A dolgozóval alá kell íratni, hogy milyen esetekben kell az egészségügyi könyvvel orvoshoz fordulnia.
Ilyen esetek
a bizonytalan eredetű lázas megbetegedés,
a bőrelváltozás,
a dolgozó hasmenése, heveny gyomor-, bélpanasza vagy
a dolgozóval közös háztartásban élő személy hasmenéses megbetegedése.
Az egészségügyi könyvhöz kötött munkakörben foglalkoztatott
•
•
•
•

1

r.sz.: C.3151-2
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dolgozónál a munkaviszony megszakítását követő 30 napon belüli
újabb munkábaálláshoz a járványügyi érdekből végzett vizsgálatokat csak abban az esetben kell megismételni, ha a munkaalkalmasságot eldöntő orvos azt indokoltnak tartja.
Ha a fent leírt tünetek a munkahelyen jelentkeznek, azt a
vezetőnek jelenteni kell, aki köteles a dolgozót orvoshoz
küldeni. Az orvos dönti el, hogy a tünetek alapján mi a teendő.
Amennyiben a „Járványügyi érdekből nem alkalmas” bejegyzés kerül az egészségügyi könyvbe, a dolgozót az „Alkalmas”
bejegyzés időpontjáig el kell tiltani a munkavégzéstől.

2. Ételfertőzés, ételmérgezés
Ételfertőzésről, ételmérgezésről akkor beszélünk, ha az egészségre ártalmas anyagot tartalmazó élelmiszer vagy ital fogyasztását követően egyszerre több embert érintő, különböző természetű
heveny (hirtelen kezdődő, általában rövid ideig tartó) megbetegedés alakul ki.
Az ételfertőzés étel közvetítésével terjedő fertőző megbetegedés,
amelyet az ételben jelenlévő kórokozó (baktérium, féregpete) okoz.
A megbetegedés emberről emberre is terjedhet és járvány alakulhat ki.
A kórokozó a fertőzött étel fogyasztását követően megbetegíti az
étkezők egy részét. A megbetegedés kialakulásához jelen kell
legyen a fogékony ember. Ételfertőzés esetén a megbetegedettek környezetük számára is veszélyt jelenthetnek, mert a
székletükkel üríthetik a kórokozót (például salmonellát), és ezzel
újabb megbetegedések alakulhatnak ki. Azok is megbetegedhetnek, akik a fertőzött ételt nem fogyasztották.
Ételmérgezésnél viszont csak azok a személyek lesznek csak
betegek, akik ettek a méreganyagot tartalmazó ételből. A megbetegedett személy tehát nem jelent fertőző forrást környezete
számára.
Sok esetben az élelmiszerbe kerülő baktérium által termelt méreganyag, a toxin okozza a megbetegedést.
Természetes eredetű növényi méreganyag is okozhat ételmérgezést. Ilyen például a sóska, a paraj és a rebarbara oxálsav
tartalma, ezért főzéskor ezek főzővizét ki kell önteni. Gyomnövények, illetve a máktok is veszélyt jelenthetnek, mint mérgező
anyagok a fogyasztók számára.
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Közétkeztetésben csak gombavizsgáló szakellenőr által megvizsgált és emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített szabadon termő gombát lehet felhasználni. Beszerzéskor kérni
kell a szakellenőr által kiállított, aláírással és bélyegzővel
ellátott igazolást, mely tartalmazza a gomba fajtáját, tiszta
tömegét és az átadás időpontját, és ezt 15 napig meg kell
őrizni. A nyers gombát a beszerzéstől számított 24 órán belül
fel kell használni, addig szellős, hűtött térben kell tárolni.
A rendkívüli nagy veszély miatt ajánlatos, hogy a szabadon termő
gomba felhasználása csak olyan közétkeztetési egységben történjen, ahol az ételkészítéssel foglalkozók között gombavizsgáló szakellenőr is van. Előnyösebb és megnyugtatóbb csak termesztett
gombát (friss vagy konzerv gombát) felhasználni. Friss gomba
felhasználása esetén a termelőtől kérni kell a termesztési
igazolást.

2.1 Mikrobiológiai alapfogalmak
Szabad szemmel nem látható élőlények a mikroorganizmusok, amelyek
az élelmiszerekben általában nagy számban képesek elszaporodni.

O
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A mikroorganizmusok jelenléte nem feltétlenül jelenti az
élelmiszerek romlását, érzékszervi kifogását.

8

Mikroorganizmusok például a baktériumok, a vírusok és a gombák.
A közétkeztetésben elsődlegesen az élelmiszerek bakteriális fertőzöttsége, szennyezettsége jelenti a veszélyt.
A baktériumok élettevékenységét, szaporodását, pusztulását az
alábbi környezeti tényezők határozzák meg:
•
•
•
•

az élelmiszer hőmérséklete
vegyhatása
víz-, illetve nedvességtartalma
oxigén jelenléte

A hőmérséklet csökkenésével a legtöbb baktérium élettevékenysége lelassul, esetleg megszűnik. Azonban vannak olyan baktériumok, amelyek még mínusz 40 C˚-on is hosszú hónapokon
keresztül életben maradnak, bár nem szaporodnak. Kedvező
hőmérsékleti viszonyok közé kerülve aztán szaporodásuk újra
megindul.
Erre a hűtést igénylő élelmiszereknél kell odafigyelni. A gyorsan
romló élelmiszerek tárolási hőmérséklete 0-plusz 5 C˚, mélyhűtött
készítményeknél a mínusz 18 C˚ az optimális.
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A legtöbb baktérium kedvező szaporodási hőmérséklete plusz 20plusz 45 C˚. Optimális a plusz 30 - plusz 37 C˚, az emberi
testhőmérséklet körüli hőmérséklet.
A magas hőmérséklet nem csak a szaporodást gátolja, de el is
pusztítja az élelmiszerekben levő baktériumok nagy részét. Zömük plusz 60 - plusz 70 C˚ feletti hőmérsékleten elpusztul. A
meleg ételek készítésénél ezt a tulajdonságukat kihasználva érhetjük el, hogy az étel bakteriológiailag megfelelő legyen.
Az élelmiszer vegyhatása szintén befolyásolja szaporodásukat.
Az enyhén lúgos 7,2-7,6 pH közötti közeget kedveli a legtöbb
baktérium. Savanyú közegben kevésbé szaporodnak, 4 pH alatt
például a salmonella baktérium szaporodása leáll. Ezt a tulajdonságát használhatjuk ki például a nyers tojással készült hidegkonyhai készítmények előállításánál.
Az élelmiszerek magas nedvességtartalma kedvező a legtöbb baktérium számára. Vízelvonással — például aszalással, szárítással
— csökken a baktériumszám, de ugyanígy az egyes eszközök
(vágódeszkák, takarítóeszközök) szárazon tartásával azok bakteriális szennyezettségét is csökkentjük.
2.2 Tennivalók ételfertőzés, ételmérgezés esetén
Amennyiben az ételkészítésben részt vevő dolgozó tudomására
jut, hogy az egységben kiszolgált étel fogyasztói körében ételfertőzésre, ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, ezt azonnal
jelentenie kell az üzemeltető (fenntartó) szerv vezetőjének.

Figyelem!
Mik a vezető teendői ebben az esetben?
➟ Ha a megbetegedésekkel kapcsolatosan gyanúsított étel
még nem fogyott el, annak kiszolgálását azonnal fel kell
függeszteni.
➟ A betegek ellátása érdekében azonnal értesíti az orvost,
szükség esetén a mentőket.
➟ Köteles azonnal értesíteni a területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi (kerületi) Intézetét, munkaszüneti napon a Megyei Intézetet a történtekről.
➟ Az ételmintákat meg kell őrizni.
➟ A bejelentés időpontjában fennálló állapoton nem szabad
változtatni, nem szabad takarítani, fertőtleníteni.
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Figyelem! (folytatás)
➟ A nyersanyagokat és egyéb ételféleségeket, ételmaradékot
is változatlanul kell hagyni.
Az egységben csak a kivizsgálást végzők utasítását követően lehet
rendelkezésüknek megfelelően bármit tenni.

2.3 Gyakorlati tudnivalók az ételmérgezések,
ételfertőzések megelőzéséről
Statisztikai számokkal is igazolható, hogy az utóbbi években az
élelmiszerek által közvetített megbetegedések emelkedő tendenciát mutatnak. Elsősorban a salmonella baktériumok okozta
ételfertőzések száma emelkedik.
Ez mindenképpen elgondolkodtató, mert valamennyi élelmezést
lebonyolító létesítmény tárgyi-személyi feltételei megfelelnek a
legalapvetőbb közegészségügyi elvárásoknak. Ha ez nem így lenne, akkor nem is működhetnének.
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Az előzőekből adódóan étel eredetű megbetegedés csak akkor
következhet be, ha a konyha üzemeltetője és/vagy az ott dolgozó, irányító, kisegítő személyzet az ételkészítés, étkeztetés során
a közegészségügyi előírások valamelyikét nem tartja be.
Az eddigi élelmiszerhigiéniai ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal csak
részleges eredményt lehetett elérni. Az utóbbi években került
kidolgozásra a HACCP rendszer (Hazard Analysis Critical Control
Points), magyarul VEKEP (veszélyelemzés kritikus ellenőrzési
pontokon), mely egy hatékony ellenőrzési rendszer, felmérve a
technológia egyes veszélyforrásait.
Mivel valamennyi élelmiszert előállító, közétkeztetést, vendéglátó
tevékenységet folytató egységnek a technológiai folyamata különbözik, ezért nem lehet központilag előre meghatározni az ellenőrzési pontokat.
Az adott egységnek fel kell mérnie az általa használt technológiát, hogy meghatározza azokat a pontokat, ahol a mikrobiológiai veszély vagy a minőségromlás lehetősége fennáll.
E rendszer kidolgozása megköveteli a közétkeztetési egység üzemeltetőjétől — annak felelős vezetőjétől, illetve az általa megbízott
személytől —, hogy részleteiben ismerje az ételkészítés, étkeztetés
valamennyi munkafázisát és annak veszélyforrásait.
Az Egyesült Államokban és nálunk, Magyarországon is az étele-
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redetű megbetegedésekkel kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy
a következők szerepelnek a leggyakrabban okozati tényezőként:
• Nem megfelelő hűtés, illetve az ételféleségek nem megfelelő
hőmérsékleten való tárolása.
• Az edények, eszközök nem rendeltetésszerű használatából adódó utószennyeződés, utófertőzés.
• Az előírásnak nem megfelelő mosogatás.
• Személyektől eredő utószennyezés, utófertőzés.
• Nem biztos forrásból származó — előírás szerinti feliratokkal
(zárjeggyel) el nem látott — élelmiszer felhasználása.
• A nyersanyagok nem megfelelő hőkezelése.
Ezen belül külön kell megemlíteni a tojással készült ételeket.
Mint „veszélyes élelmiszerről” tudni kell, hogy közvetlenül a
felhasználás előtt mosni, fertőtleníteni kell; tojással készült
étel csak megfelelő hőkezelés után fogyasztható biztonságosan.
Külön kell szólni a recept szerint nyers tojással, hőkezelés nélkül
készítendő ételekről. (Ilyen például a majonéz.) A friss, tisztított,
fertőtlenített tojás felhasználásával, a technológiai műveletek
gyors lebonyolításával és a készítmény hűtve tárolásával csökkenthető a kockázat. Mivel a savanyú közeg gátolja a baktériumok
szaporodását, a majonézt úgy kell savanyítani, hogy vegyhatása
pH 4 vagy ennél alacsonyabb legyen. Ellenőrzésre indikátorpapír
használható.
Majonéz készíthető pasztőrözött tojásléből, tojásporból, de biztonságosan használható gyári készítmény (például tubusos, üveges) is.
Az élelelmezési létesítmény közegészségügyi szempontból csak
akkor működhet megfelelően, ha az ott végzett valamennyi tevékenység veszélyforrása az ott dolgozók által ismert.
A potenciális veszélyre tekintettel célszerű minden élelmezési egységben egy a tevékenységnek és a helyi sajátosságoknak megfelelő biztonságos technológiai program öszszeállítása, betartása és rendszeres belső ellenőrzése.
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3. Táplálkozási ismeretek
A táplálkozás élettani folyamat: az életműködésünket fenntartó
energiát elfogyasztott élelmiszereink tápanyagai biztosítják elbomlásuk során. Az anyagcsere folyamán alakulnak ki a testünk
fenntartásához szükséges anyagok.
Energiát adó tápanyagok (és azok 1 gramjának energiaértéke):
• szénhidrát (17,16 kJ)
• zsírok (38,94 kJ)
• fehérjék (17,16 kJ)
3.1 Táplálkozás-egészségtani alapfogalmak
Amikor a táplálékkal bevitt energia azonos a felhasznált energiával,
energiaegyensúlyról beszélünk. A bevitt energiatöbblet raktározódik, gyermekeknél növekedést jelenthet, de elhízást is okozhat.
Az energia szükségletet meghatározza
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•
•
•
•
•

a nem,
a kor,
a fizikai aktivitás,
az egészségi állapot és
egyéb tényezők.
A tápanyagok nem csak az energia termeléséhez szükséges
alkotórészeket tartalmazák, hanem olyan anyagokat is,
melyek a szervezetben speciális funkciókat töltenek be és
egymással nem helyettesíthetők.

A fentiekből következik, hogy az elfogyasztott élelmiszerek tápanyagösszetétele határozza meg táplálkozásunk milyenségét.
Élelmiszereink tartalmaznak
•
•
•
•

tápanyagokat,
az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen szerves vegyületeket,
vitaminokat,
az élelmiszerek mellett az egyes italok, az ivóvíz ásványi anyagokat,
• a táplálékban levő egyes szénhidrátok élelmi rostokat.
Vegyes táplálkozással, az alábbi, rendeletben előírt élelmiszermennyiségek felhasználásával összeállított étrenddel a tápanyagok helyes aránya mellett a szükséges vitaminokat, ásványi
anyagokat és élelmi rostokat is biztosíthatjuk.
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3.2 Tápanyagszükséglet
Az egész napos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszernyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékei1
(A megadott értékek 1 főre, 1 napra vonatkoznak)
Tápanyagok

0-3
éves

3-6
éves

6-14
éves

14-18
éves
középisk.
tanuló

Energia — kcal

1 537

1 690

2 490

2 560

kJ

6 435

7 060

10 400

10 760

Össz. fehérje (g)

55

55

85

84

Fehérjeenergia (%)

14

13

14

13

Állati fehérje (g)

33

26

42

39

Állati fehérje aránya (%)

60

47

49

45

Össz. zsír (g)

55

56

85

84

Össz. zsírenergia (%)

32

30

31

30

Esszenciális zsírsav (g)

28

16

21

16

Össz. szénhidrát (g)

206

238

343

363

Össz. szénhidrátenergia (%)

54

57

55

57

Répacukor (g)

43

42

60

60

18-60
éves

60
éven felül

Tápanyagok

Energia — kcal

2 880

2 480

3 200

2 500

12 100

10 420

13 500

10 500

Össz. fehérje (g)

98

81

95

75

Fehérjeenergia (%)

14

13

12

12

kJ

Állati fehérje (g)

46

37

38

42

Állati fehérje aránya (%)

47

46

43

40

Össz. zsír (g)

96

83

105

80

Össz. zsírenergia (%)

30

30

30

30

Esszenciális zsírsav (g)

18

16

21

21

403

350

455

355

Össz. szénhidrát (g)

1

14-18
18-24
éves
éves
szakm.
felsőtanuló okt. int.
hallgató

Jelenleg a 24/1991. (II.9.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza.
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Tápanyagok

14-18
18-24
éves
éves
szakm.
felsőtanuló okt. int.
hallgató

18-60
éves

60
éven felül

Össz. szénhidrátenergia (%)

56

57

58

58

Répacukor (g)

65

60

80

50

Élelmiszer-felhasználási minimumok egész napos közétkeztetési ellátásra
(A megadott mennyiségek 1 főre, 10 napra vonatkoznak, nettó
mennyiségek)
Élelmiszer (g)
Hús, húskészítmények

6-14
éves

14-18
éves

300

600

650

80

100

250

250

-

50

150

100

5800

3000

3000

3000

Sajt

100

100

150

200

Túró

100

100

200

100

Tojás

150

250

500

300

Liszt

430

400

600

600

Rizs

-

100

200

300

Hal
Fogyasztási tej

14

3-6
éves

280

Belsőség
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0-3
éves

Cukor
Kenyér, péksütemény
Margarin
Sertészsír
Étolaj

430

420

600

600

1000

1400

2200

2500

80

100

170

200

40

50

100

160

140

170

200

110

Burgonya

1030

1200

1800

1800

Zölségféle

1250

2000

2500

2500

50

50

50

50

1530

2500

3000

3500

18-60
éves

60
éven felül

900

600

Hüvelyesek
Gyümölcs
Élelmiszer (g)

Hús, húskészítmények

14-18
18-24
éves
éves
szakm.
felsőtanuló okt. int.
hallgató
800

650

Belsőség

300

250

250

200

Hal

100

100

150

100
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Élelmiszer (g)

Fogyasztási tej

14-18
18-24
éves
éves
szakm.
felsőtanuló okt. int.
hallgató

18-60
éves

60
éven felül

3500

3000

3500

2500

Sajt

200

150

300

300

Túró

150

100

200

200

Tojás

400

300

400

300

Liszt

650

600

650

600

Rizs

250

300

350

300

Cukor
Kenyér, péksütemény
Margarin

650

600

800

500

2800

2300

3100

2500

240

200

140

100

Sertészsír

160

160

300

270

Étolaj

120

110

290

230

Burgonya

2000

1700

2500

2000

Zölségféle

3000

2500

2500

2000

100

50

100

50

3500

3500

4000

3000

Hüvelyesek
Gyümölcs

Megjegyzések:
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• A feltüntetett élelmiszerek vagy nyersanyagok mennyisége havi átlagban tartandó be.
• Napi háromszori étkeztetés esetén (vacsora nélkül) az egész
napra jelzett mennyiség legfeljebb 65%-a vehető figyelembe.
• Csak ebéd biztosítása esetén az egész napra jelzett mennyiség
legfeljebb 40%-a vehető figyelembe.
• Hús pótlására szójafelhasználás 6 éves kortól a hús 20%-át
elérő mennyiségben lehetséges.
3.3 Az étrend összeállításának szempontjai
Gyermek- és diákélelmezésnél a relatíve magas állatifehérje-igény,
valamint a magas kalciumszükséglet miatt az étrend naponta
tartalmazzon húst vagy tojást, illetve tejterméket. A szénhidrátforrás elsősorban zöldfélék, burgonya, gyümölcs legyen.
• Kenyér, péksütemény óvodáskorban korlátozott mennyiségben,
de serdülőkorban energiaforrásként jóval nagyobb mértékben
adható.
• Erős fűszerezés még a serdülőkorúak étkeztetésénél sem indokolt. Iskoláskorúaknál sem ajánlott csípős, erős ízű ételek,
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élelmiszerek beiktatása. Egyéb ízesítőkkel, színezőkkel (az élelmiszerek sajátos színskáláját kihasználva) kell pótolni az erős
fűszerezést.
A zsírszükségletet az állati eredetű zsírok mellett növényi zsírokkal is célszerű kielégíteni (étolaj, növényi margarinok).
Óvodás és alsótagozatos korban az egyes étkezések kis tömegű, de nagy tápértékű ételekből álljanak.
Serdülőkorban a magas energiaszükséglet, jó étvágy miatt
zöldfélék, burgonyakörítések mellett rendszeresen szerepelhet
az étlapon cereália étel köretként vagy önálló fogásként. A
cereália ételek (főtt, sült tészták, felfújtak) zöldfőzelék vagy
burgonyafogás után szerepeljenek az étlapon.1
Iskoláskorúaknak — serdülőknek — köretként vagy önálló
ételfogásként heti 2-3 alkalommal is adható cereália étel.
Édesipari vagy cukrászati készítmények önálló étkezésként a
serdülők étrendjébe sem állíthatók be.
A levesek közül csak a hús-, zöldfőzelék- vagy gyümölcsalapú
levesek szerepeljenek. A főzelékek közül inkább a kevés sűrítést
vagy sűrítést nem igénylő változatokat ajánlatos készíteni (párolt, habart, rakott, csőben sült főzelék).
Az egyes ételféleségek darálása, áttörése minden korosztály étkezésénél csak abban az esetben szükséges, ha az
ételkészítés technológiája ezt megkívánja.
Az idényszerűséget a nyersen fogyasztható zöldség- és gyümölcsfélékkel kell éreztetni. Tavasszal a nyers vagy savanyított
ételféleségek gyakran kerüljenek beütemezésre. Ezekkel a még
hiányzó nyers zöldséget biztosíthatjuk.
Az eltérő téli-nyári folyadékigény miatt a juttatásban is
legyen különbség, és ezt az étrend tükrözze.
A helyi étkezési szokások is megvalósíthatók, ha az életkornak
megfelelő energia-tápanyagigényt szem előtt tartják.
Három-négy hétnél gyakrabban ugyanaz az összeállítás ne
szerepeljen az étlapon.
Egy-egy nyersanyagból különböző ételféleségek készüljenek.
Például: zöldborsóételek: leves, párolt vagy habart főzelék, saláta
öntettel, egyéb zöldséggel vegyesen.

• Az íz- és színbeli változatosságra egy-egy étkezésre beiktatott
ételfogásoknál is oda kell figyelni.

1

Kivétel a hús alapanyagú leves után adott cereália fogás.
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Érzékszervi benyomások összhangján az ételek ízének, színének és hőmérsékletének, valamint a terítés és tálalás
folyamatának harmóniáját értjük. Az összhangnak érvényesülnie kell a nyersanyagok összeválogatásában, a szín és az
ízek összhangjában. E felsorolt tényezők harmonikus, szakszerű összeválogatásával jön létre az ételek élvezeti értéke.
Ennek tudatos növelése az élelmezés egyik lényeges feladata.
3.4 Az étrend energia- és tápanyagtartalmának ellenőrzése
Ehhez elengedhetetlen az anyagkiszabás napra kész, pontos
elkészítése.

Önkontroll!
Mi szerepeljen az anyagkiszabási lapokon?
❏

Elkülönítve fel kell tüntetni az elkészítésre kerülő, majd
kiadagolt ételféleségek nevét és

❏

az elkészítésükhöz szükséges nyersanyagok mennyiségét.

❏

Rendkívül lényeges a mértékegységek pontos megnevezése
(kg, l, esetleg db, de itt utalni kell a súlyra),

❏

az adagszám,

❏

az étkezők létszámának megjelölése.

Az adatok ismerete alapján manuálisan, de a számításhoz összeállított
számítógépes program segítségével, Dr. Bíró György és Dr. Lindner
Károly „Tápanyagtáblázat”-a (1988), valamint egyéb értékek segítségével kiszámíthatjuk, hogy a vizsgált időszak alatt egy étkező
milyen energia- és tápanyagtartalmú ételt kapott, mennyi vitamint, ásványi anyagot tartalmazott az elkészített étel.
A táplálkozással foglalkozó szakemberek által ismert, hogy a
jelenleg rendelkezésre álló, fent említett „Tápanyagtáblázat” adatai a többszörös átdolgozás ellenére sem tartalmazzák teljes
körűen a szükséges adatok mindegyikét. Mindezek ellenére a
szakember talál megoldást, és ha nem is teljes pontossággal, de
kiszámíthatja és értékelheti az energia- és tápanyagjuttatást.
Nagyobb gondot jelent az, hogy egy-egy konyha különböző korúak
ellátását biztosítja (például 3-60 év). Ez esetben a gyakorlat
szerint az ételosztásnál tesznek különbséget. A számítási adatok
egy irányvonalat mindenképpen adnak és ez is használható.
A gyakorlat azt igazolja, hogy azokon a konyhákon, ahol folyama-
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tosan figyelemmel kísérik a kormányrendeletben előírt élelmezésfelhasználási minimum mennyiségeket — és az étrend összeállításánál azok biztosítására törekszenek, ebből kiindulva kezdik az
étlaptervezést —, ott az energia- és tápanyagjuttatás is megközelíti az optimálisat. Ennek kivitelezése különösebb nehézségekbe
(plusz munkát alig jelent) nem is ütközik.

4. A gyermek- és diákélelmezésben alkalmazható
különleges étrendi típusok
Az utóbbi években több gyermek- és diákélelmezési konyha vegetáriánus és más hasonló jellegű étrendet vezetett be. A korábban
ismertetett 24/1991. (II.9.) kormányrendelet mellékletében előírt
energia- és tápanyagértékű élelmezést így nem biztosítják.
Nem vitás, hogy az ilyen étrendnek is vannak előnyei, de számos
hátránya is van.
Az étrend egyik veszélye az alacsony fehérjefogyasztásban rejlik.
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Az a magyarázat, hogy a napi 80-100 g fehérjefogyasztás teljesen
felesleges — mert az emberi szervezet fehérjeszükséglete csekély, és elég
az energiaszükséglet 7%-át biztosítani fehérjéből a szokásos 12-14%-kal
szemben, márpedig ezt a mennyiséget a növényi fehérjék bőven fedezik
—, nem állja meg a helyét.

Hosszabb ideig tartó fehérjehiányos táplálkozás következtében
fehérjehiányos állapot fejlődik ki. Ilyenkor vérszegénység, gyengeség, étvágytalanság és testsúlyvesztés jelentkezik.
A legnagyobb veszélye a fehérjehiánynak gyermekkorban, valamint terhes és szoptatós nők esetében jelentkezik, amikor a
szervezetnek a legnagyobb szüksége van az építőkövekre.
Másik veszély a vashiányos állapot kifejlődése, és a vashiány
következtében előálló vérszegénység. Ismert tény, hogy a vasfelszívódáshoz jó minőségű fehérjékre van szükség.1 További prob-

1

Bár a növényi élelmiszerek vastartalma nem kisebb, mint az állati eredetű
élmiszereké, de felszívódásuk gátolt. (Például a paraj vastartalmának csupán alig 1%-a szívódik fel.)
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lémát jelent a B12 vitamin hiánya a csak növényi eredetű táplálkozás esetében. Ennek következménye ugyancsak vérszegénység.
Néhány különleges étrendi típus:
• A lakto-ovo-vegetáriánus étrend a növényi élelmiszereken kívül
megengedhetőnek tartja a tej és a tojás fogyasztását is.
• A szemi-vegetáriánus étrend az előzőn kívül megengedi a hal
és csirke fogyasztását is.
• A makrobiotikus1 és vegán2 étrend számos tápanyag vonatkozásában nem elégíti ki sem a gyermekek sem a felnőttek
szükségletét. Hiánytünetek jelentkezhetnek.

Figyelem!
Mit ír elő az országos tisztifőorvos 1/1994. számú állásfoglalása a bölcsődékben és közoktatási intézményekben a közétkeztetésben alkalmazható különleges étrendekről?
➟ A 0-18 éves korcsoportba tartozóknál a makrobiotikus
és vegán étrend súlyos egészségkárosodáshoz vezethet,
ezért ilyen étrendösszeállítás nem engedélyezett.
➟ A lakto-ovo-vegetáriánus illetve szemi-vegetáriánus étrend
bevezetését kezdeményezheti annak a bölcsődének vagy
közoktatási intézménynek a fenntartója, amelyik a területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet szakvéleménye alapján jóváhagyott étrendtervezettel rendelkezik. Az étrend tervezését, a kivitelezés ellenőrzését orvosnak vagy dietetikusnak kell végeznie.

A „Módszertani Levél” szövegét megfogalmazó kollégium javasolja,
hogy az országos tisztifőorvos engedélye alapján működő intézményekben egészségügyi megfigyelést végezzenek a gyermekek
tápanyagellátására, tápláltsági állapotára, fejlődésére, illetve a
tápanyagok hasznosulására vonatkozóan.
A folyamatos megfigyelést a területileg illetékes gyermekgyógyász
1

2

A makrobiotikus étrend tiltja az állati eredetű termékek felhasználását, és
szigorúan növényekből, mégpedig elsősorban magvakból álló étrendet ír elő.
A cukor fogyasztása sem megengedett.
A szigorú vegetáriánus (vegán) étrend csak növényi élelmiszereket, ezen
belül elsősorban gyümölcsöket tartalmaz.

Iskolavezetés 1995. november

O
8.1
19

Iskola és társadalom

bevonásával az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
helyi intézete szervezi és hajtja végre az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet szakmai útmutatása alapján.

5. Mit tehet az oktatási intézmény az egészséges
táplálkozás megvalósulása érdekében?
Az optimális élelmezés, táplálkozás az egyén, a család számára is
az alapvető táplálkozási fogalmak ismeretét követeli meg. Ezen
belül külön kell foglalkozni a gyermekek, diákok élelmezésével,
mert a magas energia- és zsírtartalmú ételek fogyasztása, a
szükségleteknél kevesebb vitamin biztosítása esetén azonnali
egészségkárosodás nem alakul ki, de a felnőttek helytelen példamutatása nyomán kialakult rossz szokások egész életre szólóan
meghatározhatják az egyén egészségi állapotát.
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Ezért valamennyi felnőtt, elsődlegesen a szülő, de nem kevésbé
az óvónő, a tanító, a tanár feladata a gyermekek ismereteinek
bővítése. Ehhez ismerni kell az egészséget védő, megőrző és a
betegséget megelőző egészséges életmód, ezen belül az egészséges
táplálkozás útmutatásait.
Osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken ismertetni kell a
gyermekekkel, szülőkkel, hogy milyen módon kerülhetők el a
helytelen táplálkozásból eredő, valamint az ételfogyasztást követő
megbetegedések.
Tudja meg a gyermek, hogy mindent ehet, amit szeret, csak az
egyes élelmiszerféleségek, ételek mennyisége a döntő, a meghatározó.
A közegészségügyi előírások ismerete is nagyon fontos, mert nem
csak a közétkeztetésben kell biztonságosan elkészíteni az ételeket. Szabálytalanságok esetén a családi ételeredetű megbetegedés is gyakori. Ez az egyén, de a közösség számára sem lehet
közömbös.
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Iskolaorvos, védőnő,
foglalkozás-egészségügyi orvos
az iskolában

Dr. Formaggini Margit

Az eredményes oktatás, nevelés egyik alapvető feltétele, hogy azt
egészséges pedagógusok nyújtsák egészséges diákok számára,
biztonságos és kellemes munkakörnyezetben.
A pedagógusok és a tanulók egészségi állapota, az iskolai higiénés
és munkavédelmi körülmények hatása meghatározó az oktatásitanulási képességre, azaz az oktatók és a tanulók munkavégző
képességére.
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1. A munkavégzés és a munkakörnyezet hatása
az egészségre
Mint minden munkahelyen, az iskolában is a tárgyi, a pszichológiai és pszichoszociális munkakörnyezet nagyon gyakran felelős
betegségek és sérülések keletkezéséért. Bizonyos oktatási intézményekben, a fizikai-kémiai, biológiai laboratóriumokban és a
számítógépek képernyői előtt tanár és diák egyaránt ki lehet téve
speciális egészségkárosító hatásoknak.

Figyelem!
Melyek az iskolában előforduló egészségkárosító tényezők?

O
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➟ fizikai hatások (elektromágneses sugárzás különböző formái, zaj)
➟ különböző vegyi anyagok és biológiai ágensek, amelyek az
egészséget akutan vagy hosszú távon veszélyeztethetik
➟ az optimálisnál nagyobb fiziológiai megterhelések
➟ kisebb-nagyobb sérüléssel járó balesetek
➟ pszichés túlterhelés

2
2. A jelenkor egészségügyi problémái
Nem mentesek az iskolák a jelenkor nagy egészségügyi problémáitól sem, amelyek az elmúlt húsz év gondjait jelentik a fejlett,
civilizált országokban.

2.1 A megbetegedési és halálozási struktúra
jelenkori változásai
A két világháború alatt, a század eleji gazdasági válságok idején,
a társadalmi-gazdasági jólét alacsony szintjén a fertőző betegségek, a járványok tizedelték az emberiséget, így hazánk lakosságát
is. Elsősorban a tüdőtuberkulózis volt felelős a fiatal és középkorú
lakosság halálozásáért. Hazánkban ez a kór népbetegségnek
számított.
A második világháború utáni években a gyors technikai-gazdasági és tudományos fellendülésnek köszönhetően a járványos fertőző betegségeket radikálisan leküzdöttük. Az antibiotikumok
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felfedezése, a szervezett és kötelező védőoltások, valamint tüdőszűrő állomások rendszere párhuzamosan a társadalmi-gazdasági fellendüléssel (megfelelő táplálkozás és higiénia) mintegy 20-25
év alatt felszámolta a járványos fertőző betegségeket.
2.2 A halálozást döntően befolyásoló betegségek
A 70-es években megváltozott a lakosság megbetegedési és halálozási struktúrája. Megjelentek az olyan krónikus nem fertőző
betegségek, amelyek döntően befolyásolták a halálozási mutatókat.
Jelentőségük egyrészt tömeges méretük, járványos nagyságrendű
fellépésük miatt, másrészt az életet veszélyeztető súlyosságuk
miatt van.

Figyelem!
Milyen betegségcsoportok tartoznak ide?
➟
➟
➟
➟
➟

krónikus szív- és érrendszeri betegségek
rosszindulatú daganatos betegségek
balesetek
krónikus légzőszervi betegségek
krónikus mozgásszervi betegségek

2.3 Az egészségtelen életmód szerepe a krónikus,
epidemiológiai jelentőségű betegségek kialakulásában
Ezek a betegségek sokféle okra vezethetők vissza, léteznek kialakulásuk hátterében egyéni örökletes hajlamok is. Azonban a sok
kimutatott és igazolt oki tényezőt elsősorban a helytelen, egészségtelen életmódban kellett megtalálnunk.

Figyelem!
Melyek a ma jellemző helytelen életmód elemei?
➟ helytelen, egészségtelen táplálkozás, túl sok állati zsír,
erősen sós és fűszeres ételek fogyasztása feleslegesen nagy
mennyiségben
➟ mértéktelen alkoholfogyasztás
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Figyelem! (folytatás)
➟
➟
➟
➟

dohányzás
túlzott gyógyszerfogyasztás, drogfogyasztás
kevés mozgás
hajszolt, stresszhatásokkal teli körülmények a családban,
a lakókörnyezetben, a munkahelyen
➟ a környező levegő és víz szennyezettsége

3. A preventív medicina
Az egészségügy ezen betegségek elleni küzdelemre felkészülve
kialakította a maga stratégiáját, a preventív medicinát.
Az ismertetett krónikus, járványos méretekben fellépő
betegségekre a társadalmi méretű megelőzés a gyógyszer.
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Idejében fel kell ismerni az egyénben és életmódjában meglévő
rizikófaktorokat és tudatosan kiküszöbölni azokat. Megtanítani a
fiatalt — de a középkorút és az idősebbet is —, hogy egészségének alakulása, életének minősége életmódjában rejlik.
Egészen fiatal korban meg kell tanítani arra, hogy az egészség
óriási érték az ember és a társadalom számára, amelyet mindenkinek védeni, őrizni kell.
A betegségeket, az egészségkárosodásokat, a baleseteket
• az egyén szintjén,
• a kis és nagy közösségek szintjén,
• a társadalom szintjén
az egészségügynek és a társadalomnak együttesen kell megelőznie. Ez a preventív medicina egyik alapköve.
Az előzőekben felvázoltak alapján egyértelmű, hogy a dolgozó
közösségek nemcsak a jelenkor általában meglevő károsító hatásait szenvedik el, hanem ezen túlmenően munkahelyük egészségi
ártalmait is. Veszélyeztetettségük, rizikójuk a munkavégzéssel
és a munkakörülményekkel összefüggő ártalmakkal megnövelt nagyságú, ezért külön figyelmet érdemelnek.
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4. Preventív egészségügyi tevékenység
az iskolában
Az egészségügyi szolgálat, a megelőző egészségügyi tevékenység
képviselői az iskolákban:
•
•
•
•

a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
az iskolaegészségügyi szolgálat
iskolaorvos, iskolai védőnő
fogorvos, fogászati asszisztens

4.1 A foglalkozás-egészségügyi ellátás
A munkavédelemről szóló törvény előírta a minden munkáltatóra
és munkavállalóra kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátást.1
Az ennek alapján megjelent kormányrendelet2 értelmében
minden munkáltatónak biztosítania kell dolgozói számára
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást.
2

Miután az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1995. október 1-jétől nem finanszírozza a foglalkozás-egészségügy szakmai tevékenységét, a munkáltatónak kétféle lehetősége van arra, hogy biztosítsa
dolgozói számára a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást.
Foglalkozás-egészségügyi szolgálatot hoz létre, foglalkozás-egészségügyi rendelőt tart fenn és foglalkozás-egészségügyi orvost
alkalmaz. Ezt a lehetőséget igazán csak a közép- és nagyüzemek,
intézmények választhatják, ahol a munkavállalói létszám eléri az
500-600 főt.
A másik lehetőség — és ez az iskolák számára is választható —,
hogy megvásárolja dolgozói számára a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatást oly módon, hogy szerződést köt egy foglalkozásegészségügyi szolgálattal.
Foglalkozásegészségi osztályba sorolás
A szolgáltatásnak a rendelet által megállapított térítési díja van.
Ennek mértéke aszerint változik, hogy milyen foglalkozásegészségi
osztályba sorolhatók a munkavállalók. A foglalkozásegészségi osztályba sorolás a dolgozó veszélyeztetettségének a mértékét tükrözi.

1
2

1993. évi XCIII. törvény 58. §.
89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet.
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Például az „A” foglalkozásegészségi osztályba sorolandók a bányászatban
és kohászatban munkát vállalók, valamint a sugárzó, illetve rákkeltő
anyagokkal dolgozók vagy az állatkísérletekkel foglalkozók. A térítési díj
ebben az osztályban 6500 Ft/fő/év.

Az oktatási intézmények dolgozói a D foglalkozás-egészségi
osztályba sorolhatók, itt a térítési díj mértéke 3200 Ft/fő/év.
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás tartalma
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet — bármilyen formában is kerül kialakításra — azonos tartalmi feladatokat
köteles ellátni. Ez az úgynevezett foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás, amely a következő szakmai tevékenységekből áll:

O
8.2
6

• a munkaköri alkalmasság előzetes, időszakos és soron kívüli
vizsgálata meghatározott szakmai szempontok szerint1
• a foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása és bejelentése2
• a munkavégzés egészségkárosító hatásának vizsgálata3
• a munkavállalók felvilágosítása
— munkakörülményeikről,
— a követendő magatartásról, hogy elkerüljék a foglalkozási
betegségeket, baleseteket,
— a kötelező szűrővizsgálatok elvégzésének szükségességéről
A fentieken kívül a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás
körébe tartoznak még az alábbi vállalati, intézményi, munkáltatói
tevékenységek, amelyekben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
szakmailag közreműködik:
• a munkahelyi veszélyforrások feltárása
• foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldása
• az elsősegélynyújtás és sürgős orvosi ellátás megszervezése, az
elsősegélynyújtók szakmai felkészítése
• a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és
rehabilitációs tervének kidolgozása

1
2
3

Lásd a 4/1981. (III.31.) Eü.M. sz. rendeletet.
A 3/19981. (II.l4.) Eü. M. sz. rendelet alapján.
Alapkövetelményeit a 2/1981. (II.7.) Eü.M. sz. rendelet írja elő.
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4.2 Az iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátást az egészségügyi alapellátás
részeként
•
•
•
•

iskolaorvos,
fogorvos,
védőnő és
fogászati asszisztens

nyújtja az iskolában.1
Működésének legfőbb célja a tanulók egészségének megőrzése, az egészségromlás, a betegségek kialakulásának megelőzése.
Az iskola-egészségügyi ellátás szakemberei tevékenységük során
együttműködnek a logopédussal, a pszichológussal és más szakemberekkel. Az együttműködés rendszeres a tanuló háziorvosával, illetve házi gyermekorvosával, és szükség szerint kiegészül a
tanuló ellátásában részt vevő intézményekkel, szolgálatokkal –
szakorvosi rendelőintézetek és gondozóintézetek, valamint fekvőbeteg-gyógyintézetek –, továbbá az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetével és családvédelmi szolgálatokkal.
Az iskolaorvosi és a védőnői ellátás
Az iskolaorvosi és védőnői ellátást valamennyi nevelésioktatási intézményre kiterjedően kell megszervezni.
Ez történhet intézményenként vagy több intézmény ellátásának
közös biztosításával. Az iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelését a rendelet határozza meg.
Az iskolaorvosi és védőnői ellátás személyi feltételei
Az iskolaorvosi és védőnői ellátást végezheti
• háziorvos és körzeti védőnő részmunkaidőben, valamint
• iskolaorvos és iskolavédőnő teljes vagy részmunkaidőben
a következő oldalon található táblázatban szereplő tanulói létszámok figyelembevételével:

1

Az 5/1995. (II. 8.) és 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet alapján.
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Tanulólétszám
400 fő alatt

Orvos

Védőnő

háziorvos, illetve
házi gyermekorvos
részmunkaidőben

körzeti védőnő
részmunkaidőben

800–1600 fő

iskolaorvos részmunkaidőben

iskolavédőnő teljes
munkaidőben

1600 fő felett

iskolaorvos teljes
munkaidőben

egy iskolavédőnő teljes
munkaidőben

iskolaorvos részmunkaidőben

két iskolavédőnő teljes
munkaidőben

400–800 fő

vagy

iskolavédőnő rész-, illetve
teljes munkaidőben

Az adatok normál nevelési-oktatási intézményre vonatkoznak.
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben 800 tanulónként egy teljes munkaidejű iskolaorvos és 400 tanulónként egy teljes munkaidejű iskolavédőnő foglalkoztatását írja elő a rendelet.
Az iskolaorvos és védőnő preventív tevékenysége
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Ez a tevékenység magában foglalja
• a gyógyító-megelőző feladatokat
• az egészségnevelést, valamint
• a közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi iskolai
feladatokat.
Gyógyító-megelőző feladatok
A gyógyító-megelőző feladatokat a gondozás módszerével végzik,
amelynek fontos elemei a rendszeres időközökben végzett szűrővizsgálatok.

Figyelem!
Melyek az iskolaorvos gyógyító-megelőző feladatai?
➟ A tanulók egészségi állapotának szűrése, nyomon követése, ezen belül az iskolaorvos
— óvodáskorú gyermekeknél évenként, iskoláskorúaknál
kétévenként elvégzi a belgyógyászati fizikális alapvizsgálatokat,
— szükség esetén kiegészítő vizsgálatokra küld szakorvosi
rendelőintézetbe vagy kórházba,
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Figyelem! (folytatás)
— baleset, rosszullét esetén orvosi elsősegélyt nyújt, majd
a beteget háziorvosához vagy házi gyermekorvosához,
illetve szükség szerint más intézménybe irányítja,
— megállapítja a veszélyeztetettek kategóriáját (testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók, krónikus betegek)
és gondozási nyilvántartásba veszi a veszélyeztetett tanulókat,
— a testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot
megállapító bizottság elé utalja a kiemelten veszélyeztetett tanulókat,
— a krónikus betegek gondozásba vételével egy időben felveszi a kapcsolatot a tanulók osztályfőnökével és szüleivel,
az iskolai védőnővel, a tanulók háziorvosával, illetve házi
gyermekorvosával
— rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrző vizsgálatban részesíti a gondozásba vett tanulókat
➟ Alkalmassági viszgálatok:
— pályaalkalmassági vizsgálatokat végez az Országos Munkaés Üzemegészségügyi Intézet Ifjúsági Egészségvédelmi Intézetének irányelvei alapján
— elkészíti a tanulók testnevelési csoportbeosztását
— elvégzi a sorköteles tanulók katonai alkalmasságának
előzetes elbírálásához szükséges vizsgálatokat.
Az ismertetett gyógyító-megelőző feladatokat az iskolaorvos az
iskolavédőnővel szorosan együttműködve látja el.
Az iskolavédőnő a gyógyító-megelőző munkája során önállóan
végzi az alábbiakat.
• Alap-szűrővizsgálatok
— a testi fejlődés paraméterei (súly, hossz, mellkörfogat)
— pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés
— érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás)
— BCG oltási heg ellenőrzése (tüdőtuberkulózis elleni védőoltás)
— mozgásszervi rendellenességek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások)
— golyvaszűrés
— vérnyomásmérés
• A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése
• Elsősegélynyújtás
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Egészségnevelési feladatok

Figyelem!
Az iskolaorvos és iskolavédőnő egészségnevelési munkájában
kiemelt figyelmet kapnak az alábbi témakörök, illetve területek:
➟ az egészséges életmódra nevelés, betegápolás, elsősegélynyújtás
➟ a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
➟ családtervezés, fogamzásgátlás
➟ szülői szerep, csecsemőgondozás
➟ részvétel a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában
➟ egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal
A felsorolt témakörök közül az első négy szakterületen az iskolavédőnő részt vesz az iskolai egészségtan oktatásában.
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Milyen módszerek alkalmasak egészségnevelésre?
•
•
•
•

előadások
előadás-sorozatok
tanfolyamok
vetélkedők

Közegészségügyi-járványügyi és környezet-egészségügyi feladatok
Az eredményes iskolai oktatás, tanulás egyik alapfeltétele
az optimális higiénés körülmények biztosítása.
Ezek optimális kialakításában és ellenőrzésében, a fertőző betegségek és járványok megelőzésében fontos szerepet kap az iskolaorvos és iskolavédőnő.
Feladataik:
• az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése
• járványügyi előírások betartásának ellenőrzése; fertőző betegségek esetén járványügyi intézkedések elrendelése
• a közétkeztetés ellenőrzése a nevelési-oktatási intézményben
• javaslattétel közegészségügyi-járványügyi hiányosságok megszüntetésére
• az intézményi környezet (tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem és egyéb kiszolgálóhelyiségek) ellenőrzése, hiányossá-
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gok észlelésekor intézkedésekre való javaslattétel
• a tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények ellenőrzése
Közegészségügyi-járványügyi és környezet-egészségügyi feladatok ellátása során nem csak az iskolaorvos és iskolavédőnő
szoros együttműködését kell hangsúlyozni, hanem szerepet kap
e területen a foglalkozás-egészségügyi orvos is. Hiszen a tantermek, szertárak, tornatermek és a technikai foglalkozások termei,
továbbá az étkeztetés higiénés feltételei nemcsak a tanulók,
hanem a pedagógusok belső munkakörnyezete is.
Az iskolafogászati tevékenység
Az iskolafogászati tevékenység az egészségügyi alapellátáshoz
tartozik, tartalmában preventív és terápiás gondozást jelent.
A valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjedő iskolafogászati ellátás megszervezése és működési feltételeinek
a biztosítása a fogászati alapellátást működtető feladata.
Az iskolafogászati ellátás személyi feltételei
Az iskolafogászati ellátást úgy kell megszervezni, hogy valamennyi nevelési-oktatási intézmény számára fogászati rendelőt kell kijelölni és az ellátással fogorvost és fogászati
asszisztenst kell megbízni.
A fogorvos iskolafogászati feladatok ellátására való megbízása
teljes, vagy részmunkaidőre szól – a tanulói létszám függvényében – az alábbiak szerint.
Tanulói létszám

Fogorvos foglalkoztatásának módja

1200 fő alatt

részmunkaidőben

1200-1800 fő

teljes munkaidőben

1800 fő felett

teljes munkaidőben és részmunkaidőben,
a konkrét létszámadatok figyelembevételével

A fogyatékos gyermeket a létszámmeghatározásnál kétszeresen
kell figyelembe venni.
A iskolafogászati ellátás preventív-kuratív feladatai
Az iskolafogászati tevékenység részben a fogorvosi rendelőben,
részben a nevelési-oktatási intézményben folyik.
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Figyelem!
A fogorvos feladatai:
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➟ munkaterv szerint évente két alkalommal elvégzi a tanulók
csoportos vizsgálatát és kezelését
➟ a további kezelésre szorulókat visszarendeli és/illetve szakellátásra (fogszabályozás, szájsebészet) irányítja
➟ munkaterv szerint évenként legalább egyszer elvégzi az
óvodások szűrővizsgálatát az óvodában
➟ szükség szerint berendeli az óvodásokat kezelésre (egyénileg vagy csoportosan) a rendelőbe
➟ kiemelten gondozza a fogyatékos és más módon veszélyeztetett gyermekeket gondozási munkája során
➟ rendszeres kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézményekkel
➟ részt vesz szakterületét jellemző témakörökben az iskolai
egészségnevelésben, és az egészségtan oktatásában
➟ szervezi és irányítja ellátási területén a komplex fogászati
megelőző programot

A fogászati asszisztens feladatai
• segíti a fogorvost gyógyító-megelőző, szervező- és egészségnevelő munkájában, elvégzi az adminisztrációt
• elvégzi a rendeléssel, megelőzéssel, kezeléssel kapcsolatos aszszisztensi feladatokat
• önálló feladatként – a fogorvos irányításával és felügyeletével –
az alábbi tevékenységeket végzi:
— kapcsolatot tart szülőkkel, pedagógusokkal és az iskolaegészségügyi szolgálat munkatársaival
— részt vesz csoportos szűrések, kezelések, megelőző foglalkozások szervezésében
— egyéni és csoportos egészségnevelő tevékenységet folytat (például kihangsúlyozza a fogmosás, szájöblítés fontosságát)
— ellenőrzi a szájhigiénét
— szájhigiénés megelőző tevékenységet végez a rendelőben, a
nevelési-oktatási intézményben, a nyári táborban
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5. A komplex egészségügyi preventív tevékenység
három sarkköve az iskolában
Az iskolákban működő egészségügyi szolgálatok (foglalkozásegészségügyi, iskola-egészségügyi szolgálat) preventív tevékenységének alapvető célkitűzése, hogy megvédjék az pedagógusokat
és a tanulókat a munkavégzésben – a nevelésben, a tanulásban
és a munkakörülményekben – rejlő egészségkárosító hatásoktól.
Az egészségügyi szolgálatok ebben a munkában egyrészt a gyógyító-megelőző ellátás munkamódszerét, a gondozási módszert
alkalmazzák a saját szakmai területükhöz tartozó korcsoportoknál. Másrészt az egészségnevelés, a tudatformálás eszközeivel
élnek, hogy megnyerjék preventív egészségügyi munkájuk számára az egyéneket, a közösségeket.
Harmadrészt — de nem utolsósorban — a közegészségtan-járványtan munkamódszereivel és szakmai tanácsaival vesznek
részt a biztonságos és egészséges belső iskolai munkakörnyezet
kialakításában.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Szervezkedjünk!
Az Iskolairányítók Magyarországi Egyesülete
Gergely László
Hazánkban jelenleg körülbelül 100 oktatással, neveléssel foglalkozó egyesület működik. E fejezet célja, hogy ezek közül az
1991-ben alakított, szolnoki székhelyű Iskolairányítók Magyarországi Egyesületét (rövidítve IME) mutassa be. Eredményeiből,
sikereiből és problémáiból általánosítható, a gyakorlatban használható tapasztalatokat igyekszik összegezni és közreadni.
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1. Az IME mint egyesület
1.1 Előzmények
Az egyesület alapító tagjai egy nyolchetes külföldi oktatásügyi
vezetőképző program résztvevői és szervezői voltak. Ez a program
nem csak korszerű anyagot nyújtó elméleti és gyakorlati foglalkozásokból, intézménylátogatásokból állt, de sok új ismeretet is
adott a létező oktatásügyi szakmai szervezetekről, ezek nemzetközi együttműködéséről.
A megszerzett ismereteket a résztvevők nem csak saját munkájukban kívánták hasznosítani, de vállalásukhoz híven közkinccsé
is akarták azt tenni. Ennek egyik lehetséges módja egy egyesület
alapítása volt.

1.2 Alapítás
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Ismerve a hazai iskolavezetők, oktatásirányítók gondjait, az egyesület alapítói a szervezet létrehozásával is hozzá kívántak járulni
a helyzet javításához. Az egyesület a korábbi hazai, neveléssel,
oktatással foglalkozó szakmai szervezetektől abban különbözik,
hogy az oktatásirányítás problémáit állította a középpontba. Az
alapító tagok nagy része középiskolai igazgató vagy igazgatóhelyettes volt, de általános iskolai vezetők és kutatók is
voltak közöttük. Már kezdetben felmerült az az igény, hogy az
egyesületben minden, az oktatásirányítás megújításában, fejlesztésében érdekelt réteg képviseltesse magát.
Az egyesület neve: Iskolairányítók Magyarországi Egyesülete (IME)
Címe: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Az egyesület angol elnevezése: Hungarian Educational Management Asssociation, rövidítve: HEMA.
1.3 Célkitűzések
Az IME — az egyesület alapszabálya szerint — az oktatás európai
normáihoz és értékeihez való kapcsolódás érdekében szervezi
tevékenységét. Tájékozódik az oktatásirányítás helyzetéről és fejlődésének irányairól, és hírt ad a hazai állapotokról és elképzelésekről. Mindkét irányú tevékenységét Európában fejti ki.
Céljai szerint
• elősegíti a tapasztalatok és kutatási eredmények átadását,
• részt vállal a magyarországi oktatás- és iskolairányítás fejlesztésében,
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• bekapcsolódik az európai szintű információcserébe és
• kapcsolatot tart fenn hasonló célú szervezetekkel.
1.4 Tevékenysége
Az egyesület céljait többféle tevékenységgel igyekszik elérni. Ezek
közül a legfontosabbak:
• rendszeres tájékoztatás a hazai oktatásirányítással kapcsolatos eseményekről
• összejövetelek szervezése, a hazai információáramlás javítása,
illetőleg véleménycsere céljából
• állásfoglalás oktatáspolitikai kérdésekben
• külföldi előadók meghívása
• csatlakozás a célkitűzéseivel kapcsolatos nemzetközi programokhoz
1.5 Szervezete
Legfőbb döntéshozó szerve a legalább évente egyszer összehívott
közgyűlés. A közgyűlések és ülések között a kétéves időtartamra,
titkos szavazással választott háromfős vezetőség (elnök, alelnök
és gazdasági ügyvivő) irányítja az egyesület munkáját. Az elnök
és az alelnök folyamatosan legfeljebb négy évig tölthet be vezető
funkciót.

1.6 Az egyesület tagsága
Az egyesület tudatosan törekszik arra, hogy a tagság lehetőség
szerint minden szempontból heterogén legyen.
A tagok
•
•
•
•
•

a közoktatás,
a felsőoktatás,
a kutatás,
az intézményfenntartó önkormányzatok és
a szakmai szolgáltató szervezetek

különböző területein és szintjein dolgoznak.
Alapvető cél az egyes területek arányos képviselete az egyesületben. Az alapításkor a középfokú oktatásban dolgozó intézményvezetők még többségben voltak, a létszám növekedésével kiegyensúlyozottabb és arányosabb lett a tagság szakmai megoszlása.
Országos szervezetről lévén szó, ugyanilyen fontos, hogy a tagok
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az ország egész területéről verbuválódjanak. Ebből a szempontból a kezdeti összetétel sokkal kedvezőbb volt. Az új belépők döntő
többsége fővárosi, nagyvárosi lakos vagy ezek környékén él. A
távol lakó tagok számára komoly problémát jelent az ülésre
utazás is. A passzív tagok nagy része a fővárostól távol lakik.
Reális célként azt lehet kitűzni, hogy az egyesületnek jelentős
számú vidéki tagja legyen Budapest 100-150 kilométeres környezetéből.
A tagság 60-70%-a rendszeresen és aktívan részt vesz az egyesület
munkájában, véleményt nyilvánít, feladatokat is vállal és teljesít.
Az egyesületi tagság nem zárja ki, hogy valaki más — akár több
— hazai vagy nemzetközi szervezet tagja legyen. Sokan a Magyarországi Középiskolák Igazgatóinak Szervezete tagjai. A szervezet egy nyugat-európai hasonló szervezet, a European Secondary Heads Association magyar tagszervezete. A szakképzéssel
foglalkozó tagok közül többen részt vesznek a Magyar Szakképzési Társaság munkájában, mások egyéb szakmai szervezetek
tagjai.
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A nemzetközi szervezetek közül többen tagjai a kutatókat tömörítő European Network for Improving Research and Development in Educational Management (ENIRDEM) nevű európai
hálózatnak.
Az IME tagjai kivétel nélkül tagjai a később tárgyalt EFEA nevű
szervezetnek.

1.7 Gazdálkodás
Az első években a tagdíjbevételek jelentették az egyesület összes
bevételét. A szervezet számára költségkímélő módon a tagok a
tagdíjon kívül sok egyéb költséget is magukra vállaltak, többször
az éves tagdíjnál lényegesen nagyobb mértékben is. A tagság
jelentős része a minimális tagdíjnál lényegesen magasabb tagdíjat
fizetett.
A kiadások legszükségesebbre korlátozásával sikerült elérni, hogy
az egyesület ne élje fel tagdíjbevételeit, hanem fokozatosan növelje
anyagi erejét.
Az egyesület próbálkozott működéséhez külső támogatást is szerezni. Ez az első években nem sikerült. Pályázati forrásból 1995ben sikerült működéséhez és néhány tag hazai, illetve külföldi
rendezvényeken való részvételéhez támogatást kapni.
Az elmúlt egy évben különböző pályázatokkal és egyéb támogatásokkal sikerült egy nagy szakmai rendezvény — a szintén
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később tárgyalandó Intervizitációs Program — megszervezéséhez biztosítani az anyagi feltételeket, megszerezni a részvételi
díjak kiegészítéséhez szükséges összeget.
A következő években is meg kell próbálni működési támogatást
szerezni, illetve szükségessé válik az infláció miatt reálértékben
csökkenő tagdíjak emelése. A jelenlegi tagdíjbevételekből az egyesület működését csak nagyon szerény körülmények között lehet
biztosítani.
1.8 Oktatásügyi vezetőképzés
Megalakulásától kezdve az egyesület tevékenységének fontos területe volt az oktatásügyi vezetőképzés fejlesztése. A tagság
jelentős része nem csak a hazai és külföldi vezetőképző programok résztvevőjeként kapcsolódott ehhez a területhez, hanem a
későbbiekben egyéni és csoportos fejlesztő-, kutatómunkát is
végzett, majd vezetőképző programok előadójává, irányítójává
vált.
Egy szakértői csoport tagjai — sokan közülük IME tagok —
külföldi támogatással új szemléletű és tartalmú oktatásügyi vezetőképző programot dolgoztak ki, melyet az ELTE-n már sikerrel
alkalmaztak és bevezetése más felsőoktatási intézményekben is
folyamatban van.
Új tagok belépésével más oktatásügyi vezetőképző programok
kidolgozói, előadói is szerepet kapnak az IME munkájában, illetve
a különböző programok hatnak egymásra. Az együttműködéstől
az oktatási vezetőképzés megújulása, a mai kor követelményeihez
igazítása is várható.
Összefoglalva:
• Az egyesület megalakulásával a hazai civil szervezetek között
megjelent egy kifejezetten az oktatásirányítás kérdéséivel foglalkozó, annak javításán fáradozó szervezet.
• Az IME arra törekszik, hogy az intézmény- és oktatásirányítás
minden területe és szintje arányosan képviselve legyen az
egyesületben.
• Tudatosan vállalja a külföldi tapasztalatok megismerését, elterjesztését, a hazai eredmények nyilvánosságra hozását.
• Fontos feladatának tekinti az oktatásügyi vezetőképzés megújítását, a gyakorló és leendő oktatásirányítók felkészítését és
támogatását.
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2. Egyesületi élet
2.1 Az ülések és közgyűlések
Az ülések — közöttük évente egyszer vagy kétszer a közgyűlések
— hagyományosan két-három havonta, szombatonként kerülnek megrendezésre, hogy a távol lakó tagok is részt tudjanak
venni rajtuk.
A helyszín mindig változik, egy-egy tag — lehetőleg a munkahelyén — látja vendégül az egyesületet. Az egyesületi munka mellett
a tagok lehetőséget kapnak a fogadó intézménynek, az ott végzett
munkának a megismerésére, megoszthatják a vendéglátó örömeit
és gondjait. A problémák között nem a mindig aktuális finanszírozási gondok szerepelnek első helyen, hanem inkább az oktatásirányítással, a fenntartóval kapcsolatos szakmai kérdések.
Az ülések időpontjáról és helyszínéről a megrendezésre vállalkozó
tag és a tagság dönt az előző ülés végén. A tagok a vezetőség által
javasolt napirendet, háttéranyagokat és a házigazda által összeállított ismertetőt az ülés előtt 10-12 nappal postán kapják meg.
Az utóbbi tartalmazza

O
9.1
6

•
•
•
•

az ülés helyszínét,
megközelítési lehetőségeit,
a menetrendeket és
a parkolási lehetőségeket is.

A napirendi pontok között szinte mindig szerepelnek a következők:
• a fogadó intézmény rövid bemutatása
• új tagok felvétele
• beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
hírekről
• beszámoló olyan szakmai programokról, melyekben több tag
részt vesz
• beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról, tanulmányutakról,
továbbképzésekről
Az ülések nagy részét a napirendi pontok megtárgyalása, vita teszi
ki, amit szükség esetén döntéshozatal követ.
Gyakran — egyéni vállalás vagy felkérés alapján — egy tag rövid
vitaindítót tart valamilyen témából. Az egyesület nagyobb, hoszszabb ideig tartó feladat ellátására vagy esetenként néhány fős
bizottságot hoz létre, melynek vezetője a fentiekhez hasonlóan
számol be a végzett munkáról, eredményekről, problémákról.
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2.2 Egyesületi élet az ülések között
A vezetőség a tagsággal, hazai és külföldi partnerekkel levelezés,
telefon és telefax útján, esetenként személyes találkozókkal tartja
a kapcsolatot. Az egyes feladatok elvégzésére létrehozott bizottságok az ülések között többször is tanácskoznak. Gyors intézkedést
igénylő esetekben a vezetőség néhány taggal való konzultáció után
dönt és erről a következő ülésen számol be a tagságnak.
Az egyesület statisztikai adatszolgáltatási, gazdálkodással összefüggő és egyéb kötelezettségeit a vezetőség teljesíti.
Mivel a vezetőség tagjai különböző városokban élnek, többnyire
telefonon, telefaxon, ritkábban levelezés útján tartanak egymással kapcsolatot. Alkalmanként személyes találkozások, ritkábban
vezetőségi ülések jelentik a részletes megbeszélések lehetőségét.
Az elektronikus levelezés (E-mail) terjedésével a telefax jelentősége
az információ továbbításban valószínűleg jelentősen csökkenni
fog.
Ha azt a határidő megengedi, a tagoknak szánt, de az egyesülethez érkező kérdőívek, információs anyagok és egyebek szétosztása általában az üléseken történik, így ezeket csak az ülésről távol
maradt néhány tagnak kell postai úton kiküldeni.
Az IME szervezeti életére a formalitásoktól való mentesség, hatékonyság, jól kialakult munkamegosztás a jellemző. A megfelelő
előkészítés után 4-5 órán át tartó üléseken a zsúfolt napirend
ellenére tartalmas és hatékony munka folyik.

3. Dilemmák, problémák és örömök
3.1 Kis szervezet — nagy szervezet?
Az alakulástól számított körülbelül másfél évben csak lassan
növekedett a taglétszám. Néhány ülés alatt kialakultak a munkamódszerek, a szokások, az egyesület belső rendje.
Az ülések nem csak szakmai, szervezeti összejövetelek voltak, de
egyben társasági események is. Sok közös élmény és azonos
ismeretanyag alapján, fontos szakmai problémák részletekbe
menő megtárgyalása után, egymás gondolatait is ismerve az
alapító tagok és a korán csatlakozó, az egyesületi életben aktívan
részt vevő tagok „fél szavakból is megértették egymást”.
Minden ülés sok új információt és tapasztalatot adott mindenkinek, ami tovább növelte a közös ismeretanyagot. Az ülések
megszervezése, a tagok szerény vendégül látása kb. 20 fő esetén
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sem elhelyezési, sem egyéb problémákkal nem járt. A komoly
szakmai munka mellett az üléseket belengte a baráti összejárás
bensőséges hangulata.
A második fázisban, körülbelül másfél-két éven keresztül nagyobb számban jelentkeztek tagjelöltek. Felvételük folyamatosan
történt. Többségük valamilyen módon kapcsolódott olyan szakmai programokhoz, melyekben a tagok közül többen részt vettek,
így beilleszkedésük a korábbi gyakorlatnak megfelelően, problémamentesen zajlott. Nagy részük aktívan dolgozik az egyesületben.
A második fázisban bekövetkezett szervezetfejlődést is organikusnak tekinthetjük, az előzőekben említetthez képest csak az ülések
megszervezése jelent egyre nagyobb gondot.
Új helyzetnek vagyunk tanúi az utolsó egy évben, mivel ugrásszerűen nőtt a jelentkezők száma. Bár eddig még nem okozott
problémát a gyors növekedés, a következő veszélyekre, illetve
jelentkezésük esetén kezelésükre fel kell készülni:
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• A kívánatosnak tartott heterogén összetétel nagy létszámú,
azonos területen dolgozó tag felvétele esetén nem tartható.
• Az üléseket, közgyűléseket egy adott taglétszám felett már nem
lehet a korábban kialakult gyakorlat szerint megszervezni.
• A postázási, kapcsolattartási és adminisztrációs munka is
jelentősen nőni fog, a kevés szabad idővel rendelkező vezetőségre jelentős megterhelést fog róni.
• Az új tagok megismertetése az egyesület korábbi életével, munkájával, kapcsolataival, programjaival egyre nehezebbé fog válni. Ismét napirendre kell majd tűzni olyan tájékoztatókat,
melyek, bár aktualizált változatban adnak új információkat, de
a régi tagok számára a háttér- és előzmény magyarázatok
nagyrészt redundánsak.
Az egyesület Hírlevelének folyamatban lévő kiadása is azt a célt
szolgálja, hogy az érdeklődők, új tagok megismerkedhessenek az
egyesület történetével, munkájával, eredményeivel és gondjaival.
A szervezet növekedése minden tag számára örvendetes esemény.
Mutatja, hogy az IME olyan életképes, létjogosultságát bizonyított
egyesület, melynek munkájáról már hallottak a tagjelöltek, alaposabban meg szeretnék azt ismerni és részt kívánnak benne vállalni.
Az új tagok belépésével kétirányúvá válik az információáramlás. A régi tagok sok új, érdekes ismeretet szereznek az új tagok
bemutatkozásából, szakmai tapasztalataiból, gondolataiból, véleményéből. Olyan szakmai területek képviselői kerülnek az egyesületbe, amelyek korábban nem képviseltették benne magukat,
ezzel is teljesebbé és színesebbé téve a „palettát”.
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A taglétszám növekedése növeli az egyesület erejét, szakmai
kompetenciáját. Nagyobb létszámú aktív taggal az egyesület
nagyobb feladatokat vállalhat, jelentősebb programok szervezésében, lebonyolításában vehet részt. Fontos követelmény, hogy a
növekedés folyamatos, de kezelhető mértékű legyen.
3.2 Előnyök és hátrányok
Kis létszámú szervezet előnyei:
•
•
•
•

bensőséges, baráti légkör
közös élmények, ismeretanyag
az ülések egyszerű megszervezése
kevés adminisztrációs munka

Nagyobb létszámú szervezet előnyei:
• heterogénebb tagösszetétel
• az egyesület presztízsének, szakmai kompetenciájának növekedése
• nagyobb feladat vállalásának lehetősége
Veszélyek kis taglétszámú szervezeteknél:
•
•
•
•

belterjesség, „köldöknézés”
szűk szakmai terület érdekeinek képviselete
megmerevedés
kiégés, taglétszámcsökkenés, marginalizálódás, megszűnés

Veszélyek nagy taglétszámú szervezeteknél:
• a tagság passzívvá válása, az aktív tagok számának csökkenése
• a munka, felelősség és „hatalom” koncentrálódása egy szűk
elitnél
• formálissá váló szervezeti élet
• a döntéshozatal nehézkessége, manipulálhatósága
• az ellenőrzés formálissá válása

4. Az IME nemzetközi kapcsolatai
4.1 Kapcsolódás az EFEA munkájába
Az egyesület céljai között előkelő helyen szerepel, hogy a hazai
oktatásügyi gyakorlatban ismertté és elfogadottá tegye a nemzetközi — pontosabban európai — eredményeket.
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Ugyanakkor a hazai eredmények érdekesek és hasznosak lehetnek a különböző mértékben decentralizált vagy centralizált oktatásirányítású európai országok szakemberei részére is.
A kapcsolatoknak keretet kell adni, erre egy nemzetközi szervezethez csatlakozás látszik a legmegfelelőbbnek. Az IME, körülményeit tekintve több szempontból is szerencsésnek mondhatja
magát:
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• Az egyesület alapítása a korábban alakult, hasonló célú, nagy
hagyományokkal rendelkező nyugat-európai nemzeti szervezetek és az azokat összefogó European Forum on Educational
Administration (EFEA) céljaival, szervezeti formáival harmonizáló módon történt.
• Az egyesület tanácsadást, szakmai segítséget kapott az alapítással összefüggő problémák megoldására. Az EFEA kiadványai, hírlevelei, konferenciáiról kiadott záródokumentumai sok
hasznos ötletet, háttér-információt adtak. Ennél is nagyobb
segítséget jelentett több, funkcióban lévő EFEA vezető, illetve
tanácsadó magyarországi látogatása. Kiemelésre kívánkozik a
holland, svéd, német, angol, az utóbbi időben a francia és
spanyol kollégák segítsége.
• Az egyesület tudatosan vállalta az EFEA által a csatlakozni
kívánó nemzeti szervezetekkel szemben támasztott követelményeket, így sok fejlettebb közép- és dél-európai országot megelőzve, a volt szocialista országok közül pedig elsőként lett tagja
az EFEA-nak.
• Szerencsés időpontban került sor az IME csatlakozására, hiszen Magyarország nemzetközi megítélése egyértelműen
pozitív volt, hazánk az érdeklődés középpontjában állt. Ugyanakkor a térség többi állama még jelentős lépéshátrányban volt,
a civil szervezetek megalakulására sok országban csak évekkel
később nyílt lehetőség.
A kapcsolat az EFEA nemzeti szervezeteivel gyorsan és sokrétűen
kifejlődött. Különböző kutatásokhoz kapcsolódó kérdőíves felmérések, ezek eredményei, a nemzeti szervezetek kiadványai, éves
rendezvénynaptárai, hírlevelei, meghívói érkeztek hétről hétre az
IME-hez.
A személyes kapcsolatfelvételre természetesen csak ritkán nyílt
lehetőség. Az egyesület elnöke az EFEA vezető szervének, a Steering
Committee-nek is tagja. A vezetőség kétévente három ülést tart,
ezeken a belépéstől kezdve részt vett az IME elnöke. A rendkívül
tanulságos ülésekről az IME taggyűlésein mindig tartalmas beszámoló hangzott el, így minden tag tájékozódhatott a részletekről is.
Az EFEA két, illetve három tagszervezet rendezésében évente több
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nemzetközi konferenciát szervez. Ezekben az együttműködési
lehetőségekben finanszírozási problémák miatt még nem vett
részt az IME.
Az EFEA legjelentősebb, kétévente megrendezésre kerülő eseménye a jobb híján magyarul is „Intervizitációs Program”-nak (IP)
nevezett rendezvény.

4.2 Az Intervizitációs Programok
Az összes tagszervezet képviseletében egy adott országba látogató
100-120 szakember minden alkalommal más, a rendező ország
és a többi tagország számára is fontos téma feldolgozására vállalkozik.
1993. októberében, Berlinben a VII. Intervizitációs Program központi témája az oktatás és oktatásirányítás helyreállítása volt a
szocializmus összeomlása után, természetesen a német példa
nyomán.
Az IME életrehívása és az EFEA-hoz csatlakozása után első
alkalommal megrendezett konferencián az EFEA vendégeként
nyolc IME tag vehetett részt.
A programra meghívtak egy-két fős delegációkat a nemzeti szervezettel még nem rendelkező közép- és kelet-európai államokból,
illetve a volt Szovjetunió több utódállamából is.
A program magját a résztvevő szakmai érdeklődésétől és nyelvismeretétől (angol vagy francia nyelv) függő három, csoportos intézménylátogatás teszi ki. A program neve is ezekre a látogatásokra, illetve a rendező ország meglátogatására utal. A 10-12 fős
csoportokban nemzetenként 1, legfeljebb 2 fő vesz részt. A meglátogatott intézmények jellege, a fogadó szakemberek munkaterülete és beosztása nagyon változatos.
A csoportok a meglátogatandó intézmények bemutatkozó anyagából előzetesen megismerik az intézményeket, oktatásirányítási
helyzetüket, problémáikat és csoportosítják a látogatáskor felteendő kérdéseket.
A néhány órás látogatás nagy részét szakmai vita teszi ki, az
intézmény megtekintése csak alárendelt szerepet játszik. A vendéglátók szintén kérdezhetnek a látogatóktól, így minden résztvevő sokat tanulhat az eszmecseréből.
A csoport a látogatások után a csoportvezető irányításával
összegző értékelést, ajánlást dolgoz ki, ezeket megküldi az
érdekelt intézményeknek és a záródokumentumban is nyilvánosságra hozza azokat.
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A legtöbb konferencián központi helyet elfoglaló plenáris ülések
az Intervizitációs Programon szakmai szempontból alárendeltebb
szerepet játszanak. Fő funkciójuk a központi téma kibontása a
nyitó ülésen és az összegzés, a tanulságok levonása a záró ülésen.
A nyitó ülés protokolláris szempontból jelentős esemény, a fogadó
ország nagy szakmai tekintélyű és magas beosztású képviselői,
az EFEA legjelentősebb szaktekintélyei a vezető szónokok.
A berlini VII. Intervizitációs Programon részt vett magyar küldöttek a hagyományos konferenciáktól eltérő munkamódszerű, a
résztvevőket aktivizáló, a folyamatba bevonó rendezvényen nagyon sok információt szereztek az EFEA munkájáról, az Intervizitációs Programok szervezéséről.
A többi jelenlévőnél is nagyobb figyelemmel gyűjtötték a tapasztalatokat, minden kis részletre figyeltek, hiszen az 1995-ös VIII.
Intervizitációs Program megrendezéséért folyó versenyben esélyes résztvevőként vettek részt.
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Az EFEA vezetősége 1994. áprilisában végleges döntést hozott a VIII. Intervizitációs Program budapesti megrendezéséről. A konferencia témája a magyar oktatásirányítás jellegzetességét bemutató, a többi tagország érdeklődésére is számot tartó
módon: „Megosztott felelősség és helyi önállóság az oktatásban”. A konferencia előkészítése másfél éve folyik, megrendezésére 1995. novemberében kerül sor.
A csoportokat fogadó több mint 30 hazai intézmény, azok fenntartói, oktatásirányítói, képviselői számára a programban való
közreműködés újszerű továbbképzési lehetőséget is jelent. Mintegy 150-200 meghívott hazai oktatásirányító egy nyílt, szinkrontolmácsolású plenáris ülésen szerezhet információkat különböző
EFEA tagországoknak a konferencia témájához kapcsolódó gyakorlatáról.
A EFEA VIII. Intervizitációs Programja megrendezésének lehetősége az IME számára megtisztelő, erejét próbára tevő feladat. A
programhoz kapcsolódó hazai szakemberek sok új, hasznos
ismeretre tehetnek szert az intézménylátogatásokból, a nyílt
plenáris ülésen való részvételből, ugyanakkor a megszokott
konferenciaszervezéstől eltérő, hatékony módszerekkel ismerkedhetnek meg. A konferencia eredményeivel a záródokumentumból és feltehetően a szaksajtóból is minden érdeklődő megismerkedhet.
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A cigányság és az iskola viszonya
Dr. Hegedűs T. András

Iskoláink jelentős hányada naponta kerül szembe a legnagyobb
magyarországi kisebbség, a cigányság problémáival. Az iskolavezetésnek nagy a szerepe abban, hogy olyan iskolai légkör alakuljon ki, amelyben az együttműködés kap hangsúlyt. Ehhez mindenekel ő tt azt kell megérteni, hogy a cigányság — bels ő
heterogenitása ellenére — társadalmi helyzetében hasonló, kulturálisan pedig sok önálló érték hordozója. Az iskolavezetésnek
olyan eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek az iskolai teljesítmények mellett a kulturális „másság” elismerésén, megértésén alapulnak.
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1. Helyzetkép
Az elmúlt évtizedekben a cigányság, a cigány gyermekek iskolázásában rendkívül jelentős fejlődés történt. Ezért ma a központi
kérdés már nem az analfabétizmus leküzdése (jóllehet létezik
ez a probléma is), hanem az iskolázottsági szint gyorsabb emelése,
a gyermek és serdülő korosztályok iskolai sikerességének támogatása.
A fejlődés tényét nem kérdőjelezi meg, hogy a fiatal cigány nemzedékek viszonylagos elmaradása a többséghez képest valószínűleg növekszik. A cigány gyerekek száma és aránya minden
egyes iskolaévben csökken — kiváltképpen nagy mértékben a
felső tagozaton és a középfokú oktatásban, miközben a megfelelő
korú nem cigány tanulók az általános iskolát csaknem mindnyájan el tudják végezni, és továbbtanulnak.
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Iskoláink fontos feladata, hogy előmozdítsák cigány tanítványaik előmenetelét. Ehhez szükséges az a tudás, ismeret, készséganyag, amely úgy segít a tanulmányi teljesítmények emelésében, hogy egyúttal felkészít az etnikumok békés egymás
mellett élésére is. Különös aktualitást adhat a kérdésnek, hogy
a szabad iskolaválasztás joggyakorlata következtében gyakoribbá
válnak az olyan iskolák, amelyeket zömükben vagy kizárólagosan
cigány etnikumú tanulók látogatnak. Az iskolaigazgatónak fontos
szerepe van abban, hogy hogyan sikerül az együttműködés az
adott iskola és a helyi cigányság között.

1.1 Az iskolai sikertelenség háttere
A cigány gyermekek jó része már iskolai tanulmányaik elején
annyi kudarcot szenved, hogy kimarad, lemorzsolódik. A kudarcok a tanulmányi elégtelenségben fejeződnek ki, de nagy szerepet
játszik a cigány gyerekek érzékenysége, sérülékenysége, alacsony
fokú kudarctűrő képessége is.
A tanulmányi sikertelenség hátterében kétféle — egymást is
erősítő — tényezőkomplexumot kell keresnünk. 1
•

1

A hiányosságok egyik részét olyan készségek és ismeretek
alkotják, amelyek az eddigi iskolai pályafutás során nem
épültek be. Ezek a tudások, illetve tudáshiányok sokfélék

Az alábbiakban Forray R. Katalinnal végzett kutatásainkra
támaszkodunk.
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lehetnek, a történelemtől a matematikáig, kémiáig, helyesírásig. Intenzív, korrepetáló jellegű foglalkozásokon felderíthetők, pótolhatók. Ebből a szempontból a cigány iskolások
hasonlóak más halmozottan hátrányos helyzetű csoportokhoz. A következőkben ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk.
•

A háttértényezők másik kötege pszichológiai, szociálpszichológiai összefüggésekben kereshető. A középfokú továbbtanulás a cigányság körében ma még (eltekintve kis létszámú
elit-értelmiségi csoportoktól) ritkaságnak számít. A középiskolás a legtöbb esetben nemcsak földrajzilag kerül távolabb
a kibocsátó közösségtől, hanem társadalmilag is. Nem csodálkozhatunk, ha a cigány közösségek védekezni igyekeznek az
ellen, hogy tagjaikat, ráadásul legtehetségesebb tagjaikat elveszítsék. A továbbtanulást vállaló kamasz számára is (akár
tudatosulva, akár lappangva) felmerül a kérdés: elveszítheti
közösségét, ha vállalja az asszimiláció veszélyét.

•

A két tényezőcsoport úgy függ össze, hogy az asszimilációs
kényszer (vagy ennek veszélye) csökkenti a gyerek tanulási motivációit, kérdésessé teszi, megéri-e a tanulásért
vállalt erőfeszítés azt az árat, amit esetleg családja, etnikai
közössége elvesztésével kell fizetnie. Az etnikai csoporton
belül csekély a választási, felemelkedési, integrálódási lehetőség. Azzal is kell számolnia, hogy az asszimiláció végül is
nem sikerül, így minden tekintetben vesztes marad. Ez másképpen fogalmazva azt is jelenti, hogy az iskolai tudást
(tanulást) sok cigány közösség nem értékeli hasznosnak,
társadalmilag felhasználhatónak.
Önkontroll!
Számba vette Ön az iskolájában tanuló cigány gyermekek
iskolai sikertelenségének okait?
❏

iskolai ismeretek hiányai

❏

egyes tanulási készségek kialakulatlansága

❏

félelem az etnikai csoport elvesztésétől

❏

félelem az asszimiláció sikertelenségétől

❏

nem tartják fontosnak és hasznosíthatónak az iskolai
tudást

❏

következésképpen: mi okozza a tanulási motivációk alacsony szintjét?
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1.2 Kétirányú támogatás
Sikertelenek az olyan kísérletek, amelyek úgy akarják támogatni
a cigány gyermekek tanulását, hogy csak az iskolában szerzett
tudás, készségek, jártasságok hiányosságait pótolják. Nem elegendő a cél eléréséhez az sem, ha csak olyan tréningeken, táborozásokon vesznek részt, amelyek eredeti kultúrájuk megismerésében, megértésében segítik őket.
A tanulás hatékony támogatása az iskolai pótló foglalkozások és az etnikai kultúra elismerésének együttes eljárásaival lehetséges.

2. A tanárok és a cigány tanulók
2.1 A tanári vélemény és magatartás fontossága
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„A cigány kultúrát sokkal jobban be kellene vinni a köztudatba,
értékeiket sokkal jobban nyilvánosságra hozni. Ezáltal jobban
elfogadná őket is a nem cigány társ, a társadalom. Ki kellene
mutatni, a két kultúrában hol vannak a kapcsolódási pontok.”
„Nincs a cigányoknak olyan hagyományuk, amit nekünk tisztelni
kéne. Inkább nekik kéne alkalmazkodni, változni.”
Mindkét vélemény létező álláspontot képvisel, egyazon skála
szélső pólusait. A tanárok maguk is nehezen választják el a cigány
gyermeket a cigány etnikumtól.
A pedagógusok nézetei nagyobb súlyúak, mint sok más értelmiségi nézetei. A pedagógus — különösen falusias környezetben
— szaktekintélynek számít, a helyi közvélemény fontos alakítója.
A pedagógus előítéletes nézete és magatartása nem kezelhető magánügyként, mivel a pedagógus közéleti személyiség.
2.2 Tanárvélemények a cigányságról
Sok tanár csak az életvitel, munkamorál és az ezzel összefüggő
anyagi színvonal mentén lát eltéréseket a cigányságon belül.
Eszerint — hogy a munkamorálnak és az anyagi színvonalnak
szinte kizárólagos szerepe van az emberi minőségben —, ők nem
tagolják, hanem két csoportra osztják a cigányságot: egyik
szempontból a rendesekre (akik „szinte már nem is cigányok”), és
azokra, akik nyomorúságukról „maguk tehetnek”.
Ez a nézet elfogadhatatlan.
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•

•

Sok tanár szerint a cigányok minden szempontból egységesek. Ez a vélemény közömbösséget, gyakran elutasítást
jelez. Vannak olyanok is azonban, akik ismerik és elismerik
a ténylegesen létező kulturális sokféleséget a cigányságon
belül, és a kultúrák helyi vagy kistérségi ápolását tartanák
helyesnek.
Ha valaha lesz cigány nyelvű oktatás, cigány kulturális
oktatás az iskolákban, az nem történhet a pedagógusok
ellenére. A tanárok jó része ilyen újítások bevezetését egyáltalán nem látja lehetetlennek. Az is igaz ugyan, hogy az
elutasítás és ellenségesség is megfogalmazódik.

•

Külön „cigányosztály” gondolatát elutasító tanárok közül
egyesek azzal érvelnek, hogy „úgyse bírnák idegekkel a tanárok, hogy csak cigányokat tanítsanak”(!), mások úgy sejtik,
hogy a cigányság politikai képviselői nem engednék meg,
bármilyen jó dolog lenne is az egyébként.

•

Kényes kérdés a nyelv (kisebbségi nyelv) iskolai oktatása
az óraszámokért folyó harcban. Vannak, akik sajnálják erre
fordítani az óraszámot. A cigány nyelv oktatását elutasítók
gyakori és racionális indoka az, hogy (a körzetükben vagy az
országban élő) cigányoknak nem ez az anyanyelve, nekik is
idegen nyelvként kellene tanulniuk. Van, aki feleslegesnek
tartja a cigány nyelvet (úgy ahogy van, teljes egészében).
Mások úgy gondolják, hogy egy ilyen intézkedést a cigányok
tekintenének diszkriminációnak, tiltakoznának ellene. Érveik
alig mások, mint azoké a cigányoké, akik intim, családi
nyelvüket nem szeretnék nyilvánossá tenni. Az eltérés a
hatalmi viszonyokban van, hiszen a kisebbségi elzárkózás
ugyanúgy falat emel, mint a többségi kirekesztés. A többségi
kirekesztés a veszélyesebb, hiszen ehhez hatalmi pozíció társul.

Tiltakozni kell az alábbi nézettípus ellen: „Vannak klubjaik,
ápolják ott a kultúrájukat, ha akarják. Ha meg cigányul akarnak
beszélni, beszéljenek otthon, tanítsák meg otthon a gyermekeiket.
Magyarországon élnek, itt magyarul kell tanulni!”
A nézetek sokfélesége természetes és elfogadható, de nem
tűrhető a túláltalánosítás, egyszerűsítés és különösen nem
az elutasítás!
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2.3 Konfliktusforrások
A teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhány gyakoribb konfliktusforrást. Ha ezeket meg tudjuk oldani, zökkenőmentesebb
lesz az iskola és a cigány tanulók közötti kapcsolat, megnő a
siker esélye. A konfliktusmegoldás kölcsönös engedményeket
jelent.
•

Az egy-két napos hiányzások. Ezeknek olyan okai is lehetnek, mint a nagycsalád ünnepei, a szülők elutazása. Alkalmanként vagy típusonként fogadhatja el a hiányzás indokát
az iskola.

•

Levetkőzés testnevelés órán, orvosi vizsgálaton. Sok cigány közösségben nagyobb mértékű a szemérmesség, mint
megszoktuk: leginkább a hagyományos paraszti kultúrákra
emlékeztet. Ez nemcsak a lányokra, hanem a fiúkra is érvényes. Keressük azokat a formákat, szabályokat, amelyek nem
sértik az érzékenységet (például engedjük meg, hogy tréningruhában tornásszanak).

•

Távolmaradás iskolán kívüli közös programokról. Ennek
esetenként a gyermek féltése lehet az oka: a család biztonságban tudja gyermekét az iskola falai között, de fél, hogy a
tanárok nem tudnak „odakint” vigyázni rájuk. Ha nem tudjuk
meggyőzni a szülőt arról, hogy gyermeke biztonságban van,
inkább adjunk felmentést a részvétel alól.

•

Etnikai színezetű konfliktusok. Különösen a kölcsönös
bizalmatlanság légkörében fordul elő, hogy a tanár — diák és
a diák — diák közötti „normális”, „átlagos” konfliktusok etnikai színezetet öltenek. Ezeknek a konfliktusoknak történetük,
folyamatuk van, ezért még kifejlődött állapotuk előtt kell
megakadályozni etnikai mezbe öltözködésüket.

•

Ellenőrzőkönyvi beírások. Lehetőleg kerüljük az írásos üzeneteket, mert sajnos gyakori az írástudatlan vagy funkcionálisan írástudatlan szülő. Még azok sem mindig tudják elolvasni a tanár kézírását, akik a nyomtatott betűvel boldogulnak.

•

Dicséret és tanulmányi eredmény. Amikor csak alkalom
nyílik rá, méltányolni kell a gyerek teljesítményét, magatartását, megjelenését, modorát. Figyelembe kell azonban venni,
hogy a család esetleg nem értelmezi helyesen az általános
dicséret és az érdemjegyek közötti eltérést. Hangsúlyozni kell
mindig, ha a dicséret nem a tanulmányi eredményeknek szól.
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Nem tartozik a viszonylag könnyen kezelhető konfliktusforrások
közé a túl korai házasság. Tudni kell azonban, hogy tendenciaszerűen nő a házasságkötési életkor a cigányságon belül is. A túl
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korai házasság nem a korábbi nemi érés vagy az erkölcsi züllés
(együttélés polgári házasságkötés nélkül) eredménye. Oka az,
hogy az adott közösség (kultúra) korábban tekinti családalapításra érettnek a fiatalokat. Tehát nem biológiai (örökletes,
„faji”) specifikumról van szó, hanem társadalmi jellemzőről. A túl
korai házasság (családalapítás) ellen az iskola rövid távon léphet
fel. Távlati megoldást az iskolázás értékének megnövekedése
hozhat.
A konfliktuskezelés eredményesebb lesz, ha a tantestületben vagy a technikai személyzetben cigány etnikumú,
kultúrájú ember is dolgozik, aki közvetíteni tud az iskola
és a cigány közösség között.

3. Cigány tanulók az iskolában
3.1 Tisztelet és szeretet
Egy sikeres tanár a következőképpen jellemezte a követendő
magatartást: „A személyiségükben sohasem szabad megsérteni őket, nem szabad hivatalosan viselkedni. Én mindig pozitívan közeledek hozzájuk. Barátságos, meggyőző hang, őszinteség — csak így lehet velük eredményt elérni.” Az így
gondolkodó pedagógusok tapasztalati úton fedezték fel azt a
magatartásmódot, amelyet a neveléspszichológia javasol általában a tanár-diák viszony felépítésében. Az iskolának (és a társadalomnak) még inkább kiszolgáltatott cigány tanuló az átlagosnál
nagyobb mértékben igényli a szeretetet.
A cigány tanulókkal való hatékony foglalkozáshoz mélyebb ismeretük és az irántuk való őszinte érdeklődés is szükséges. „A
pedagógusok félnek a sok cigánytól, mert nem ismerik őket. A
cigányok is félnek, bizalmatlanok, mindenkitől tartanak. Pedig
nem olyan nehéz velük. Csak nem szabad a hívásukat, a kedvességüket visszautasítani.”
Egyes iskolák számára probléma az, hogy a cigányság hagyományőrzőbb csoportjaiban a család nagycsaládot jelent, s ez a
nagycsalád a többségi társadalomban szokatlan érzékenységgel
reagál a gyermeket ért vélt vagy valós sérelmekre. Ha ilyet tapasztal, együttesen lép fel és követel orvoslást. Nem szabad a cigányságnak ahhoz való jogát kétségbe vonni, hogy a maga módján
határozza meg a családot és benne a gyermek szerepét. Az iskola
velük együtt alakítsa ki azokat a helyileg érvényes érintkezési
formákat, amelyek között kapcsolatuk optimálisan megvalósul.
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Önkontroll!
Mire kell figyelni a cigány gyermekek oktatásában?
❏

nyitottság, őszinteség, tisztelet

❏

érdeklődés és ismeretek a helyi cigányság kultúrájáról

❏

a tanár legyen a kezdeményező fél

❏

a család gyakran nagycsaládot jelent

❏

a gyermek fokozott féltése jellemző lehet

❏

az iskola alakítsa ki az érintkezési szabályokat

3.2 Az iskolai magatartás életkori és nemi eltérései
Általában a cigány lányok ritkábban végzik el az általános iskolát.
Az általános iskolából kimaradó fiúk közül sokan a felnőttoktatásban szerzik meg az általános iskolai végzettséget.
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Sokak szerint az iskola befejezésére való törekvést elsősorban a
bizonyítvány megszerzésének igénye motiválja: ez szükséges a
szakmatanuláshoz is, de elsősorban mint a gépkocsivezetés alapfeltétele jelent vonzerőt. Ez valószínűleg túlzás, mégis érdemes
figyelni erre a motivációs tényezőre, mert kamaszodó fiúk körében vonzó, de legalábbis nyíltan elismerhető és deklarálható
mozgósító erő lehet.
A lányoknál ilyen általános motívumot aligha találunk. Ezzel
szemben észre kell venni, hogy gyakran olyan családi kötelességek hárulnak a gyerekekre, amelyek nagyobb súllyal esnek
latba, mint az iskolában való megjelenés. E kötelességek között
elsőrangú a kistestvérek ellátása, amely tipikusan női feladat.
Általános a megfigyelés, hogy a kisebbek ritkán hiányoznak az
iskolából, legalábbis nem jelentősen gyakrabban, mint magyar
osztálytársaik. (Ez annál is inkább fontos eredmény, mert sok
cigány közösségben a szülői nemzedéket még szervezett akciókkal, fenyegetéssel, büntetés kilátásba helyezésével kellett naponta „összeszedni” és „beirányítani” az iskolába.)
Az iskolában való megjelenés rendszertelensége és az iskola
iránti érdektelenség a nagyobbaknál, a 11—12 éven felülieknél válik feltűnővé, és a tanulás eredményességét akadályozó
problémává.
A cigány gyermekeknél — de más olyan etnikai kisebbségeknél
is, amelyek többé-kevésbé tradicionális közösségekben élnek, és
amelyeknek hagyományos kultúrájában az európai típusú isko-
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lázás nem játszik szerepet — ebben az életkorban kezdődik az
eltávolodás az iskolától.
A családi nevelésben a különbségek a hagyományos kép szerint
rendeződnek: a lányt a családnak, a fiút a világnak nevelik. A
lányokat családanyának nevelik, ezzel összefüggésben korlátozzák mozgásukat, nem engedik személyiségük, képességeik kibontakozását. A fiúkat szabadon nevelik, korai önállóságra, keresővé
válásra.
A hagyományőrző cigány közösségekben a megszokottnál
nagyobb eltérések vannak a magatartásban életkor és nemek szerint.
3.3 A családi nevelés hatásai az iskolai magatartásban
A cigányság belső heterogenitása ellenére is hasonlít a családi
nevelési stílus, melynek eredménye a kedves, vidám, segítőkész
kisgyermek.
• Hasonlítanak a lappangva vagy nyíltan megőrzött hagyományok, amelyek a kiskamaszkortól érettnek nyilvánítják a gyermeket a család ügyeiben való felelősségvállalásra.
• Közös az etnikum kényes belső és külső szociális helyzete,
amely a felnövekvő gyermekben fokozza a veszélyérzetet, a
védekezésre való készenlétet, következésképpen az agresszivitást is.
Sokan a „cigányosnak” minősített általános attitűdöt, a kötelességtudat hiányát teszik elsősorban felelőssé azért, hogy cigány
tanítványaik a vártnál rendre sikertelenebbek az iskolában. Ezt
egészítik ki - talán mentséget is ebben találnak rá - az életkörülmények és a hagyományok determinisztikus tényezőivel.
A kötelességtudat a gyerekek e csoportjánál igen fejlett
lehet, ám gyakran nem az iskolára, hanem a családra
irányul.
Az etnikai kisebbségek számára sokszor a család az egyetlen
olyan hely, amely a pozitív énkép kialakulását, megerősítését
szolgálja. Az ilyen csoportban még élesebben kell hangsúlyozni a
nők anyai, háziasszonyi, összetartó szerepét, amit a kívülről jövő
fenyegetés, asszimilációs nyomás paradox módon igazol.
A hagyományos családi viszonyok konzerválódása miatt a fiúknál
kialakul az a „machismo”, amelynek első jeleit a pedagógusok
szabadosságnak, agresszivitásnak, „kakaskodásnak” írják le. Eh-
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hez járul hozzá, hogy a kisebbségi csoport tagját a társadalom
alulértékeli, lebecsüli (azáltal például, hogy a társadalmi felemelkedésnek csekély lehetőséget biztosít). Ezzel elbizonytalanítja a férfiak identitástudatát, amelynek fontos eleme, hogy ők az
erősek. A férfiaknak ebben a helyzetben gyakori reakciója az
erőszak alkalmazása a fizikailag gyengébbekkel szemben.
A fokozott mértékű agresszivitás rendszerint válasz a korlátozott életesélyekre.

O
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A családi légkör érzelmi melegségével ezek a kérdések úgy kapcsolódnak össze, hogy a cigány gyermekek érzelmi biztonsága
kiemelkedően jelentős. A cigány családokkal és gyermekekkel
való együttműködés javításának elsőrendű lehetősége abban rejlik, hogy a gyermekeket az iskolában érzelemteli meleg légkör
vegye körül. Több alkalmat kell teremteni arra, hogy az érzelmi
kötődés szervezeti formákat is öltsön (gyakoribb találkozások a
családdal az iskolában). A gyerekeket olyannak kell elfogadni,
amilyenek. Ügyelni kell arra, nehogy érzékenységük megsérüljön.
Különösen kamaszkorban igénylik az átlagos tanulónál több
figyelmet, törődést, a szeretet nyilvánvalóbb kifejezését, s ezt
biztosítani is kell számukra.
A család érzelemteli légköréhez szokott gyerekek az iskolától is ezt igénylik. Etnikai érzékenységük, sérülékenységük miatt a pedagógus akkor jár el helyesen, ha ezt az
igényt tiszteletben tartja, és törekszik növelni tanítványai
biztonságérzetét.

10

4. Néhány információ a cigányságról
Csak jó emberi kapcsolatok révén, esetleg idősebb cigány emberektől, kötetlen beszélgetés során lehet megtudni, hogy a település, az iskola környékének cigány lakossága nyelve, eredete,
foglalkozása szerint melyik csoportba tartozik. Ez értékes információt jelenthet a kapcsolatok építésében. Továbbá a cigányság
úgy érezheti, hogy a pedagógus érti és átérzi helyzetüket, ha
ilyeneket kérdez. A kérdések nem bántóak, nem bizalmaskodóak.1

1

Az alábbiakban Erdős Kamill munkáira támaszkodunk.
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4.1
•

•

Cigány nyelvek és nemzetségek
Kárpáti cigány nyelvűek (pár ezren vannak) élnek Nógrádban, Budapest környékén, illetve szétszórtan az egész országban. Mutatványosok, ringlispílesek. Közülük néhány nagyobb család magát „német”, vagy „vend” cigánynak, illetve
sinti-nek nevezi. (Szlovéniában és Burgenlandban százával
találhatók Sárközi, Lakatos, Kolompár nevek a telefonkönyvekben!) Dialektusukat más nem érti.
Magukat „igazi” cigányoknak, vérbeli cigányoknak tartják, és
romának (rom, roma = ember) oláhcigányoknak, vlaxcigányoknak nevezik. A magyarországi cigányság körülbelül
20%-át teszik ki, vagyis 100.000 körül lehet lélekszámuk.
Nyelvük a cigány (roma, romanes), amelyet ma is sokan
beszélnek (esetenként családi nyelvként használva). Legfontosabb „törzseik”: lovári (kereskedők, elsősorban kupecek,
régiségekkel, autóval, elektronikával foglalkoznak), kherári
(alkalmi munkások mező- és erdőgazdaságban, építőiparban), colári (szőnyegkereskedők), kelderási (kézművesek, üstfoltozók). Kiközösített csoportjuk a dzizári, azaz „rabló”. (Súlyosan sértő minősítés, cigányok más cigányról csak megvető
szándékkal mondják.) Jellegzetes nevek pl. Rafael, Sztojka.

•

Magyar cigányok, romungrók (a rom, roma = ember és az
ungro = magyar). A magyarországi cigány lakosság kb. 70%-a,
kerekítve talán 350.000 ember. Ma már egyre kevesebb helyen található, de a közelmúltban még gyakori volt az olyan
telep, mint például Párizs, London, Krakkó, Gödör, Péró,
Lapos. Elit rétegeik a zenész családok, a keresett vályogvetők,
kosárfonók. Csak magyarul tudnak. Gyakran vannak éles
ellentétben más cigány csoportokkal. A magyar cigányok
körében elterjedt előítélet, hogy az első két csoport miatt nincs
a cigányságnak becsülete a magyarok előtt. Ők viszont azt
állítják, hogy a romungók szolgalelkűek, eladták magukat a
magyaroknak.

•

Román cigányok, magukat büszkén beás, vagy bejás cigánynak mondják. A cigányság 5-10%-át teszik ki, egy 18. századi
bánáti román dialektust beszélnek. Többségük a Duna-Tisza
közén és Dél-Dunántúlon él. Néhol teknővájóknak, teknős
cigánynak nevezik őket. Jellegzetes neveik: Orsós, Bogdán,
Kalányos.
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4.2 Cigány törvényszék — Romani-Kris
Külföldön is, Magyarországon is sok cigány közösség kialakította
saját törvénykezési eljárását, függetlenül az állami bíróságoktól.
Részben, mert az erős szolidaritásérzés miatt nem akarták, hogy
két cigány közötti ügyben idegenek ítélkezzenek, részben azért,
mert sok bíróság nem vette volna elég komolyan az ügyet.
A cigány törvényszék illetékessége adósságokra, kártérítési kérdésekre, leányszöktetésre, házasságtörésre terjed ki.
Erejét a közösség erkölcsi nyomása adja, hiszen semmiféle
jogköre büntetésre nincsen. Ha viszont valaki nem veti alá
magát a határozatnak, akkor kiközösítik. Valójában egyeztető
fórumról beszélhetünk, ugyanis a döntés után, amit az öregek
tanácsa hoz meg, tág tere marad a magánbosszúnak. Ezek a
verekedések, késelések főként nőügyekben fordulnak elő. (A legtöbb közösségben a 13—14 éves iskoláslány felnőtt nőnek számít,
a cigányság mércéjével törvényes az úgynevezett cigányházasság,
ahol nincsen polgári, egyházi esküvő.)
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Néhol még ismert a vajda személye, esetleg befolyása is van
a közösség életére. A közhiedelemmel ellentétben a vajdákat a
milleniumi időkben a csendőrök nevezték ki a tekintélyesebb
férfiak közül, s a méltóság örökölhető lett. Összekötő volt a
magyar közigazgatás és a cigányok között, valamint felelős is
azért, ami a környezetében történt.

Önkontroll!
Milyen kérdéseket tegyen fel az iskolavezetés a környezet
cigány lakosságáról?
❏

Milyen cigány nemzetség(ek)ből származnak tanítványai?

❏

Beszélnek-e más nyelvet a magyaron kívül?

❏

Milyen anyanyelvűek?

❏

Hogyan intézik vitás ügyeiket?

❏

Kik a tekintélyes személyek a közösség(ek)ben?

❏

Kit/kiket lehetne bevonni az iskolai munkába?
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5. Általános javaslatok
A fentiek szellemében néhány általános javaslatot teszünk.
(Ezeket az Európa Tanács ajánlásai nyomán fogalmaztuk meg.)
E javaslatok nem kötődnek szövegszerűen a fentiekhez, de realizálásukkal olyan igények elégíthetők ki, amelyeket bemutattunk.
•

Amennyiben az adott iskolában erre (szülői) igény mutatkozik, a cigány nyelvet és kultúrát az iskolai oktatásban fel
kell használni. (Mint regionális nyelvnek és kultúrának meg
kell kapnia azt a tiszteletet, ami valamennyi kisebbségi nyelvnek és kultúrának jár.) A nyelvoktatásnak nem lehet akadálya
a hiányos írásbeliség, és a képzett nyelvtanár hiánya.

•

Alapvető jelentőségű, hogy a család és az iskola között
megfelelő kapcsolatok épüljenek ki. Ehhez meg kell nyerni
a szülők együttműködését, támogatni kell őket abban, hogy
belássák és elfogadják az iskolában szerezhető tudás fontosságát, társadalmi hasznosíthatóságát.

•

Azokban az iskolákban, ahová sok cigány tanuló jár, legyen
a nevelő testületben, vagy a kisegítő személyzetben cigány kultúrájú, cigány etnikumú felnőtt is, aki segít közvetíteni az iskola és a családok között.

•

Szakmai, szakjellegű képzés indításakor azt kell mérlegelni, hogy a szakirány segítsen fenntartani, sőt kiterjeszteni a
számukra elfogadható gazdasági tevékenységek körét.

•

Minden új helyi oktatási program kidolgozásába, gyakorlati
megvalósításába be kell vonni a helyi cigányságot is.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Az iskola idegen nyelvi kapcsolatai
Egy gyakorlati példa

Márta Edit

Az Európai Unióba törekvõ Magyarország számára fontos, hogy
a felnövekvõ nemzedék beszéljen idegen nyelveket, megismerkedjen más európai országok kultúrájával. A COMENIUS program ezt elõsegítendõ szerencsére lehetõséget nyújt az iskoláknak
arra, hogy az uniós országok oktatási intézményeivel kapcsolatokat építhessenek ki. Nézzünk erre egy példát!
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1. Magunkról
Intézményünkben, a budapesti Magyar–Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskolában az idegen nyelvek oktatása több évtizedes hagyománnyal rendelkezik. Az 1950-es évektõl kezdõdõen valamilyen formában – akár szakköri keretek között
is – mindig volt lehetõség az angol nyelv tanulására. Az elmúlt két
évtizedben a tagozatos nyelvoktatást is megvalósítottuk. Mindez
azonban nem volt elegendõ ahhoz, hogy a nálunk is jelentkezõ létszámcsökkenést megállítsuk, ezért az egyre nagyobb erõvel megnyilvánuló társadalmi igényeket figyelembe véve az 1995/96-os
tanévtõl kezdõdõen évfolyamonként egy osztályban – felmenõ
rendszerben – bevezettük a két tanítási nyelven történõ oktatást. A személyi feltételeket és az iskola hagyományait figyelembe
véve a célnyelv az angol. Emellett évfolyamonként egy-egy osztályban változatlanul elsõ osztálytól kezdve tanítjuk az angol
nyelvet emelt szinten.

O
10.2
2

A kisgyermekkorban kezdõdõ nyelvoktatás, illetve tantárgyak ismeretanyagának elsajátítása idegen nyelven máig vitákat kiváltó
területe az oktatásnak. Tapasztalataink azonban arról gyõztek
meg bennünket, hogy érdemes a gyermeki fogékonyságra építve
minél hamarabb elkezdeni ezt a munkát. Különös felelõsséget,
az átlagosnál több munkát jelent ez a tantestület számára.
Az angol nyelvet elsõ osztálytól sajátítják el a gyerekek, munkánkat anyanyelvi tanárok is segítik. A célnyelven hat tantárgyat
tanítunk – természetesen egy-egy osztályban egy tanévben maximum négyet.
A két tanítási nyelvû program szerint tanító iskolákkal szemben
hangsúlyozottan érvényesül az a követelmény, hogy a tanulókat
a nyelvi készségek fejlesztése mellett meg kell ismertetni a célnyelvi országok kultúrájával is.
Meg kellett találni azokat a módszereket, amelyek a legeredményesebbek, és feladatként jelentkezett a két tanítási nyelû oktatásba bekapcsolódó kollégák nyelvi továbbképzése, nyelvismeretük, nyelvhasználatuk fejlesztése is.
Mind a gyermekek, mind a pedagógusok szempontjából különösen fontossá vált élõ idegen nyelvi kapcsolat teremtése, hiszen
csak ezen keresztül valósulhat meg az aktív nyelvtudás.
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2. Az elsõ lépések, kapcsolatkeresés
Személyes ismeretség alapján vettük fel a kapcsolatot a birminghami Anderton Park iskolával. A kapcsolatfelvétel gyakorlati célja módszertani eszmecsere volt a két ország tanárai között.
Iskolánk kezdeményezését a fenntartó önkormányzat és az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ is felkarolta, így az õ
támogatásukkal létrejöhetett 1994-ben az elsõ személyes találkozás Angliában. A kerület több nevelési-oktatási intézményébõl
összesen 10 pedagógus vett részt a tanulmányúton, melynek
alapvetõ célja az angliai iskolákban alkalmazott pedagógiai módszerekkel történõ megismerkedés volt. Így természetesen a részvételnek nem volt feltétele az angol nyelv ismerete.
Ez az elsõ találkozás iskolánk szempontjából várakozáson felül
jól sikerült: folyamatos módszertani kapcsolat alakult ki az
angol partneriskola és közöttünk.
A kapcsolat legfontosabb eleme az lett, hogy a kölcsönösen
kapott oktatási segédleteket, szemléltetõ eszközöket a tanítás mindennapi gyakorlatában kezdték használni a kollégák.
Mivel ezek között gyermekmunkák is voltak, természetesen következett, hogy megindultak az elsõ levélváltások a gyermekek
között is.

3. A kapcsolat fenntartása, anyagi eszközök
biztosítása
A fentiekbõl az is kiderül, hogy a folyamatos kapcsolattartáshoz
nem elegendõ a kollégák lelkesedése, kreativitása, szükséges egy
bizonyos anyagi háttér megteremtése, biztosítása is. A szemléltetõ eszközök több példányban történõ elkészítéséhez szükséges
kellékek, a postázás költségeinek terhe nem hárítható a folyamatos kapcsolattartást vállaló és ezzel többletmunkát végzõ pedagógusokra.
Ennek a cikknek nem egy – részben önállóan gazdálkodó – önkormányzati fenntartású iskola anyagi nehézségei a témája, de
helyzetünket jól illusztrálja, hogy volt olyan gazdasági év, amikor
mindössze 900 000 Ft állt rendelkezésünkre a dologi kiadások
fedezésére. Ezért érthetõ, hogy az egyébként nem igazán jelentõs
összegeket igénylõ külföldi kapcsolat támogatása nem történhetett mindig az iskolai költségvetésbõl. Intézményünk mellett
1992 óta alapítvány is mûködik, amelynek többek között célja az
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oktatás feltételeinek javítása, külföldi kapcsolatok finanszírozása. Az elsõ években tehát az alapítványi költségvetésbõl biztosítottuk az anyagi feltételeket.

4. Részvételünk a SOCRATES/Comenius 1
Iskolák közötti partnerkapcsolatok –
Európai Oktatási Projektekben
Az angliai partneriskolával kapcsolatunk élõnek és folyamatosnak bizonyult, a két tanítási nyelvû oktatás sikeresen elkezdõdött iskolánkban, ezért különösen örültünk, amikor az Anderton
Park-i iskola igazgatója megkeresett bennünket az Európai Unió
által támogatott, Iskolák közötti partnerkapcsolatok – Európai
Oktatási Projektekben való részvétel lehetõségével.
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A program célkitûzései, jelesül az, hogy „…olyan célok megvalósításához nyújt… többletforrásokat, amelyek a projekt idõtartamán
túlmutató érvénnyel bírnak – a tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának
erõsítése, a projektmódszer és a csapatmunka meghonosítása,
a sajátos tanulási igényû diákok integrációjának erõsítése, az új
információs és kommunikációs technikák alkalmazása a tanításban, az egyoldalú tudásközpontú megközelítés és a merev szaktárgyi szemlélet helyett a képességközpontú megközelítés és a
tantárgyközi ismeretek oktatásának elõtérbe állítása, az iskola közelítése a munka világához”, mind olyan feladatok megoldását
igénylik, amelyeket a ma iskolája nem kerülhet meg, ha a társadalmi és szülõi elvárásoknak megfelelõen kíván mûködni.
Az angol iskolával már három éve tartó közös munka jó hátteret
biztosított a program elõkészítéséhez, melyet az 1997/98-as tanévben kezdtünk el. A program elõírásainak megfelelõen az angol
koordinátoriskola mellett egy olasz és egy francia iskolával együtt
a partneriskola szerepét vállaltuk.

4.1 A projekthez történõ kapcsolódás módja
A SOCRATES program a résztvevõ iskolák által létrehozott társulásban valósul meg.
A bekapcsolódás feltétele, hogy legalább három ország (közülük legalább egy EU-tagállam) legalább egy-egy iskolája
csatlakozzon a projekthez.
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A munkanyelv a résztvevõk által választott nyelv, esetünkben az
angol.
A partnerintézmények megkeresése az iskolák feladata.
A projektbe pályázat útján lehet bekapcsolódni.1 Minden együttmûködésre vállalkozó iskola az adott ország nemzeti irodájához nyújtja be pályázatát. Az elsõ fordulóban ezek az irodák bírálják el a pályázatot, döntenek a feltételes elfogadásról. Ha minden
nemzeti iroda az elfogadást javasolja, a pályázatokat a központi irodához továbbítják, amely a végleges döntést meghozza.
A program hároméves idõtartamra szól, finanszírozása azonban évenként történik. Ennek érdekében minden projektévrõl
beszámoló készül, valamint évente megújító pályázatot adnak be
a résztvevõk.

4.2 A projekt tartalma
Az együttmûködés során a partneriskolák meghatározott témákból választanak
Ezek közül néhány:
·
·
·
·
·
·
·
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regionális identitástudat
kultúra
mûvészeti tevékenység
a régió vagy település története
irodalom
zene
az oktatási rendszer

5

A választásnál lényeges szempont, hogy a projekt illeszkedjen az iskolák alaptevékenységébe, és minél több tantárgyon keresztül valósuljon meg.
A mi társulásunk témája a kulturális örökség megismertetése
más országok gyermekeivel irodalmi, zenei mûvek feldolgozásán,
a népmûvészeti alkotások reprodukálásán, a hagyományokkal
való megismertetésén keresztül.
Ez a téma minden résztvevõ ország nemzeti alaptantervében kiemelt fontosságú, és egyaránt támogatják mindazon tevékenysé-

1

A SOCRATES Iroda által kiírt pályázatokról részletesebb információ a következõ címen olvasható: http//www.tpf.iif.hu.
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geket az adott mûveltségi területeken belül, amelyek a hagyományok, a nemzeti múlt megõrzését célozzák. Így a program témakörei könnyedén feldolgozhatóvá váltak az iskolai tanórák során, és
a tantárgyak közül az angol nyelv, a magyar irodalom, rajz, technika, ének-zene és civilizáció tantervi anyagához köthetõk.
A harmadik projektévben a kulturális örökségek megõrzéséhez
kapcsolódva környezetvédelmi kérdésekkel is kiegészítjük a témát.
A gyakorlatban a munka a következõképpen történt, illetve történik.
Elsõ lépésként videofelvételeket készítettünk a programban részt
vevõ gyermekekrõl, melynek során bemutatkoztak, meséltek önmagukról, legfontosabb élményeikrõl, illetve iskolájukat is bemutatták. Magnófelvételeken mutattuk be legismertebb gyermekdalainkat, fényképalbumot készítettünk iskolánkról és szûkebb környezetérõl, kerületünkrõl. Ezeket a felvételeket, illetve
dokumentumokat elküldtük a társiskoláknak, és hasonlóakat
kaptunk mi is.
A gyerekek emellett levelezés útján is tartják a kapcsolatot egymással.
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A késõbbiek során újabb videofelvételeken mutattuk be a hazánk egyes tájain meghonosodott népszokásokat, népi gyermekjátékokat, újabb hangfelvételeket is készítettünk. Receptkönyveket állítottunk össze nemzeti ételeinkrõl, és a kapott receptek
alapján technikaórákon el is készítettük a partnerországok jellegzetes ételeit. Fényképes albumok készültek a programban
részt vevõ osztályok fontosabb eseményeirõl, ezeket rövid terjedelmû szöveggel ellátva küldtük el partnereinknek.
Fontos része a projektnek a klasszikus mesék megismertetése
olyan aspektusból, hogy azoknak az egyes országokban milyen
változatai ismeretesek. A második évben a Piroska és a farkas
történetét választottuk. Különbözõ órákon és különbözõ technikákkal dolgoztuk fel a mesét, ezek tárgyi eszközeit szintén eljuttattuk a partneriskoláknak. Feladatlapokat is állítottunk össze,
illetve kaptunk, amelyek segítségével a szövegfeldolgozás változatos formáit valósíthattuk meg.
Oktatási segédanyagok, feladatlapok cseréje folyamatossá vált, a
nyelvoktatáson belül a nyelvtantanításhoz és a szövegértés fejlesztéséhez tudunk segítséget adni egymásnak, de nagyon hasznos a matematikatanítás során használt eszközök cseréje is.
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4.3 A projektben részt vevõk köre
Az elsõ szakaszban intézményünkbõl egy osztály kapcsolódott a programba, majd késõbb bõvült a kör. Ma már másodiktól hatodik osztályig a két tanítási nyelvû program szerint tanuló diákjaink valamilyen
szinten részesei a közös munkának, számszerûen 100-110 tanuló
mindennapi iskolai tevékenységébe épült be. Igyekszünk bevonni az
angol nyelvet emelt szinten tanuló csoportjainkat is, és különös figyelmet fordítunk arra, hogy a nyelvtanulásban kevésbé eredményes
gyermekek számára is lehetõséget teremtsünk a bekapcsolódásra. Õk
elsõsorban kézügyességükkel járulhatnak hozzá a program sikeréhez,
miközben a közös tevékenység során megtanulnak együttmûködni
társaikkal, fejlõdik kommunikációs készségük, és kialakul bennük
a szolidaritás érzése is.
A pedagógusok részérõl egy kolléga felel a programért, az iskolán
belüli koordinálásért, a külföldi partnerekkel történõ kapcsolattartásért, a SOCRATES Irodával való együttmûködésért. Ketten
állandó résztvevõi a projektnek, a partneriskolákkal történõ találkozóknak. Rajtuk kívül rendszeresen részt vesznek a munkában az iskolánkban dolgozó anyanyelvi tanárok, alkalmanként
pedig a különbözõ tantárgyakat tanító kollégák.
A pedagógusok és a gyermekek részvétele mellett ez a munka a szülõkkel való együttmûködést is lehetõvé teszi. Õk is
bekapcsolódtak az albumok készítésébe, segítséget adtak a különbözõ felvételek elkészítéséhez.
A programba – a téma jellegébõl következõen – azok is bekapcsolódhatnak, akik nem beszélik a nyelvet. A késõbbiek folyamán azonban mindenképpen szükséges, hogy közvetlenül tudjanak kommunikálni a partneriskolák pedagógusaival, ezért az õ
részükre a támogatás terhére nyelvi felkészítést tudunk tartani.
Erre a mi iskolánkban a 2000/2001. tanévben került elõször sor.
Két csoportban – kezdõ és haladó szinten – tíz pedagógus heti 3
órás nyelvtanfolyamon vett részt az iskolában, angoltanáraink
vezetésével. Ennek elõnyeit nem kell részletezni.

4.4 Kapcsolattartás a partneriskolákkal, eredmények
a nyelvtanulásban
A projekt megvalósulása során lényeges a folyamatos kapcsolattartás, a kölcsönös tájékoztatás, feladatmegosztás; ezért a projekt
bizonyos pontjain elkerülhetetlen a partnerek személyes találkozása. A program elõkészítésekor félévenkénti eszmecserékben állapodtunk meg, ezekre mindig más-más országban kerül sor.
Ezek a találkozások nemcsak a projektmunka értékelésére, a további feladatok egyeztetésére adnak alkalmat, hanem mindig kie-
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gészülnek módszertani tapasztalatcserékkel, a partneriskolák
mindennapi életének megismerésével, az adott ország oktatási
rendszerérõl, az aktuális jellemzõkrõl történõ tapasztalatszerzéssel is.
A személyes találkozások költségei csak részben fedezhetõk az
évenként elnyerhetõ támogatásból, de nagy elõny, hogy számtalan kiegészítõ pályázati lehetõség áll rendelkezésünkre, mint
például az intézményvezetõk vagy a programba csak alkalmanként bekapcsolódó tanárkollégák számára kiírt pályázatok. Ezek
közül mi eddig az intézményvezetõi pályázati lehetõséggel éltünk
– sikerrel, és a következõ tanévben pályáznak kollégáink annak
érdekében, hogy a partneriskolákba ellátogathassanak.
A látogatások alkalmával a pedagógusok találkoznak a programban részt vevõ gyerekekkel is. Különösen fontos ez a mi számunkra, hiszen külföldi kollégáink, elsõsorban az angliai pedagógusok
arról is visszajelzést adnak nekünk, hogy tanulóink mennyire haladtak a nyelvtanulásban.
Álljon itt néhány vélemény, melyet a 2000 õszén tett látogatásuk
során fogalmaztak meg:
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· A különbözõ korosztályú tanulóknál az angol nyelv használata
magabiztosabbá vált, a gyerekek összetettebb nyelvi szerkezeteket használnak.
· Magabiztosan tesznek fel kérdéseket, kezdeményezõek a felnõttekkel való kommunikációban, és láthatóan élvezik a négyszemközti beszélgetéseket.
· A csoportos beszélgetések során a tanulók egymást segítik,
buzdítják, türelmesek egymással.
· Szókincsük gazdag, a mindennapi nyelvhasználatnak megfelelõ, kiejtésük, angol akcentusuk fejlõdött.
· Az alacsonyabb nyelvi szinten álló tanulók is igyekeznek bekapcsolódni a beszélgetésbe, a kérdésfeltevésbe, még akkor is,
ha tudják, hibásan beszélnek.
A személyes találkozók mellett a kapcsolattartás ma már elsõsorban elektronikus levelezés útján történik, emellett továbbra is
alkalmazzuk a hagyományos módokat, és a különbözõ gyermekmunkákat, albumokat, módszertani segédanyagokat a személyes találkozások közötti idõszakokban postai úton juttatjuk el
egymásnak.
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4.5 Nehézségek, problémák a program megvalósítása során
Az Európai Oktatási Projektekhez történõ kapcsolódás új, sok
szempontból a megszokottól eltérõ szemléletmódot, módszertani
felkészültséget, kulturáltságot igényel.

Figyelem!
Elsõsorban azok a pedagógusok vehetnek részt sikerrel ebben
a programban, akik
ß minden új iránt nyitottak,
ß az ismeretszerzésben, ismeretátadásban a gyermekek aktivitására építenek,
ß keresik a többi tantárggyal kialakítható közös pontokat és
ß erõs az együttmûködési készségük.

Elsõ lépésként tehát a programban való részvételt kezdeményezõ
kollégának meg kellett találnia a tantestületen belül a támogató
partnereket, azokat a kollégákat, akik a késõbbiek során szívesen csatlakoztak is a projekthez. Az elõkészítõ év során nehezítette a munkát, hogy a tantestületen belül is el kellett fogadtatni
a projektet. Eleinte nehézkesen ment a tájékoztatás is, ezért faliújságon, kisebb terjedelmû, egy tárlóban elhelyezhetõ kiállítások
segítségével folyamatosan „beszámolnak” a program résztvevõi
végzett munkájukról.
Problémát okoz az is, hogy az egyes, a program megvalósításában
szerepet játszó tantárgyakat tanítók személye a tanévek során változik, így az újonnan bekapcsolódó kollégák felkészítése pluszfeladatot jelent a koordináló tanár számára.
Mivel a partneriskolák találkozói szorgalmi idõszakra esnek, meg
kell oldani a kollégák helyettesítését, ami idõnként feszültségeket okozhat.
Nem zökkenõmentes a partneriskolák és a mi gyermekeink közötti kapcsolattartás sem, mivel az osztályok összetétele a családok költözése miatt változik. Ezért az egyéni levelezések mellett a
csoportos levélváltást is bevezettük, így közösségi szinten már
állandósult a kapcsolattartás.
A program finanszírozásának anyagi nehézségeirõl és a lehetséges megoldásokról már volt szó.
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4.6 Eredmények
Programunk a tervezettek alapján három évig zajlik, de már az
elsõ év végén számtalan eredményt tudhatunk magunkénak.
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· A résztvevõ iskolák tanárai és diákjai értékes tapasztalatokat
szereztek más országok oktatási metodikáiról, kultúrájáról és
életformájáról.
· A kapcsolattartás folytán a gyerekek másság iránti érzékenysége csakúgy fejlõdött, mint különbözõ nyelvi készségeik.
· A közös munka során kreativitásuk fontos szerepet játszott, fejlõdött kézügyességük, igényesebbek lettek önmagukkal szemben, felébredt a kutatómunka iránti kíváncsiságuk.
· Tanulóink ismeretei kiterjedtek nem csupán szûkebb és tágabb környezetük, hanem Európa megismerésére is.
· A projekt segítette az együttmûködés erõsödését saját iskolánkon belüli kollégákkal is. Egymás ötleteibõl nem csupán a projekt megvalósításához, hanem a mindennapos pedagógiai munkánkhoz is jelentõs segítséget kaptunk.
· A közösen felvállalt munka hatással volt a szülõk iskolai életben való szerepének erõsödésére is.
· A levelezések új barátságok kialakulását vonták maguk után, az
angol nyelv kulturális szerepe a nyelvoktatásban megerõsödött.
Ez a program lehetõséget ad arra, hogy az európai dimenzióban
való eligazodást elõsegítse, helyi tantervünket ennek megfelelõen
folyamatosan bõvítjük, gazdagítjuk.
Bár a pályázaton nyert támogatásból a tanulók utaztatása nem
támogatható, mégis a programban való részvétel motiválta, annak eredményeként és ahhoz kapcsolódva került sor az egyik
ötödik osztályunk angliai utazására 2001 júniusában. Vendéglátóik az Anderton Park-i iskola tanárai, tanulói voltak. Közösen
vettek részt a tanítási órákon, megismerkedtek Birmingham és
a környék nevezetességeivel, ellátogattak Shakespeare szülõvárosába, és Londonban is eltölthettek egy napot. A gyerekek értékelésébõl kiderült, hogy nyelvi fejlõdésük szempontjából
nagyon fontosnak tartották ezt a lehetõséget, s kiemelték,
hogy a partneriskola diákjaival történt találkozás elmélyítette a levelezés során kialakult barátságokat. Most szembesültek élõben azzal, hogy a birminghami iskolába bevándorlók
gyermekei járnak, akik ebben a környezetben is õrzik anyaországuk kultúráját, szokásait, és gyermekeiket is erre nevelik. Máris
izgalommal várják a következõ tanév végét, amikor a viszontlátogatásra sor kerülhet.
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Az utazás finanszírozása
· önerõbõl,
· az Oktatási Minisztérium által a tanulók idegennyelv-tanulását
segítõ programok támogatására kiírt pályázaton nyert összegbõl, valamint
· alapítványi hozzájárulásból történt.

4.7 Többlettevékenység, díjazás
A gyermekek, tanulók számára nem jár különösebben többletidõ-ráfordítással a részvétel. Számukra ez is egy feladat, amit
napi tevékenységük során meg kell oldani. A különbség az, hogy
ez sokszor izgalmasabb, különlegesebb az egyébként megszokottnál, ezért lelkesebben, szívesebben vállalkoznak.
A pedagógusok esetében alapvetõen más a helyzet. Az õ feladatuk
· a tantervi követelmények és a projekt témakörei közötti összhang megteremtése,
· feladatlapok összeállítása,
· változatos, újszerû módszerek „kitalálása”,
· a pályázattal járó adminisztráció végzése,
· kapcsolattartás a partnerekkel.
Joggal vetõdik fel a kérdés: milyen ellenszolgáltatásért végzik
mindezt a pedagógusok?
Sajnos, a pályázati úton nyert támogatásból a programban részt vevõk díjazása nem oldható meg, és a mi esetünkben az iskolai költségvetésben sem tervezhetõ külön juttatás. Ugyanakkor a korábban minõségi munkavégzésért, majd a kiemelkedõ munkáért
tanévenként adható bérpótlék elosztásánál iskolánkban egyik
kiemelt szempont az eredményes pályázati tevékenység, újszerû módszerek alkalmazása, a különbözõ képességû tanulók
közös munkáltatása. Szerencsések vagyunk, mert a fenntartó
a központi támogatáson túl, annál jóval nagyobb összegben támogatja a minõségi munkavégzést, így a programban részt vevõ, többletmunkát vállaló kollégák elismerése megoldottnak mondható.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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We teach history in English!
Magyar–angol két tanítási nyelvû program
a Városligeti Általános Iskolában

Lacsny Bálintné–Tremmelné Druga Irma–Vizi Andrea

Sok szülõ álma, hogy gyermekét két tannyelvû gimnáziumba járassa. Azt már kevesebben tudják, az általános iskolák között is
akad néhány, amelyben a tantárgyak egy részét idegen nyelven
tanítják. Az az iskola, amely erre indul el, göröngyös útra lép, de
ha jól csinálja, a gyermeklétszámmal nem lesznek gondjai…
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Az iskola az életre készít fel. Gyakran emlegetjük ezt a közhelyet.
Az iskolában tanított tantárgyak közül leginkább az idegen nyelv
az, amelybõl rendszeresen vizsgázunk, hiszen sokszor kerülünk
olyan helyzetbe, hogy használnunk kell azt akár utcán, akár külföldön, akár baráti társaságban. Ma már nem lehet cinkosan
összekacsintani a kötelezõ nyelvoktatás eredménytelenségérõl
beszélve, már nem hivatkozhatunk arra, hogy 8–10 évnyi tanulás
után is csak az ostoba memoriterekre emlékszünk. Ha ma nem
sikerül megfelelõ szinten elsajátítani legalább egy, a nemzetközi
érintkezésben elterjedt élõ idegen nyelvet, akkor nem tudunk a
magyarul nem beszélõkkel kommunikálni, így esélyeink, érvényesülési lehetõségeink is csökkennek.
Tudják ezt a szülõk is, ezért már az általános iskola kiválasztásakor
a gyerek számára a nyelvtanulás lehetõsége, intenzitása iránt érdeklõdnek. Ez az igény hívta létre a két tanítási nyelvû iskolákat.
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Ha erre az oktatási formára ilyen jelentõs a társadalmi igény, ha
ennyi elõnye van, akkor ezt kiszolgálandó több ilyen típusú iskolát kell létrehoznunk – fogalmazhatjuk meg. A két tanítási nyelvû
osztályokat indító iskolák száma valóban egyre nõ, s ha az utóbbi
idõben a két tanítási nyelvû képzést beindító iskolák számát nézzük, akkor feltûnõ, hogy az általános iskolák száma öt év alatt
megkétszerezõdött.

2
1. A program bevezetése iskolánkban
Iskolánk, a budapesti Városligeti Általános Iskola úttörõként
kezdte el 1992-ben magyar–angol két tanítási nyelvû programját.
A tehetséggondozás egy új formáját próbáltuk ki: a tehetséges
gyerekeknek megadtuk azt a lehetõséget, hogy az idegen nyelv
tanulása során már általános iskolai szinten kimagasló eredményeket érhessenek el.
A tehetséggondozás akkor legaktuálisabb formájaként indítottuk be
a két tanítási nyelvû programot, elõször csak egy osztályban, kísérletképpen. Ma az alsó tagozaton csak két tanítási nyelvû osztályaink vannak, 26 tanulócsoportunk közül 21 már e program szerint mûködik.
Az iskola új profilja pozitívan befolyásolta az iskolába jelentkezõ
tanulók számát, mert a változások idején a társadalmunkban jelentkezõ nyelvtudás iránti egyre nagyobb igényt elégítette ki.
Iskolánk a program által nagyon vonzóvá vált a szülõk körében. De kihívást jelent az itt dogozó pedagógusok számára
is, mert az oktatás magas színvonalát meg kell õrizni, hogy
bizonyítani tudjuk a program eredményességét.
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2. Irányelvek
A tanárok kísérletezõ kedve találkozott a szülõi igénnyel és a társadalmi elvárásokkal, és így a program szabályozása feltétlenül
szükségessé vált.
A két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelveit a 26/1997.
(VII. 10.) MKM-rendelet szabályozza, kiegészítõ módosítása
a 8/2001. (III. 9) OM-rendeletben jelent meg.
Az irányelvek szerint: „A két tanítási nyelvû iskolai oktatás célja, hogy
az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejûleg és kiegyensúlyozottan
fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az
idegen nyelvû információk feldolgozására.”

A lényeges rendelkezések tartalma röviden összefoglalva:
· A korai, két tanítási nyelvû iskolai oktatásban a célnyelv és
a tantárgyak célnyelven történõ tanulása egyidejûleg kezdõdik.
· A két tanítási nyelvû oktatás az elsõ–kilencedik évfolyamon
kezdhetõ meg, és felmenõ rendszerben folyhat.
· Az iskolában legalább három tantárgy célnyelven való tanulását lehetõvé kell tenni.
· A célnyelven tanított tantárgyak megválasztása az iskola jogköre, de kívánatos szem elõtt tartania a tanulók életkori sajátosságait.
· A célnyelv és a célnyelvû órák aránya a tanulók kötelezõ tanórájának harmincöt százalékánál ne legyen kevesebb, és ötven
százalékánál ne legyen több.
· A két tanítási nyelvû oktatásban pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak között legalább egy olyan pedagógusnak kell
lennie, akinek a célnyelv az anyanyelve.
A 2001/28/II. számú Magyar Közlönyben megjelentek a két tanítási nyelvû iskolai oktatásra vonatkozó óratervek és a célnyelvi
kerettantervek. A kerettanterv csak a célnyelv és a célnyelvi
civilizáció (más néven országismeret) tantárgy oktatására
készült. Az idegen nyelven oktatott tantárgyakra a megfelelõ
kerettanterv érvényes, a helyi tantervnek viszont ki kell egészülnie a speciális tartalommal, mely a tantárgy idegen nyelven való oktatásából adódik.
A program indításához fenntartói hozzájárulás szükséges,
jóváhagyás esetén az iskola alapító okiratát és pedagógiai
programját módosítani kell.
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3. Az idegen nyelv mint eszköz
A tanulók nemcsak a nyelvórán találkoznak a célnyelvvel, már az
elsõ évfolyamon angol nyelvû az óravezetés. Nemcsak magyar,
hanem angol anyanyelvi tanáruk is van. A gyerekek hamar
megtanulnak idegen nyelven kommunikálni, így az idegen nyelv
elsajátítása közelít a természetes nyelvtanuláshoz.
Célunk, hogy képesek legyenek az idegen nyelven való
gondolkodásra.
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Rendkívül fontos az ilyen program szerint tanuló csoportok számára a megfelelõ nyelvkönyv kiválasztása, hiszen a nyelvtanárnak figyelembe kell vennie nemcsak a nyelvtanulás intenzitását és tempóját, hanem a célnyelven tanult tantárgyak tartalmát is. A mai
nyelvkönyvek közül egyre több a tartalomközpontú, amely arra alapoz, hogy a tanulót a téma, az információ érdekli. Ha a témákat kiterjesztjük, s egy-egy tantárgyként tekintjük, akkor elérkeztünk
a két tanítási nyelvû oktatás lényegéhez, amelynek során a nyelv
a tudás megszerzésének eszköze. Tapasztalataink szerint a sok információt tartalmazó, nem kizárólag a célnyelven oktatott tantárgyakhoz tartalmilag szorosabban kapcsolható nyelvkönyvek keltik
fel igazán a gyerekek érdeklõdését.
Igen lényeges szempont az is, hogy a kreatív, tehetséges tanulók
hol kaphatnak lehetõséget saját, már meglévõ tudásuk megfogalmazására idegen nyelven, illetve biztatást arra, hogy maguk is
kutassanak, önállóan szerezzenek információt, a tanórán tere legyen a vitának és véleményformálásnak. Ezért szerepel sok témakörben feladatként a projektkészítés, melyben a gyerekek tartalmilag és vizuálisan egyaránt önállóan kifejezhetik
magukat idegen nyelven. A csoportbontás és a heti öt nyelvóra
miatt ez elérhetõ cél. Magas szintû nyelvtudást, külön felkészülést, kiegészítõ anyagok felkutatását igényli a tanártól is.

4. A célnyelven oktatott tantárgyak
A legtöbb középiskola egy nulladik év bevezetésével készíti fel
a diákokat a tantárgyak idegen nyelven való tanulására, illetve
épít az általános iskolai nyelvoktatásra. Iskolánkban az angol
nyelv és a tantárgyak angol nyelven történõ oktatása párhuzamosan folyik, hiszen a két tanítási nyelvû oktatás célja nem
csupán a célnyelv, hanem egyes tantárgyak elsajátítása idegen
nyelven.
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A program tudatosan épít a gyerekek azon tulajdonságára, hogy
a nyelvet szinte észrevétlenül, könnyedén, gátlások nélkül képesek elsajátítani. A gyerekek hangképzése rugalmasabb, az idegen nyelvû óravezetést természetesebbnek fogadják el, olyan
nyelven szólalnak meg, amelyen beszélnek hozzájuk. A tantárgyak közül a készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés) oktatása
azért sikeres, mert vonzó tevékenységekkel is párosul. A gyermek a motiváló erõt kihasználva jut el egy olyan szintre, ahol
a nyelvi kifejezõkészség együtt fejleszthetõ a tantárgyi tartalommal.
A Városligeti Általános Iskolában idegen nyelven oktatott tantárgyakat az alábbi táblázat tartalmazza:
Évfolyam

Tantárgy

Heti óraszám

1–2. osztály

Ének

1 óra

Rajz

1 óra

Testnevelés

2 óra

Környezetismeret

1 óra

Rajz

1,5 óra

Testnevelés

3 óra

Környezetismeret

2 óra

Történelem

2 óra

Rajz-mûvészettörténet

2 óra

Országismeret

1,5 óra

Történelem

2 óra

Rajz-mûvészettörténet

1,5 óra

3–4. osztály

5. osztály

6–8. osztály

Alsó tagozaton az 1–4. évfolyamon a tantárgyakat és tantárgyi
követelményeket figyelembe véve 4 tantárgyat választottunk ki
(testnevelés, ének, rajz, környezetismeret), amelyekrõl úgy gondoltuk, hogy alkalmasak a célnyelven történõ oktatásra. Ezek
a tantárgyak sokoldalú, érdekes, a gyermekek számára figyelemfelkeltõ, motiváló, tevékenykedtetõ ismeretanyagukkal és fõleg
játékosságukkal rengeteg lehetõséget adtak és adnak az idegen
nyelv megszerettetésére, könnyed, játékos úton történõ, szinte
észrevétlen elsajátítására.
Arra törekedtünk, hogy olyan oktatási koncepciót dolgozzunk ki
az 1–4. osztályra mind az angol nyelv, mind pedig a célnyelven
tanított tantárgyak esetében, amely szorosan kapcsolódik a gyerekek életkori sajátosságaihoz.
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Az ének tanítása csak az elsõ két évben folyik angol nyelven.
A tanárok a tantárgy oktatása során a Kodály-módszert is alkalmazzák, a feladatok követik a magyar tantervet. A két év során
a tanulók megtanulhatják azokat a gyermekdalokat és mondókákat, amelyeket az angol gyerekek, közben kiejtésük, ritmusérzékük fejlõdik, szókincsük is bõvül. A harmadik évtõl kezdve
visszatérünk a magyar nyelvre, hogy a gyerekek megtanulhassák
a magyar énekeket.
A testnevelés legfontosabb módszere a mozgás bemutatása, ez
nagymértékben segíti a direkt nyelvtanulást. A tantárgyat négy
évig oktatjuk angolul, a gyerekek ez idõ alatt megismerkednek az
alapszókinccsel és az utasításokkal. A tanulók mindkét nyelven
ismerik azokat, a magyar nyelvre való átváltás nem okoz gondot.
A környezetismeret tantárgy tartalma miatt alkalmas az idegen
nyelvû oktatásra. Szókincse speciális, ezért a szaktanárok az
összefoglalókat magyar nyelven is megtartják, a magyar munkafüzet feladatait pedig önállóan oldják meg a gyerekek. A 6. évfolyamtól kezdve a földrajz és biológia tantárgyak tartalma és szókincse nehezebb, emiatt idegen nyelvi oktatásra nem alkalmasak
az általános iskolában.
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Az ötödik évfolyamon a tanulók nyelvileg és szókincsükben elérik
azt a szintet, hogy azokat a tantárgyakat kezdjék el tanulni angolul, amelyekhez már magasabb nyelvi szint szükséges, és nagyobb lehetõség nyílik például a beszédkészség fejlesztésére. Az
5–8. osztályos tantárgyak közül a történelem és a rajz-mûvészettörténet tûnt a legalkalmasabbnak a célnyelven történõ oktatásra, valamint teljesen új tantárgyként az országismeretet
vezettük be. Ezek a tantárgyak témaválasztásukból adódóan
nagyszerû lehetõséget nyújtanak az alsó tagozaton már megszerzett nyelvi ismeretek elmélyítésére, bõvítésére, a gyermekek beszéd- és kommunikatív készségeinek továbbfejlesztésére, mert
a különbözõ, a tantárgyak által feldolgozott témákkal mindennapi életük során állandóan találkozhatnak, és így aktívan használhatják, alkalmazhatják tudásukat.
A kiválasztott tantárgyak idegen nyelvû oktatására szolgáló
tankönyveket iskolánk tanárai készítették, illetve neves
szakembereket bíztunk meg azok megírásával és anyanyelvi
lektorálásával. Ezeknek a könyveknek, munkafüzeteknek, jegyzeteknek lényeges részét képezik azok a feladatok, melyek segítik
a szókincs elsajátítását és a tartalom idegen nyelvi megfogalmazását.
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Ezért a modern nyelvkönyvek által alkalmazott nyelvoktatási
módszerek, azaz
·
·
·
·
·

a szómagyarázatok,
az információkeresés,
a lényegkiemelés,
a kiegészítés és
az egyéb játékos feladatok

a tantárgyak oktatásában kettõs szerepet töltenek be: együttesen szolgálják a tantárgyi és a nyelvtudás növelését.
A program jellegébõl adódóan bizony komoly szellemi terhet ró
a gyermekekre már elsõ osztályban, hiszen heti 5 angolóra, valamint néhány tantárgy angol nyelven történõ tanulása nem kis
erõfeszítést igényel. Habár mi mindent megteszünk, hogy minél
könnyebbé tegyük tanulóink számára az idegen nyelv befogadását, mégis szükséges a válogatás, amely során már ilyen kis korban megvizsgáljuk a gyermekek rátermettségét, alkalmasságát.
Ehhez olyan játékos foglalkozást szervezünk, amelynek során
megismerjük a gyerekek különbözõ készségeit, képességeit (például: memória, fantázia, beszédkészség, logika, koncentrálóképesség, ritmusérzék, a gondolkodás gyorsasága, megfigyelõképesség).
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5. A két tanítási nyelvû oktatás elõnyei
· Az intenzíven tanult idegen nyelv jelentõs elõrelépés a tízéves
korban elkezdett, alacsony heti óraszámú nyelvoktatáshoz képest, hiszen az összes órák legalább 35%-át a célnyelven tartjuk meg.
· Az általános iskolákban a nyelvoktatás korai bevezetése miatt
a beszédértés és beszédkészség fejlesztése elsõdleges, míg a
hagyományos képzés esetén éppen ezek kerülnek háttérbe.
A késõbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés,
beszéd-, olvasás- és íráskészség) használata, a tanulók többet
kommunikálnak szóban és írásban egyaránt.
· A tanulók sokkal nyitottabbak, tájékozottabbak, motiváltabbak, jobb a verbális kifejezõkészségük, megtanulják az idegen
nyelvet önállóan használni a modern kommunikációs eszközökkel.
· Az ilyen iskolák külsõ, nemzetközi kapcsolatai kiterjedtebbek.
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· Elsajátítják a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerik saját tanulási stílusukat, könnyebbé válik más idegen
nyelvek tanulása.
· A gyerekek rugalmas hangképzése miatt kiejtésük könnyebben formálható.
· A nagyobb terhelés miatt jobban tudatosul a tanulókban, hogy
a tudás komoly, szorgalmas munkával szerezhetõ meg.
· A program szerint tanulók eredményei a képzés intenzitása
miatt látványosabbak, de ez nem csupán a nyelv iránti érdeklõdés következménye, hiszen érthetõen nehéz egy hat-hét éves
gyereket meggyõzni arról, miért jó egy nyelvet sok órában tanulni. A tantárgyak tartalma iránti érdeklõdés felkeltése az a
módszer, amely motiválja a nyelvtanulást, s mivel a tantárgy
oktatása a célnyelven történik, általa a nyelv a tudás megszerzésének eszközévé válik.
· A képzés tartalmát és eredményét tekintve nem csupán a nyelvi
és tantárgyi tudásról van szó, hanem arról is, hogy az ilyen iskolában tanuló diákok sokkal toleránsabbak, bátrabban nyilvánítanak véleményt, jobban megismerik saját kultúrájuk értékeit,
megtanulják megérteni mások viselkedését és hagyományait.
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6. Problémák
· A két tanítási nyelvû oktatásra képesített tanárok képzése még
nem tart lépést az igényekkel. Jó kezdeményezések már történtek, az ELTE TTK-n és a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolán
beindultak ilyen programok, és a két tanítási nyelvû iskolák is
tartanak belsõ továbbképzéseket.
· Nehéz a pályán tartani a rosszul fizetett, de a munka jellege
miatt igen képzett tanárokat.
· Az anyanyelvi tanárok
— nem ismerik a hazai tantárgyi követelményeket,
— sokszor felkészületlenek módszertani szempontból,
— nagy a fluktuáció.
· Rákényszerültünk arra, hogy saját tankönyveket, jegyzeteket,
kiegészítõ anyagokat adjunk ki, és forgalmazzunk. Hiányoznak az angol nyelven oktatott tantárgyak tankönyvei, a hazai
szerzõk által írt tankönyvek jó minõségû elõállítása drága,
amelyhez hozzájárul a kis példányszám is.
· A tanulók idegen nyelven oktatott tantárgyi tudásának értékelésekor nem különíthetõ el egyértelmûen a nyelvi és a szaktárgyi
tudás. A kezdeti félelmek – amelyek szerint az idegen nyelven taIskolavezetés 2002. február
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·

·
·
·

·

nult tantárgyi tudás alacsonyabb szintû – nem igazolódtak.
Mutatja ezt a jó hírû középiskolákba felvett diákok száma, és
a felvételi vizsgák eredménye. Vannak, akik azonos idegen
nyelvû két tanítási nyelvû középiskolában folytatják tanulmányaikat, de sokan egy másik idegen nyelv intenzív tanulását
választják a középiskolában.
A nyelv eszközként való használata speciális módszertani problémákat vet fel, hiszen a tantárgy oktatásával párhuzamosan
történik.
Fontos a tantárgyak speciális módszertana, a helyes arány
anyanyelv és célnyelv között.
A tanulóknak anyanyelvükön is ismerniük kell a tantárgyak
szakkifejezéseit.
A két tanítási nyelvû oktatás drágább a hagyományosnál,
a taneszközökben igényesebb felszereltséget kíván, a csoportbontások miatt több tanterem és több tanár szükséges.
A megfelelõ tantárgyak és tananyagok kiválasztása problémát
jelenthet. Iskolánkban a 6–8. osztályokban elõször a biológia
tantárgyat kezdtük a célnyelven oktatni. Néhány év tapasztalata bebizonyította, hogy ez a választás nem volt sikeres, mert
a tantárgy tananyaga nem igazán alkalmas a célnyelvi oktatásra. Helyette vezettük be az országismeretet.
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7. Néhány jó tanács
· A tantárgyak kiválasztásában a helyi sajátosságokat figyelembe kell venni.
· Mivel a tantárgyi tudás igazából nem választható el a nyelvi tudástól, a kettõt együtt kell értékelni, a megfelelõ formák kiválasztásával.
· A nyelv oktatása mellett súlyt kell fektetni a célországok kultúrájának bemutatására a célnyelvi órákba beépítve, vagy külön
tantárgy (országismeret) keretében.
· A nyelvoktatás céljára felhasznált tananyag kiválasztásakor figyelembe kell venni a célnyelven oktatott tantárgyak tartalmát
is, hogy megfelelõ mennyiségû autentikus anyag is szerepeljen
a tananyagban.
· A tananyagok kiválasztásában igen gondosan kell eljárni, hogy
az megfeleljen a hazai tantárgyi, valamint a nyelvi követelményeknek is.
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· A tananyagok, tankönyvek, jegyzetek kiadása igen komoly
anyagi megterhelés, ezért célszerû az együttmûködés más iskolákkal, amelyek már alkalmazzák azokat.
· A tárgyi feltételek biztosításában elõre kell gondolkodni, például a tantermek száma, a csoportbontások, a megnövekvõ eszközigény tekintetében.
· A közismereti vagy speciális tantárgyakat tanító tanárok esetében törekedni kell arra, hogy a nyelvi és szaktárgyi tudás egyaránt magas szintû legyen.
· Ajánlatos, hogy az alsó tagozaton tanító–angol szakosok tanítsák a nyelvet és a készségtárgyakat, akik jól tudják alkalmazni
a korosztálynak megfelelõ módszereket.
· A speciális program miatt fel kell készíteni a nyelvtanárokat
módszertanilag és nyelvileg is a feladatra, mert a tantárgyak
oktatása során a tantárgyi és a nyelvoktatási módszereket
együtt kell alkalmazni. Belsõ továbbképzéseink és módszertani napjaink erre lehetõséget nyújtanak.
· Anyanyelvi tanárok alkalmazása:
— célszerû õket a célnyelv, és nem más tantárgy oktatására
igénybe venni, mert képzésük miatt nem ismerik a tantárgyi követelményeket,
— felkészítésük az iskolában folyó munkára elengedhetetlenül szükséges,
— javasoljuk, hogy kiválasztásuk elõtt kérjenek tõlük egy bemutató órát,
— egyre nehezebb lektorokat találni, hirdetés (újság, illetve
internet) útján és egyéni kapcsolatok alapján is ajánlatos
próbálkozni.
· Anyanyelvi tanárokat találni és a megfelelõket kiválasztani
egyre nehezebb.
· Az intézményvezetõknek fel kell készülniük
— az ilyen típusú iskolákra vonatkozó jogi szabályozók ismeretére,
— új típusú menedzselésre,
— az intenzívebb külkapcsolatokra,
— az anyanyelvi tanárokkal kapcsolatos problémák kezelésére,
— a személyi és tárgyi feltételek kialakítására,
— a pályázati lehetõségek kihasználására.
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8. Elért eredményeink
· Az általános iskolák közül elsõnek vezettük be a programot, így
iskolánk módszertani központ lett. Tanáraink továbbképzéseket tartanak a két tanítási nyelvû iskolák tanárai számára.
· Iskolánk menedzselése terén sok tapasztalatra tettünk szert,
értékes kapcsolatokat teremtettünk itthon és külföldön.
· Iskolánk kezdeményezésére megalakult a Kéttannyelvû Általános Iskolák Szövetsége, és tagjai vagyunk a Kétnyelvû Iskolákért Egyesületnek is. Ezek a fórumok lehetõséget nyújtanak a
tapasztalatcserére, kezdeményezéseinket ily módon továbbítani tudjuk az oktatás irányítói felé is.
· Több tanulónk sikeres egynyelvû nemzetközi nyelvvizsgát tett.
· Nemzetközi kapcsolataink kiterjedtebbek, a Socrates program
keretében hat másik európai országgal közösen egy környezetvédelmi témájú projektben veszünk részt.
· Magas színvonalú oktatástechnikai eszközökkel rendelkezünk,
tanáraink számára ezek használata természetes. A számítógép
alkalmazása, az internet és az e-mailen történõ kapcsolattartás
mindennapos gyakorlattá vált.
· Könyvtárunk jelentõsen bõvült, az idegen nyelvû könyveken kívül
a CD-ROM-ok, audio- és videokazetták száma is jelentõsen nõtt.
· Tanáraink szeretik a kihívásokat, munkájukban igényesek, törekszenek arra, hogy állandóan fejlõdjön az oktatás minõsége.
· Iskolánk tanulói szívesen vesznek részt versenyeken és bemutatókon, eredményeinkre büszkék vagyunk.

Melléklet
Az iskola tankönyvkiadó tevékenységet is folytat, az angol nyelven oktatott tantárgyakhoz készített jegyzeteket az iskola saját maga sokszorosítja és forgalmazza. A jegyzetek tankönyvvé nyilvánítása folyamatban van.
Ének:
1. osztály: Paschekné Borbély Mónika: My First Singing Book*
Környezet:
3–4. osztály: Vizi Andrea: The First Book of Science
5. osztály: Megyeri Vera: The Second Book of Science*
Történelem:
5. osztály: Magyarics Péter: History 5.*
6–7–8. osztály: Juhászné Kis Anita: History 6–7–8.
* A csillaggal jelölt kiadványok kerettanterv-kompatibilisek, a többi
jegyzet átdolgozása folyamatban van.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*

Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Utcasarki társadalom
Kultúra, ifjúsági szubkultúra
Hegedűs T. András

A kultúra fogalmának értelmezése vezet el a szubkultúra fogalmához. A szubkultúra fogalmán belül érthetők meg az ifjúsági
szubkultúrák is. Ezek közül kiemelten foglalkozunk az úgynevezett „utcasarki társadalom” problémájával, mivel ez olyan jelenség, amely napjainkban egyre több feszültség, sőt konfliktus
hordozója.
A pedagógusok — magukra hagyatva — nem tudják ugyan megoldani ezeket a problémákat, azonban fontos, hogy ismerjék és
felismerjék a jelenséget.
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1. A kultúra jelentései
A kultúra fogalmát sokféle értelemben használjuk. A köznapi
szóhasználatban a kultúrán vagy valami magas szintű produktumot (műalkotást) értünk, vagy a viselkedés választékosságát
(illem, jó modor).
A kultúra ennél összetettebb fogalom.
• A kultúra mindenekelőtt műveltséget jelent, hétköznapi gondolkodásunkban elsősorban a humán műveltséget.
• Ha egy évezred kultúrájáról, vagy az ókori görögök kultúrájáról
beszélünk, akkor a humán kultúrához hozzágondoljuk az épületeket, hidakat, szobrokat, vízvezetéket, természettudományi
ismereteket, találmányokat, vagyis egy kor szellemi munkájának egészét.
• Létezik mezőgazdasági kultúra, monokultúra, munkakultúra,
termelési kultúra.
• Használjuk a kultúra fogalmát a személyközi viszonyok, kommunikációs stílusok és magatartások tudományos leírására is.
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1.1 A kultúra négy fő eleme
A kultúra elemeit számbavéve a fenti csoportosításból a közös
vonásokat emeljük ki.
Figyelem!
Melyek a kultúra fő elemei?
➟ az a tapasztalatrendszer, amelyet az emberiség egész történelme során felhalmozott
➟ a rendszerbe szerveződött magatartásminták és beállítódások
➟ azok az előírások, szabályok, törvényszerűségek, amelyek
az életet — nem jogi úton — mederbe szorítják, vagyis a
normarendszerek
➟ az, amire törekszünk, aminek elérése, birtoklása elégedettséget, örömet okoz, és fontosságuk különböző, vagyis az
értékek, és az értékek rendszere.
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1.2 A kultúra és a szubkultúra
Nincs kultúra szubkultúra nélkül és nincsen szubkultúra
kultúra nélkül.
Ugyanis sohasem egy egész társadalom tapasztalatrendszerét,
magatartásmintáit, normáit, értékeit tanuljuk meg, sajátítjuk el,
hanem — méreteit tekintve — egy kisebbét, egy mikrokultúráét,
minőségét tekintve pedig egy eltérőét, egy szubkultúráét.
Minél pontosabban, aprólékosabban vizsgálódunk, annál több különbséget találunk a kultúra és a szóbanforgó szubkultúra között.
A leggyakrabban vizsgált (mert legfeltűnőbb) szubkultúrák az
ifjúsági és kriminális szubkultúrák.
Ezek gyakran már annyira különböznek a társadalom „nagy”
kultúrájától, hogy gyakran jogosult ellenkultúrának is nevezni
őket, mert elzárkóznak, sőt szembefordulnak vele — gyakran
ellenséges, pusztító célokkal, szándékokkal.
Az ellenkultúra nem feltétlenül negatív minősítés.
Ellenkultúra volt a farmernadrág kultusza, mára hétköznapivá és érdektelenné vált. A kultúra szerves része volt egykor a kávéházi polgári
időtöltés, ez először negatív érzelmi felhangot kapott, majd kipusztult.
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1.3 A szubkultúra részei
A szituáció a világnak az a része, amelyben élünk és amelyben
elhelyezkedünk a világon belül.
Ez fizikai környezetünk, a rendelkezésünkre álló idő, energiánk,
a körülöttünk élő emberek szokásai, reményei, igényei, társadalmi szervezete.
Mindig az a problémánk, hogy a helyzet korlátoz abban, mit
tehetünk és mit érhetünk el. Nem lehetünk egyszerre házasok és
egyedülállók. A szituáció megtagadhatja tőlünk a sikert, vagy
csak megalázó és aljas módon teszi azt elérhetővé.
Céljaink és törekvéseink szabják meg, hogy sajátos „szemüvegünk” mit enged akadálynak, lehetőségnek, sikernek, kudarcnak, nyereségnek, veszteségnek látni. Az értékrendszertől függ,
hogy a dolgokat szűkösnek vagy bőségesnek, nehéznek vagy
könnyűnek, értékesnek vagy silánynak ítéljük.
Értékrendszereink kultúránk része!
A legfontosabb, hogy a mi erkölcsi normáinkból erednek a morális
hiányosságok és/vagy a morális kötelezettségek. Lehet, hogy sötét
és ijesztő erkölcsi dilemmák népesítik be világunkat, ám egy másik
viszonyítási rendszerből nézve ugyanez a világ derűs és ígéretes.
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A szubkultúrákban az emberi problémák nem találomra oszlanak
meg. Különböznek korosztályonként, nemenként, etnikumonként,
foglalkozásonként és a település helye szerint. Sem a szituációk,
sem a normák, ebből következően az értékek sem azonosak.
Az uralkodó kultúrától való eltérés mélysége, kiterjedtsége, önmagában való szervezettsége szabja meg, hogy szubkultúráról van-e szó.
A problémát egy csomag kártyához hasonlíthatjuk: osztáskor a
játékosok esélyei nagyon eltérőek.

2. A szubkultúra összetartó erői
2.1 A belenyugvó alkalmazkodás

Önkontroll!
Melyek a belenyugvó alkalmazkodás lényeges elemei?
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Mindig olyan megoldásokat igyekszünk találni problémáinkra, amelyek
— rendezik régi problémáinkat anélkül, hogy újabb problémákat szülnének és/vagy
— elfogadhatók azok számára, akiknek együttműködésétől és jóakaratától függünk.

❏

Az a belső késztetésünk, hogy viselkedésünk megegyezzék
embertársainkéval. Ez motivál bennünket a jelzések felfogására, ez alakítja vallási, ideológiai meggyőződésünket,
esztétikai és beszédbeli normáinkat, politikai állásfoglalásainkat, ízlésünket, modorunkat, öltözködésünket és hajviseletünket.

❏

Bármennyit beszélünk toleranciáról, a többieket annak
alapján ítéljük meg, mennyire hasonlítanak ránk, illetve
mennyire különböznek tőlünk.

❏

Nem tudjuk meggyőzni magunkat cselekedetünk helyességéről, ha viszonyítási csoportunk azt helytelennek, ostobának vagy nevetségesnek minősíti.

❏

Mind a nyílt cselekvés, mind a normák, az értékek, a
szituációk, a problémák arra ösztönöznek, hogy ne lépjünk
le a csoportjainkban (mikrokultúránkban, szubkultúránkban) kialakult utakról.
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Ha állandósult problémáink nem oldhatók meg a csoport számára
elfogadható úton, akkor általában nem próbálkozunk önálló megoldással, hanem keresünk más szubkultúrával rendelkező csoportot, amelyet elfogadhatóbbnak találunk.

2.2 Dilemma és paradoxon

Figyelem!
Szubkultúra akkor jön létre, ha
➟ több, hasonló problémával küzdő személy létezik,
➟ ezek az emberek egymással ténylegesen interakcióban
(kölcsönös cselekvési-, érzelmi viszonyban) állnak.

Nem biztos, hogy a társadalom megengedi az így kialakuló megoldásokat, de a résztvevők akarják: számukra ez kielégítő, vonzó
és hatékony.
A paradoxon az, hogy a többiek ezt a megoldást esetleg nem
fogadják el készségesen. Lehetséges, hogy megtorlással, gúnnyal,
ellenszenvvel találkozik a kísérlet.
Az új szubkulturális csoport alakulása tele van aggodalommal, feszültséggel, szorongással agresszióval.
A paradoxont az oldja meg, hogy kölcsönösen kitapogatják
egymás magatartását, értékeit, normáit, beállítódásait és közösen
dolgozzák ki az új társadalmi szerkezetet. A csoport végső
rendszere minden résztvevő számára meghökkentően újszerű. A
„termék” nem írható senki számlájára, senki sem felelős igazán,
valójában csoportméretekben jött létre. Ez egy kölcsönös alakítási és átalakítási folyamat.
Drámai példa a garázdaságban, pogromban, lincselésben résztvevők
vizsgálata. Hiányzik az, amit nyugalmasabb időben erkölcsnek nevezünk. Felszabadulnak a gátlások, megszűnnek a társadalmi tabuk, a
csoport tagjai átadják magukat a szabad(os)ság és a féktelenség élvezetének. Minden bizonnyal úgy érzik, hogy erkölcsi érzelmeik felbuzognak,
valamilyen igazságtalanságot tesznek jóvá. Visszatekintve immorálisnak
tűnnek a végrehajtott cselekedetek, s később szégyenérzetet, megbánást
és bűntudatot is ébreszthetnek, bár a végrehajtás idején tökéletesen
jogosultnak látszanak.

Az eltömegesedés jeleit mutató szubkultúrákban nem érvényesülnek a szokásos morális korlátozások. Ez azonban nem vezet
mindennemű erkölcsi érzék felfüggesztéséhez, a primitív szenvedélyek elvakult és amorális kitöréséhez.
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Az eltömegesedett csoport minden egyes tagjának tevékenysége összhangban áll a szubkultúra rövid története során
kidolgozott kollektív megoldással.
Ez a megoldás nemcsak cselekvési programot, valamiféle tennivalót tartalmaz, hanem pozitív erkölcsiséget is, amely igazolja a
tagok számára, hogy miért kellett annyira radikálisan elfordulni
a tisztesség és emberiesség szokásos felfogásától.
Ami ilyen körülmények között zajlik le, az nem a moralitás
megsemmisítése, hanem a morális viszonyítási rendszer villámgyors átformálása.
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Ez a tudományos magyarázat, s nem a hétköznapi életben megszokott felületes ítéletek kritikátlan, indulatos elfogadása. Ilyenek
a csoportos problémamegoldás bizarr és rövidéletű példái. Az
ilyen jelenségek és a komplikált, nagyon gyakran tiszteletreméltó
eszmeiségű és programú társadalmi mozgalmak közötti választóvonal rendkívül vékony. Gyakorta ez a vékony vonal áteresztő
hártyaként működik. Ezért kell óvatosan mérlegelve gondolkodni
a szociálisnak, antiszociálisnak minősített szubkultúrákról, mert
gyakran csak a meg nem értés és az idegenkedés tart vissza a
lényeg megértésétől. Hallgattassék meg a másik fél is!
Ugyanezért kell óvatosnak lenni a határok meghúzásakor: hol
végződik a mozgalom, a kultúra, hol kezdődik a csoport, a szubkultúra. Mindig érdemes visszatérni a szabatos, tudományos meghatározáshoz, amely fél évszázad nemzetközi eredményein alapszik.
Az ifjúság bizonytalan, átmeneti helyzete — pszichológiai
és szociálpszichológiai értelemben — különösen olyan korszakokban vezet sajátos szubkultúrák kialakulásához, amikor a bizonytalanságot a társadalom egészében végbemenő
politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok felerősítik.
Az útkeresés, az ijesztőnek, kiismerhetetlennek, sőt ellenségesnek látott világ erősíti a késztetést saját csoport kialakítására,
olyan értékek mentén, olyan normák szerint, amelyek nem azonosak, esetleg ellentétesek az elfogadottakkal.

3. Tipikus szubkultúra: az utcasarki társadalom
A következőkben az ifjúsági szubkultúrák sajátos típusáról lesz
szó: a manapság hazánkban is egyre feszítőbb gondot jelentő
„utcasarki társadalom” típusú szerveződésekről. Ezeknek megértése fontos a pedagógusok számára, mivel „kezelésük” csak a
működési szabályok ismerete alapján lehetséges.
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3.1 Szerveződés
Az új csoportnorma új szubkultúrát jelent. A csoportnormák
csakis azok számára közösek és érvényesek, akik objektív
vagy szubjektív hasznot húznak belőlük. Ezért is nehéz
kívülállónak értékelni és/vagy megérteni a szubkultúrát.
A csoport tevékenységében igen csekély szerepe jut az otthonnak.
A tagok nagyon ritkán tartózkodnak otthon, s ha barátaik keresik
őket, automatikusan az utcasarokra, a térre mennek le. Még a
nevük is arról tanúskodik, életükben mekkora szerepe van a
galerinek. Gyakori, hogy valaki hónapok óta tagja a csoportnak,
és senkinek sem tudja a családi nevét. Többnyire a galeri által
kiosztott csúfneveken, gúnyneveken ismerik egymást. A legtöbb
csoportnak az utcasarkon kívül van egy törzshelye is. Szinte
minden este ugyanabban az időpontban verődnek össze kedvenc
kocsmájukban egy italra. Akármi is az aznapi programjuk, odamenet és visszajövet feltétlenül benéznek oda egy kortyra. Az
asztali ülésrendet a szokásjog szabja meg. A megszokott asztalhoz való jogot mindenki elismeri, és tiszteletben tartja. Ha
ugyanis megszokott asztaluknál idegent találnak, abból nagy
„kellemetlenség”, általában verekedés származik. Ezzel szemben
áll az a tapasztalat, hogy a legtöbb galeri nyolc-kilenc óra táján
gyülekezik megszokott kocsmájában, amikor már csak az ismerős
törzsvendégek találhatók ott — ők pedig tisztában vannak a
kialakult szokásokkal.
Az utcasarki társadalom élete szinte unalmas szabályossággal,
igen szűk mederben folyik. Az élettér legtöbbször egy párszáz
méter átmérőjű terület. A csoport állandó jellegű összetétele és
tagjainak társadalmi biztonsághiánya azt eredményezi, hogy a
csoporton belül igen intenzív életet élnek. Ebből nő ki a kölcsönös
kötelezettségek rendszere.
A tagoknak rendszeresen szolgálatokat, szívességeket kell tenniük egymásnak. A vezér teszi a legtöbb szolgálatot (ez többnyire
adakozás és védelem), azonban nem feltétlenül tudatosan. Tartózkodik attól, hogy a csoport jelentéktelenebb tagjainak lekötelezettjévé váljon.
A vezér áll mindig a fókuszban. Távolléte (börtönbüntetés) esetén
a galeri sok kis csoportra oszlik, szünetel a közös tevékenység és
az általános érintkezés. A tagok addig nem érzik, hogy a galeri
összegyűlt, amíg a vezér meg nem jelenik. Amikor a helyzet
cselekvést követel meg, a vezér cselekszik elsőként. Talpraesettebb mint követői, ő tud önállóan ítéletet alkotni. Amíg a tagok
bizonytalankodnak, hogyan is valósítsanak meg valamit, hogyan
ítéljenek meg egy újoncot — addig a vezér már döntött is. Hozzá
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fordulnak tanácsért, bíztatásért. Jobban bíznak benne, mint
bárki másban. Tisztelik pártatlansága miatt, hiszen nem táplálhat haragot a galeri egyetlen tagjával szemben sem. Lehetnek
barátai, egyesekkel szemben lehet közömbös, de óvakodnia kell
attól, hogy személyes indulatai érvényesüljenek döntéseiben. A
csoporton kívül a vezér a legismertebb, és jobban tisztelik, mint
bárkit a galeriből. Mindig a vezérrel kell tárgyalni, ha valaki el
akarja nyerni a csoport bizalmát, támogatását.
Szervezetileg az utcasarki társadalomban mindenkinek megvan a maga helye. A pozíciók és a kötelezettségek meghatározottak és elismertek.
Sokan úgy vélik, hogy az utcasarki társadalmaknak az a fő baja,
hogy züllött, vagy szétzüllött közösségek. Ezek a vélekedések
teljességgel megtévesztőek. Természetesen vannak konfliktusok.
Mások a magatartási normák, mint más közösségekben (nem is
értik meg mindig egymást), de nagyon is szervezettek a galerik.
Nem a szervezettség hiánya a probléma, hanem az, hogy ez
a szervezet nem fonódik össze a környező társadalom
struktúrájával.
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3.2 A hűség (lojalitás)
A lojalitás magyarázza az utcasarki társadalom (hasonlóan a
bűnszövetkezethez) kialakulását és fejlődését. Azt is, hogy a tagok
miért ragaszkodnak annyira a csoporthoz, miért olyan hűségesek. Egy galeritag számára a lehető legnehezebb dolog feljutni a
társadalmilag elfogadott siker legalacsonyabb fokára is.
Az utcasarki társadalmat a közvélemény züllött, törvényt
nem ismerő közösségként tartja számon, pedig esetleg —
különösen a kialakulás első szakaszában — csak mások törvényeik.
Ha valaki mégis kitör a galeriből, annak azonnal rá kell döbbennie
arra, hogy az előítéletek gátolják a feljebbjutást. Ezért kénytelen
saját társadalmat, saját hierarchiát kiépíteni. Nem élhet egyszerre
mindkét világban, ezek ugyanis iszonyúan messze esnek egymástól. Jóformán még kapcsolat sincs közöttük. Aki mégis a társadalmi érvényesülést választja, azt a társadalom általában tiszteli,
elismeri, hiszen nagyon mélyről és messziről indult. Az utcasarki
társadalom azonban idegen, ellenséges elemként kezeli. Nem
közvetítőként, hanem árulóként tartja számon.
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A társadalom jutalmazza a kitörést, a hűtlenséget, s bünteti az „utcasarokhoz” való alkalmazkodást. Pénzzel és
presztizzsel csalogatja a sikerre vágyó embereket. A galeritagok számára ezek az előnyök csak a maffiákban és a
„politikai életben” történő előrejutás révén érhetőek el.
A hűtlenség mindezek ellenére kevesek problémája, mert a galeri
gátolja a kitörést, a társadalom pedig a bejutást.
Feltűnő, hogy az utcasarki társadalmak népe mennyire ragaszkodik (bár primitíven, brutálisan, erőszakosan) hazájához, népéhez. Ez társadalmi és politikai veszélyforrás!!!
A galerikre a közvélemény, a média általában rásüti a bélyeget,
hogy alsóbbrendű emberek. Minél erősebb az elutasítás, annál
fontosabb a saját érték bizonyítása. Önbecsülésük fenntartására
önmaguknak és másoknak be kell bizonyítaniuk, hogy egy nagyszerű, felsőbbrendű népnek a tagjai, és vezetőikhez, ideáljaikhoz
foghatókat nem ismer a történelem.
A galeri belső struktúrája és a misztikus, a társadalom által elítélt
személyekhez és szimbólumokhoz való ragaszkodás jelzi azt, hogy
képtelenek beilleszkedni a tágabb értelemben vett társadalomba,
és a szép szavak ezen mit sem változtatnak.
A galerik akkor illeszkednek be a környező társadalomba, ha
az lehetőséget nyújt nekik arra, hogy részt vegyenek az
életben. Több gazdasági lehetőségre van szükség és nagyobb
felelősségvállalás lehetőségére. Az utcasarki társadalom gazdasági
helyzete és az azokat körülvevő légkör megváltoztatása hatalmas
probléma.
A galerik vezetői hiába törnek fel saját társadalmukban, nem
rendelkeznek helyi befolyással, nem partnerei a hatóságoknak és
más szervezeteknek. Mindaddig, amíg a kívülállók, a „hivatalos” társadalom vezetői nem hajlandók „diplomáciai kapcsolatra” a galerik vezéregyéniségeivel. Így képtelenek megbírkózni az utcasarki társadalmakkal, ebből következ ően
lehetetlen jelentősebb változásokat elérni. Arra viszont gondolni kell, hogy a galerik a kriminális és a politikai alvilág
tömegbázisát jelentik.
Ahhoz hasonlóan kell eljárni, ahogyan a felfedezők, a néprajztudósok előírásokat, tanácsokat fogalmaznak meg a gyarmati tisztviselők számára. Tiszteletben kell tartani a bennszülött kultúrát,
a társadalommal pedig csak a vezetőkön keresztül lehetséges az
érintkezést fenntartani. Ez nyilvánvalóan a hatékony munka
minimális követelménye, de vajon ez a követelmény elegendő-e?
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Kérdések:
Sikeres lehet-e bármiféle program, ha a tényleges hatalom minden
pozíciója az utcasarki társadalommal szemben ellenséges érzelmű
idegenek kezében van? Milyen hatással van az egyénre az a tény,
hogy olyan embereknek kell alárendelnie magát, akikről azt tartja,
hogy nem a maga fajtájából valók?
Mivel életük csak periférikusan érintkezik a „rendes” világgal,
nem tudják, mi történik a másik világban. Igaz, nem is törődnek
vele. Életmódjuk a társadalom groteszk vetülete, a maguk áthatolhatatlan kagylóhéján belül élnek. Világuk azoké a fiataloké,
akiket megtaposnak az élet durva realitásai — nyomor, éhség,
fizikai megpróbáltatások, fenyegetettség, kilakoltatás, betegség,
nélkülözés. Erőszaktól és erőszakoskodástól szorongattatva
nagyzási hóbortokba, démoni hatalomról, sátánizmusról szóló
fantáziálásba, szadizmusba, fegyveres kalandok álmaiba húzódnak vissza. Ettől persze nem kevésbé veszélyesek. Félig valóságos,
félig képzeletbeli, bizarr konstrukciókba menekülnek. Utolsó leheletükig kitartanak a törvényes felnőtt világ szorításával szemben, de
ez általában meghaladja fejletlen erejüket. Nem tudnak ezzel a
problémával megbírkózni, de még csak fel sem tudják azt fogni.

O
11.1
10

A társadalomellenes tevékenységi forma a csoportélet és az ország
egyre nagyobb hányadát árnyékolja be. Jó és rossz környékeket,
kisvárosokat és nagyvárosi körzeteket. Amit ma egy csoport csinál
E.-ben, vagy Gy.-ben, vagy Sz.-en, azt holnap már ötven-száz
városban utánozzák.
A terjedés és a fennmaradás titka az, hogy az utcasarki társadalom, a galeri oltalmat nyújt, és gondoskodik az önvédelemről.
Úgy érzik — és itt zárul be a társadalmi csapda! — hogy minden
oldalról veszély fenyegeti őket. Önértékelésük, önbecsülésük
megőrzésének törvénye ezzel szemben azt diktálja, hogy magukról
úgy vélekedjenek: ők senkire és semmire nézve nem jelentenek
veszélyt, minden akciójuk a nép, a haza, a csoport védelmét
szolgálja, vagyis igazi értékeket képviselnek. Nem is értik, mit és
miért fújnak fel a rendőrök, a média, a politikusok.
A galerik alapelve: egy mindenkiért, mindenki egyért. A
világ tele van ellenséggel, veszedelemmel. Egyetlen viszonylagosan biztonságos parányi sziget létezik, a saját
sarok, a saját tér, a saját kocsma — egyszóval a saját terep.
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3.3 A galerik életének ciklusai

Önkontroll!
Mit kell tudnia a galerik életének szakaszairól?
❏

Az első szakaszban majdhogynem normális tinédzser vezetés
figyelhető meg, egészen csekély patológikus tendenciával.

❏

Amikor előbb-utóbb törvényszerűen bekövetkezik egy
konfliktus, éleződik a helyzet, akkor a galeri új típusú vezért
termel ki — erősen sérült, gyilkos hajlamú egyént. Az ilyen
fiatal rendszerint gyors, dicstelen véget ér, és bukása
magával rántja a galerit.

❏

Ezután fegyelmezettebb, higgadtabb, szervezői tehetséggel
rendelkező egyén veszi át a vezetést, ő szabja meg az
utcasarki társadalom politikáját, s mellette szóhoz sem
jutnak a tagok.

Azért is kell ismerni a fejlődési folyamatot, mert teljesen eltérő
magatartást, kezelést igényelnek a csoportok fejlődésük különböző fázisaiban!
A galerik térhódításukkal egyre több olyan fiatalt is magukhoz vonzanak, akik rendezett körülmények között nem csatlakoznának utcai galerikhez. Ők a rendkívül zilált körülmények
között élő fiatalok, munkanélküliek, állami nevelőotthonok javíthatatlan esetei, kábítószerek rabjai, sőt, újabban még a környék
jobb családjainak gyermekei is, akikre korábban nem gyakorolt
vonzerőt ez az életforma.
Az újoncok közül a kábítószeresek okozzák a legtöbb problémát.
Rossz utcai verekedők: kábítószeres bódulatban előfordul, hogy
aberrált módon ütnek, szúrnak. Mégis határozott nyereséget
jelentenek a galerinek. Ök kapják a galeri vezére mellett a fantáziadús tanácsadó szerepét. Jellemző rájuk az általuk javasolt
taktika és haditerv perverzitása és szadizmusa.
A galerik csak idejüknek elenyésző hányadát töltik verekedéssel. Néha hetekig is lógnak az utcasarkon, és az égvilágon
semmit sem csinálnak. Elhatalmasodik rajtuk az unalom.
Minden utcasarki társadalomnak vannak női tagjai, követői.
A lányok esetleg maguk is verekedő alcsoportot alkotnak és
szabályszerűen részt vesznek a galeri csatáiban. Gyakorta sokkal
kegyetlenebbek, mint a fiúk. A galerin belül ritka az állandó
barátnő, mert erre nincs idő. Az állandó barátnő elvenné az időt a
legfőbb tevékenységtől, a galeri életében való részvételtől. Persze
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nem élnek szerzetesi önmegtartóztató életet: három csoportra
osztják a lányokat. Ezek a közönséges ringyók, az átmeneti „csajok”
és a tartós barátnők. De mindhárom csoport tagjait egyfajta megvetéssel kezelik.
A galerik zilált életű tagjainak legfőbb átka az alkohol.
Mind a fiúk, mind a lányok (figyelmeztető jel!) tizenegy-tizenkét
esztendős korukban rákapnak a rendszeres italozásra. Mivel —
hacsak nem lopnak — nincs pénzük, leggyakrabban a legroszszabb minőségű borokat fogyasztják üvegszám, egészen a roszszullétig. Jellegzetes viselkedés, hogy az italt magukkal viszik az
iskolába is, és mind az óra alatt, mind pedig a szünetben alaposan
meghúzzák az üveget.
Ennél is nagyobb biztonsággal állítható, hogy minden galeri
mellett megtalálható a kábítószerügynök.
Ez nem véletlen, a galeritagok a legkitünőbb kábítószeralanyok. Az ügynökök semmiben sem különböznek más vállalkozóktól: felkutatják a potenciális fogyasztókat.
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Minden települési, földrajzi, etnikai különbözőség ellenére meglepő
a hasonlóság: magatartásukat ugyanaz a szűk, agresszív, antiszociális séma formálja. Nem érdekli őket a saját világukon kívül
eső valóságos élet. A külvilággal szólamok, misztikus hitek és
agresszív szimbólumok révén érintkeznek.
A gazdaságilag, kulturálisan elnyomorodott lakóhelyeken dicsfény övezi a galeri nevét és elismertségét. Ez pótolja azt, ami
egyébként hiányzik életükből. Értelmet ad létüknek, így tudják
egyénileg kiélni mindazt a feszültséget, amelyet életük céltalansága, vagy hamis célja okoz.
Az utcasarki társadalom tagja a csoportban fontos személyiség, és csakis ott. Úgy látja, hogy sehol másutt nem számít
senkinek: sem otthon (ha ugyan van valami, amit otthonnak
nevezhet), sem az iskolában, ahol alig jut el az írni-olvasni-számolni tudásig. Jóformán semmi sincsen, amit úgy tudna elvégezni, hogy sikerélménynek akár távoli fénye is felcsillanna. Ha talál
alkalmilag munkát, akkor a főnök csak azt érezteti vele, hogy
mennyire kiszolgáltatott és ügyetlen, kontár, s hogy milyen mélyen alatta áll.
A társai között azonban fontos személy. Szükség van rá, várják,
megvan a helye.
A galeri az élete. Saját dicsősége együtt nő csoportja dicsőségével. Egyre feljebb léphet az utcasarki társadalom értékrendjében.
Egyre vakmerőbben, féktelenebbül bizonyíthatja rátermettségét.
A galerik tagjai zilált világ zilált életű termékei. Ez az erőszak
világa. Részben önmaguk, részben a külső körülmények alakítják
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ilyenné ezt a világot. Ellenségeskedés, erőszak, konfliktus uralkodik itt. Ha a külső körülmények nem változnak, akkor ebből
a világból nagyon nehéz kiutat találni.

4. Mit lehet tenni?
A 30-as és a 40-es évek híres kísérletei szerint a vezetőképzéssel,
az étkezési szokások megváltoztatásával, a bűnözéssel, az alkoholizmussal és még sok mással kapcsolatos tapasztalatok azt
mutatják, hogy rendszerint egyszerűbb megváltoztatni a csoporttá alakult egyéneket, mint akármelyiküket külön-külön.
Ugyanis az egyén annál erősebb ellenállást tanusít a változásokkal szemben, minél nagyobb mértékben kell eltérnie a csoportnormáktól. Viszont ha a csoportnormát változtatjuk meg, akkor
megszűnik az egyéni norma és a csoportnorma közti kapcsolatból
eredő ellenállás.
A szubkultúra könnyebben befolyásolható, mint az egyén!
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Figyelem!
Amit a különböző beavatkozási módok eltérő a szerepéről,
jelentőségéről, várható hasznáról tudni kell.
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➟ A rendőri beavatkozást a galeri vis majornak (felsőbb
erőnek) tekintik, tehát olyasminek, amire a tagjainak nincsen befolyásuk. A legtöbben titkon örülnek az olyan
beavatkozásnak, amely lehetővé teszi, hogy tekintélyük
elvesztése nélkül elkerüljenek egy nagy, törvénybe is ütköző konfliktust. A rendőri beavatkozásra csak a tényleges
kriminális cselekmény esetében van szükség, bár az előzetes figyelmet indokolhatja a csoportot kivülről veszélyeztető kriminalitás, amely tömegbázist keres (kábítószer, erőszakos politikai cselekmények).
➟ A szociális gondozó (ez a személy külföldön gyakran a
körzetben lévő iskola egyik vállalkozó szellemű pedagógusa) státusza hasonló a Nemzetközi Vöröskereszt megbízottjáéhoz a csatamezőn. Ha betartja a mestersége szabályait, akkor az íratlan galeritörvény elismeri semlegességét
és jóhiszeműségét, vagyis nem tekintik kémnek, spiclinek. Semmiféle árnyék nem vetődik a galeritagokra, ha
kapcsolatban állnak vele. Közvetít, mivel a társadalom
megértésre irányuló szándékát reprezentálja a csoport
számára: ezzel csökkenti a bizonytalanságot, a fenyegetettség érzetét.
Az önkéntes közvetítő (pedagógus, szociális gondozó) akkor
lehet sikeres, ha egyértelműen tisztázza kapcsolatát a
„nagykultúrához”: szerepe teljesítése során nem válik a
szubkultúra „szócsövévé”, különösen nem a külsődleges,
önigazoló jelszavak, agresszív ideológiák továbbítójává. Ezzel szemben törekszik megérteni a szubkultúra valódi
érdekviszonyait, a csoporttá szerveződés mögött álló valódi
társas igényeket. Ezeket segít megértetni a társadalommal.
Ebben az értelemben közvetít.
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Az addikció: szenvedélybetegség,
függőség
Iskoláskorú gyermekek és a drog
Hubainé Muzsnai Márta, Dr. Takách Gáspár
A közoktatási intézmény vezetőjének ma már elengedhetetlenül
szükséges egy latin szó, az „addikció” ismerete. Napjaink aktuális
problémája a drogoktól való függőség kialakulásának veszélye.
Különösen a gyermekkori szenvedélybetegségek száma ölt riasztó
méreteket. Miközben az emberiség a természeti veszélyforrásokkal szemben egyre hatékonyabban tud védekezni, újra és újra
szembe kell néznie azokkal a veszélyforrásokkal, melyeknek forrása, kiváltó oka maga az ember.
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1. Társadalmi veszélyforrások és addikció
•
•
•
•
•
•
•

alkoholizmus
narkománia
mentális és szexuális zavarok
öngyilkosság
antiszociális magatartás és bűnözés
hajléktalanság
veszélyeztetett helyzetben lévő fiatalok

Társadalmi beilleszkedési zavarokat takaró jelenségek, melyekben sajnos gyakran felmerülő vagy ezeket kísérő közös jellemző
a függőség, tehetetlenség, kényszeres kiszolgáltatottság. E jelenségkört próbálja összefogni az addikció elnevezés.
Az addikció a kényszeres kiszolgáltatottsággal és tehetetlenséggel együtt járó szenvedélybetegségek, az alkohol-, drog-,
gyógyszer- és egyéb függőségek összefoglaló elnevezése.
Ezek a jelenségek vajon deviáns viselkedést, betegséget, antiszociális magatartást vagy személyiségzavarokat takarnak?
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Az addikció elnevezés nem dönti el ezt a kérdést, hanem mint
közös jellemzőt kiemeli a problémás kapcsolódási, kötődési
formát, a függést, a „rabságot”. Ez a rabság pedig merő ellentéte
az autonóm döntésnek, elköteleződésnek, az önként vállalt hűségnek.
Az addikciós kötődési forma úgynevezett ambivalencia-konfliktust hordoz magában. Az ambivalencia-konfliktussal küszködő
személy egyszerre van kitéve pozitív és negatív erők hatásának.
Olyan, mint az a gyermek, aki szeretne fára mászni, de fél is tőle.
Vonzás és taszítás, vonzódás és idegenkedés egyszerre vannak
jelen. Egy tárgy, egy cselekvés egyszerre értékes és hitvány.
Hogyan jelentkezik ez az egyén életében?
Az addiktív személyiség nem azt csinálja, amit akar, hanem
azt, amit nem akar. Ahhoz ragaszkodik, ami számára káros,
ami életét tönkreteszi.

2. Az addikció mint szenvedélybetegség
Mi is tulajdonképpen a szenvedélybetegség?
Beteges, kényszeres, anyagtól való függőséget értenek ez alatt; az
ember vágyát azután, hogy az anyagból mindig újabb és újabb
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mennyiséget vegyen magához annak érdekében, hogy bizonyos
örömérzést elérjen, illetve hogy bizonyos kellemetlen érzéseket
elkerüljön.
Szenvedélybetegségen általában az illegális drogoktól, az alkoholtól és a gyógyszerektől való függőséget szokták érteni.
A társadalombiztosítás is csak ezeket ismeri el betegségként.
De nem szabad elfelejteni, hogy létezik játékszenvedély, vásárlási
szenvedély, munkaszenvedély, tévéfüggőség, sőt kényszeres evés is!
A függőségi állapot a hozzászokás hosszabb fázisa után következik be, miután a szer rendszeres vagy tartós fogyasztása már
bizonyos fizikai és/vagy lelki függőséghez vezetett.
Fizikai függésről akkor beszélünk, amikor a test egy bizonyos
anyagot az anyagcseréjébe beépített, s amikor a szerrel való
leállás esetén testi elvonási tünetek jelentkeznek, mint például
izzadás, láz, izomfájdalmak, hányás.
A lelki függés fogalmát azért vezették be, mert néhány drog
fogyasztásánál (LSD, kokain, hasis) ugyan nem lép fel fizikai
függőség, mégis a szer fogyasztása utáni vágy nagyon erős és
kormányozhatatlan. Ha leállnak az anyag fogyasztásával, akkor
boldogtalanság érzése, depresszió lép fel.
A szenvedély mindkét esetben a szabadságtól megfosztottságot
jelenti, az arra való képtelenséget, hogy a kábítószerrel szabadon
rendelkezzék.
Sokféle szer létezik, amelynek használata kényszeres függőséghez, szenvedélybetegséghez vezethet.
Az anyaghoz nem kötődő függőségeket gyakran nehéz az első
pillantásra mint szenvedélybeteg viselkedésmódokat felismerni.
De ezek éppen úgy válhatnak az életvezetés szempontjából „mankókká”, mint a kábítószerek, s romboló hatásuk is hasonló
méreteket ölthet.
Az érintett számára úgy tűnik, mintha a kábítószer megkönnyebbülést hozna, felmentést egy nehéz helyzetben. Csak bizonyos idő
elteltével veszi észre, hogy többé már nem ő kontrollálja a szer
fogyasztását, hanem a szer kerekedett felül, a szer kontrollálja őt.

3. Mit kell tudni a drogokról?
A drogok olyan szubsztanciák, amelyek a test természetes folyamataiba beavatkoznak, és amelyek a hangulatot, az érzéseket és
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az észlelést befolyásolják.
Itt nem csupán az olyan illegális drogokra kell gondolni, mint
amilyen a hasis, az LSD, a heroin és a kokain, hanem az olyan
legális szerekre is, mint amilyen a nikotin, az alkohol és a
tabletták, amelyeknek helytelen használata az előzőeknél jóval
nagyobb méreteket ölt.

3.1 A drogok fajtái, hatásuk
Aki drogot fogyaszt, az vagy azért teszi, hogy másokat utánozzon,
vagy azért, hogy ezáltal hangulata, észlelése, közérzete megváltozzék.
Milyen hatást válthatnak ki a drogok?
• Egyes drogok eufóriát, boldogságérzetet váltanak ki,
• mások nyugtató hatásúak, eltompítják az észlelési és átélési
képességet,
• mások aktivizálnak, stimulálnak,
• ismét mások pedig homályállapotokat produkálnak irreális
észlelésekkel.
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Bizonyos drogoknál ezek a tudati változások (az adagolástól
függően) együttesen vagy egymás után lépnek fel.
A legelterjedtebb drogok a fiataloknál is a felnőttek legális drogjai;
a nikotin és az alkohol, amelyek közül csak az alkohol idéz elő
jelentős hangulatváltozást.
gyógyszerek
A gyógyszerek közül mindenekelőtt az altatók és a tompító
hatású nyugtatók játszanak szerepet, de megjelennek olyan, a
koncentrációt elősegítő szerek is (gyakran könnyelműen az
iskolai teljesítmény növelését célozva) vagy az amphetamin (a
piacon hatásos étvágycsökkentőként feldicsérve), amelyek kezdetben stimuláló, élénkítő hatásúak, s csak később jelentkezik a
kimerültség e szerek utóhatásaként. Nem ritka dolog, hogy a
droggal való visszaélés az anya éjjeliszekrény-fiókjának a megdézsmálásával kezdődik.
kokain
A kokain, élénkítő hatású, vegyi úton is előállítható, de eredetileg
a kokaincserje leveleiből nyert kivonat. Fogyasztói egyszerűen
beszippantják, esetleg vízben feloldva, injekciós tűvel intravénásan adják be maguknak. A kokain a központi idegrendszerre fejti
ki hatását, az ingerekkel szemben érzéketlenné teszi az idegsejteket. Fogyasztója nem érzékeli természetes szükségleteit (éhség,
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szomjúság, fáradtság). A feldobott állapotot hosszan tartó levertség, rosszkedv, fáradtság, utóhatásként agresszió követi. Nem
szakszerű elvonása esetén mély depresszió, öngyilkosság is bekövetkezhet.
szipus anyagok
A legális drogok közé tartoznak az úgynevezett szipus anyagok
(ragasztók, hígítók, oldószerek, lakkok, csavarlazító spray-k),
amelyeket fogyasztóik nylonzacskóba engedve lélegeznek be. A
belélegzést rövid kábulat követi, amely újabb belégzéssel megismételhető. A test először tiltakozik: rosszulléttel, hányással, fejfájással; és csak ezután következik a tulajdonképpeni kábulat. A
rendszeres szipuzás komoly pszichés függést és testi, lelki károsodást idézhet elő:
•
•
•
•
•

égési sebek
marás nyomai a légutakban
spasztikus bénulások
szervi károsodások
hosszabb fogyasztás után elbutulás

Túladagolás esetén tudatvesztés és légzésbénulásos halál is bekövetkezhet.
cannabis
Az egyik leggyakoribb kábítószer a cannabis (indiai kender),
amelynek leveléből és szárított virágaiból készül a marihuána,
gyantájából pedig a hasis. Leginkább cigaretta formájúra sodorják — dohánylevéllel keverve vagy tisztán —, s úgy szívják. A
kiváltott hatás nagyon eltérő lehet. Sok függ a mindenkori hangulattól, atmoszférától és a helyzettől. Az előidézett hatások nagy
része elérhető volna lazító gyakorlatok, például autogén tréning
vagy meditáció útján. Csakhogy ehhez az egyén saját aktivitására
is szükség van. A rendszeresen cannabist fogyasztókra viszont
éppen a passzivitás a jellemző. Nem eldöntött kérdés, hogy vajon
okoz-e testi károsodást a cannabis fogyasztása. Viszont kétségtelen, hogy komoly szociális és pszichikai következményekkel jár
együtt: labilitással, passzivitással és motivációvesztéssel. Ezek a
következmények különösen a fiataloknál ölthetnek tragikus formát. Passzivitás abban a fejlődési szakaszban, amikor érlelődése
szempontjából fontos, életvezetése szempontjából döntő lépéseket kellene megtennie, évekre visszavetheti a fiatalt a fejlődésben.
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érzékcsalódást okozó, hallucinogén drogok
Lehetnek növényi eredetűek vagy előállíthatóak vegyi úton. A
kifejezetten hallucinogén drogként gyártott anyagok legismertebb
fajtája az LSD és a mescalin.
LSD
Növényből vegyi úton gyártott szer, amelynek alapanyagát egy
gabonán élősködő gombaféleség termeli. A hatóanyagot folyadékban oldják, s valamilyen hordozóanyagra (tablettára, kockacukorra) csöppentve lenyelik.
hatásai:
•
•
•
•
•
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észlelésbeli és élménybeli változások
hallucinációk
emelkedett hangulat
a saját képességek túlértékelése
színekben gazdag fantáziavilág vagy éppen horrorképek

A szer szorongásos paranoid állapotot, üldözési mániát, elmebetegséget is kiválthat. A kontrollálhatatlan kockázati készség miatt
önveszélyes állapotba kerülhet a drogfogyasztó.
ópiátok
heroin
A heroin (ópiát) alapanyaga a mákgubókból nyert máktej. A
heroint intravénásan szúrják, orron át szippantják vagy belélegzik.
Az ópiátoknak erős tompító, nyugtató hatásuk van. Számos
negatív érzés, mint amilyen a fájdalom, az üresség érzete, aggodalom, kedvtelenség és szorongás, röviddel a szer bevétele után
megszűnik, ráadásul egy eufórikus állapot (flash) lép a helyére.
• Rövid időn belül nem csak lelki, hanem súlyos testi függőség
is kialakul.
• Komoly elvonási tünetek jelentkeznek, ha nem kerül újabb
anyag a szervezetbe.
• Túladagolás esetén szívgyengeség és légzési problémák lépnek
fel, melyek halált okozhatnak.
• Használt injekciós tű esetén fennáll az AIDS fertőzés veszélye.
• Tartós fogyasztás gyomor- és bélműködési zavarokat okoz,
bekövetkezhet a máj károsodása, végül a szervezet teljes pusztulása.
• A beszerzés költségessége miatt az elzüllés és a prostitúció
veszélye is fennáll.
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3.2 Megoldás-e a drogfogyasztás?
A drogfogyasztás könnyen válhat csábító álmegoldássá. A drogok
kellemes érzésvilágba csalogatnak, ahol problémák nincsenek
többé vagy pedig jelentéktelenné válnak.
A drogok fantáziavilágába való menekülés
• megkíméli a fiatalt attól, hogy iskolai problémáival szembenézzen, viszont
• segít neki abban, hogy hasonló vágású barátokra találjon,
• elviselhetőbbé teszi a szülők, a tanárok vagy mesterek elégedetlenségét,
• megspórolja számukra azokat a szorongásokat, amelyek egy
kielégítő partnerkapcsolathoz vezető úton amúgy a fiatalra
várnak.
A drogok abban is megakadályozzák a fiatalt, hogy átélje azt a
megelégedettséget, amellyel az ifjúkorhoz kötött feladatok megoldása együtt jár!
• A drogok megakadályozzák, hogy a fiatal átélhesse mindazokat
a szép érzéseket, amelyek drogok nélkül adódnak.
• A drogok a fejlődést gátolják.
• S ha egy fiatal végül egy idő után a droghasználattal fel akar
hagyni, s normális életet akar élni, visszavetettnek fogja érezni
magát, még inkább nehezére fog esni, hogy feladatait megoldja.

4. Veszélyeztetettség
A társadalmi körülmények szerepe
Sosem volt könnyű a fiatalok számára a serdülőkori problémáik
megoldása. Ma a társadalmi keretfeltételek ezt még nehezebbé
teszik.
Mindezekhez a fiatal környezetének egyéni és szociális feltételei
is hozzájárulnak. Vitathatatlan, hogy a modern életnek sok jelensége nem könnyíti meg a fiatalok felelősségteljes felnőtt élet
irányába való orientálódását, és ők ily módon tévutakat — mint
amilyen a drogfogyasztás — részesítenek előnyben.
A leginkább veszélyeztetett korcsoport
Miközben az alkohol- és gyógyszerfüggők között bőven van 30
éven felüli is, az illegális drogokkal kapcsolatban fordított a
helyzet.
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• A ma heroinfüggők csaknem fele e drogok szedését már 18 éves
kora előtt elkezdte.
• Azok, akik első ízben fogyasztanak cannabist, átlagosan 14-15
évesek.
Az úgynevezett „drogkarrier” kezdése szempontjából a kritikus időszak 12 és 18 év közé esik.
Ez az az időszak, amikor az ifjúnak felnőtté kell érnie, a fiatalnak
ebben az időben kellene feldolgoznia mindazokat a változásokat,
amelyeket teste és lelke útján tapasztal.
4.1 Személyiségfejlődés, drogveszélyeztetettség
A drogfogyasztást megelőzi a drogveszélyeztetettség.
Ennek a fiatalok leginkább 12-18 éveikben vannak kitéve. Ebben
az időszakban jó néhány fejlődéshez kötött feladatot kell megoldania. Jóval többet, mint későbbi életének egy hasonlóan hosszú
szakaszában.
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• mindkét nembeli kortársával új és érettebb kapcsolatot kell
kiépítenie
• a hasonlókorúak csoportjában elismert pozícióra kell szert
tennie
• ki kell vívnia emocionális függetlenségét szüleivel és más felnőttekkel szemben, előkészületeket kell tegyen arra, hogy családjáról le tudjon válni
• hivatásbeli perspektívákat kell kialakítania
• el kell sajátítania a női vagy a férfi szerepet
• szexuális kapcsolatot kell kialakítania vagy előkészítenie
• képessé kell váljék partneri viszony felvételére
• társadalmilag felelősségteljes magatartást kell kialakítania
• saját viselkedése számára saját értékrendszert, etikus tudatot
kell kialakítania
A deviáns magatartás veszélye (a drogfogyasztás ezen belül csak
az egyik lehetséges forma) akkor áll elő, ha a fiatal ezeket a
feladatokat:
• nem tudja felismerni (ha nem ismer a környezetében egy olyan
felnőtt példaképet sem, akinek a személyében ezeket a feladatokat megoldva láthatná)
• nem tudja elfogadni (nem lát az életben semmi olyan értelmes
dolgot, amiért érdemes volna törekednie)
• nem képes a feladatokat megoldani
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A veszélyeztetettséget fokozza, ha az egyénnek nincsenek ösztönző jövőbeli kilátásai.
Veszélyeztető szerepet tölthet be a kortárscsoport is: ha a
fiatalt elutasítja szociálisan elismert csoportja (például az
iskolában), ez arra indíthatja őt, hogy olyan más csoporthoz
próbáljon csapódni, ahol társadalmilag hasonlóképpen megvetett vagy veszélyes magatartású fiatalokkal találkozhat.
Ha olyan fiatalok csoportjába kerül, akik rendszeresen drogoznak, akkor a rá gyakorolt csoportnyomás a társadalmi elismerés
utáni vággyal együtt, valamint a már meglévő belső elbizonytalanodás csaknem kényszerűen a drogfogyasztás irányába fogja
hajtani.

4.2 A veszélyeztetettek köre
Mindannyian átélünk olyan hangulatingadozásokat, problémákat és nehézségeket, amelyek elől legszívesebben kitérnénk.
Csaknem mindenkivel előfordul, hogy időnként olyan szerhez
nyúl, amely által az élet némiképp rózsaszínűbbnek látszik.
Ha ez valakinek szokásává válik, akkor ott már a szerrel való
visszaélésről beszélünk. Ez a visszaélés az első lépcső, amely a
szenvedélybetegséghez vezet.
Magas elvárásokat támasztó teljesítmény-orientált társadalmunkban a szenvedélybeteg magatartás majd mindenütt megtalálható. A drogprobléma csak a jéghegy csúcsa, melynek láthatatlanul maradó része többé-kevésbé mindannyiunkat érint.
A szenvedélybetegséggel való szembenézés előfeltétele, a saját
érintettség beismerése, lemondás a probléma bűnbakra hárításáról.
4.3 A függővé válás folyamata
Hogyan alakul ki a szenvedélybetegség?
A szenvedélybetegségnek soha nincs csupán egyetlen kiváltó oka, hanem az okozatok bonyolult szövevénye sorakozik a háttérben; sohasem egyik napról a másikra történik a szenvedélybeteggé válás.
Az okok gyökerezhetnek:
• az illető személyiségében, ha nem tanulta meg, hogyan küzdjön meg
a nehéz helyzetekkel, ha nem tud védekezni az ellen, hogy érzései
(szorongás, harag, szégyen, unalom, magány) rátelepedjenek
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• a társadalmi környezetben
• gyermekkori tapasztalatokban
• olyan eseményekben, amelyek fenyegetőnek és kilátástalannak
tűnnek, mint amilyen például egy szeretett személytől való
elválás, a munkahely elveszítése, ínség, iskolai nehézség, családi problémák
Több megterhelő faktornak a találkozása elősegítheti a drogfogyasztásba való beszállást. Természetesen ebben az is szerepet
játszik, hogy a drogok az illető számára elérhetőek-e vagy sem.
• Ha az ember egy nehéz helyzetben már átélte, hogy drogok
útján rossz érzései megszűnnek és kellemes érzései támadnak,
nagy a veszélye annak, hogy újra ehhez a szerhez fog folyamodni, hogy a maga számára mintegy „gombnyomással” megkönnyebbülést szerezzen mindaddig, míg e segítség nélkül már
képtelen lesz arra, hogy jól érezze magát.
• Gyakran a drogok könnyelm ű használata, az önhittség
(„Ugyan, tudom, hogy kell bánni vele; nem válok függővé!”) az,
ami valakit a drogkarrier útján elindít.
Ezzel az ördögi kör bezárul:
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Az ember arra vágyik, hogy jól érezze magát, szabad legyen,
megkönnyebbüljön, felszabaduljon, megmeneküljön, és ezt a vágyát drog útján hamar kielégítheti. Ezután a kívánatos állapot
után fokozottan fog vágyakozni, és ennek érdekében az adagot
növelni fogja, de emiatt lelkiismeret furdalása támad, és megpróbálja magát igazolni; saját magát és a többieket becsapni, a
tényeket eltusolni. Már nem tartja be az előírásokat s saját
ígéreteit sem, hazudik családtagjainak, meglopja őket. A kábítószer válik életének központi kérdésévé.
A szenvedélybetegség az eredeti problémákat félretolja, s
olyan új problémákat támaszt, amelyek az érintett számára
legyőzhetetlennek tűnnek.

5. A kiszállás lehetőségei
A függőségből való kiszállás a következő felismeréssel kezdődik:
„szenvedélybeteg vagyok, tovább nem tudom folytatni, túl drágán
kell érte megfizetnem.” Amikor az ember le akar állni, rendszerint
új alternatívák után néz, új magatartásmódok és beállítódások
megtanulásával és kipróbálásával kísérletezik.
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Az elvonás
A drogmentes élet első feltétele a testi elvonás.
Függetlenül attól, hogy milyen szer az, amelynek a megvonására sor kerül, az elvonást mindig erős szorongás, belső
nyugtalanság, s a szerhez való visszanyúlás kísértése kíséri.
A testi tünetek ezen érzések miatt elviselhetetlen mértékűvé
fokozódhatnak. Ilyenkor egy drogmentes környezetre van szükség
és olyan emberekre, akik megértőek tudnak lenni, akik a figyelmet elterelik, megnyugtatnak, bátorítanak, röviden, akik „átsegítik” az illetőt a nehéz órákon.
Milyen elvonási tünetek jelentkezhetnek?
A heroinmegvonás egy erős influenzához hasonlít, s 3-7 nap alatt
túl lehet jutni rajta.
Alkohol- és gyógyszer-, illetve többszörös függőség esetén az
elvonással tanácsos kórházba feküdni, mivel komplikációk (például görcsös rohamok) léphetnek fel.
A testi elvonást jó, ha egy terápia követi, hogy a drogmentességet
hosszútávon biztosítani lehessen.
Terápiás lehetőségek
Amiképpen a függőség kialakulása egyénenként eltérő módon,
sajátos folyamat keretében történik, a leállást is folyamatként kell
felfognunk.
Ennek során
• a realitás elviselésének a képessége fokozatosan növekszik,
• a megismerési, gondolkodási és ítéletalkotási készség ismét
működésbe lép,
• a jövőtől való szorongás csökken,
• a menekülési vágy ritkábban jelentkezik,
• az önbizalom növekszik,
mígnem végül a józanság is kielégülést tud nyújtani.
A leálláshoz, a kiszálláshoz éppen olyan sok időre van szükség, mint a rászokáshoz.
Speciális kórházi osztályok, ahol alkohol-, drog és politoxikomán
betegek elvonásával és terápiájával foglalkoznak Budapesten:
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Addiktológiai Osztálya
vezeti: dr. Takách Gáspár
Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai Osztálya
vezeti: dr. Funk Sándor
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Drogambulanciák, ahol drogfüggők és hozzátartozóik terápiája és
tanácsadása folyik Budapesten
Klapka utcai drogambulancia, telefon: 120-7741
vezeti: dr. Cserne István
Budai Drogmbulancia, telefon: 166-6461 vagy 166-6627
vezeti: dr. Gerevits József
segélytelefonok
Fővárosi Drog-telefon: 267-3344 (éjjel-nappal hívható)
vezeti: dr. Kós T. Márta
Tinédzserügyelet, telefon: 149-1514, 129-1836
cím: Budapest, Faludi u. 5.
vezeti: dr. Lust Iván
Drogtájékoztató központ, telefon: 178-6963
cím: 1184 Budapest, Thököly u.2-4.
vezeti: Majoros Márta
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Léteznek — leginkább egyházi és alapítványi szervezésű — rehabilitációs intézmények, ahol közösségi életformában a fiatalok
hosszú távú rehabilitációja folyik (Budapesten, Ráckeresztúron,
Zsibriken, Dunaharasztiban, Keszün, Komlón).
A visszaesés
A visszaesés veszélye a terápia során és azt követően is állandóan
fennáll.
A szenvedélybeteg számára a visszaesés azt jelenti, hogy
visszalép a szenvedély körforgásába, annak összes romboló
következményével együtt.
A hozzátartozó számára ez a józanságba vetett reményeinek az
összetörését jelenti. De a visszaesés nem jelenti azt, hogy a
reménységről le kellene mondani! Nem ritka az az eset, hogy csak
többszöri próbálkozás után sikerül a drogmentességet elérni.
A visszaesések alkalmat adnak arra, hogy az ember fontos tapasztalatokat szerezzen, s hogy újabb tanulólépéseket tegyen meg a
drogmentes élet felé.

6. A segítségnyújtás esélyei, lehetőségei
6.1 A droghasználat jelei
A kábítószerező fiatalok szülei gyakran teszik fel a kérdést: „Honnan vettük volna észre, hogy kábítózik?” Érdemes odafigyelni
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azokra a jelekre, amelyekből kiderülhet, ha baj van. Természetesen sok drogos külsőleg éppen úgy néz ki, mint bárki más.
Azt se felejtsük el, hogy a serdülőkor drog nélkül is okozhat
különös viselkedést, szokásokat, változásokat.
A droghasználatot csak akkor fedezhetjük fel, ha tudjuk, mit
kellene észrevennünk.
A droghasználatra utaló jelek
első csoport:
a droghasználatot valószínűsítő tárgyak
• égetésre utaló kormos nyom a kiskanálon
• alufóliából vagy papírból apróra hajtogatott boríték
• port tartalmazó átlátszó fólia tasak
Van olyan drog, melyet körömnyi méretű, bélyegszerű papírdarabkákon árulnak!
Az injekciós fecskendő és a vattadarabkák a kemény drogok
használatára utalhatnak. Tűszúrások nyoma, apró vérfoltok az
ingujj közepe táján, nagy melegben is viselt hosszú ujjú ing a
vénás adagolás nyomai lehetnek. Jellemző olykor a túl tág vagy
túl szűk pupilla.
Gyakran apróságok, mint például a beadandó anyag feloldására
használt citromlé flakonjai is felhívhatják a figyelmet, ugyanúgy,
mint a receptek, ampullák, tabletták felbukkanása.
Érdemes odafigyelni a gyanús illatokra: a szerves oldószerek és
bizonyos növényi eredetű kábítószerek szaga jellegzetes.
második csoport:
a szerek pillanatnyi hatása, illetve az elvonási tünetek
Más a viselkedés a szer fogyasztása vagy túladagolása után, és
más akkor, amikor az anyag a szervezetből már kiürül, és kezdődnek a hiánytünetek.
Előfordulhat bódultság, tétova járás, zavaros vagy összefüggéstelen beszéd, feldobottság, megállíthatatlan „szómenés”.
Mindez órák — sőt néha percek — alatt váltakozhat.
harmadik jelenségkör:
a droghasználó magatartásának hosszabb távú átalakulása
Aki napjai legnagyobb részét bódult vagy feldobott állapotban
tölti, máskor pedig az elvonástól szenved, annak nem sok ideje
marad munkájára vagy tanulmányaira, barátaira vagy partnereire. Maradék energiáját arra pazarolja, hogy szokását titokban
tarthassa.
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Nem ritka az sem, hogy a szerfogyasztó hirtelen vagy fokozatosan
elveszti érdeklődését olyan dolgok iránt, amelyek régebben izgatták és lekötötték. Egy tanuló esetleg sorozatban kap rossz osztályzatokat olyan tantárgyakból, amelyekben korábban jobb
eredményeket ért el.
A drogfogyasztók emberi kapcsolatai is átalakulnak. Nem a partnereken múlik, ha a barátságok és más kapcsolatok látszólag
minden ok nélkül megszűnnek vagy megromlanak. Korábban
közlékeny emberek zárkózottak, esetleg mogorvák lesznek. Titkolózni kezdenek, s igyekszenek úgy találkozni új — drogos —
ismerőseikkel, hogy régi környezetük ne vegye észre.
A drogok beszerzéséhez pénz is kell, ezért kezdik eladogatni — sőt
olykor elkótyavetyélni — értéktárgyaikat (gyakran másokét is).
A drogosok szellemi és fizikai képességei idővel leromlanak. Hamar kifáradnak, viszonylag egyszerű és hétköznapi feladatok is
meghaladják erejüket. A súlyosabb függők alig esznek, lesoványodnak. A drogosok egy része érzékennyé válik éles fényre,
esetleg szobában is napszemüveget visel.
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Előfordul, hogy a drogos rendkívül hevesen kívánja az édes
italokat (túlcukrozott tea).

6.2 Ha egy gyerek drogozik...
Ha a szülők vagy a pedagógusok észreveszik, hogy egy
gyerek vagy fiatal drogot vett magához, el kell kerülni a
túlméretezett reakciókat.
Az egyszeri fogyasztás még nem jelent szenvedélybetegséget, s
még ismétlődő fogyasztás esetén is a drogok fajtájától s a személyes körülményektől függ az, hogy milyen gyorsan alakul ki a
függőség.
A szemrehányások és büntetések vagy pánikreakciók a bizalmi viszonyt kikezdik vagy még tovább rontják, s csak azt érik
el, hogy a helyzet tovább rosszabbodjék.
Fontos, hogy a gyerekkel beszédben maradjunk, segítséget ajánljunk fel a számára, hogy a problémáival foglalkozzunk, mert az
nem lehet megoldás, hogy a drogokkal való kapcsolatot bagatellizáljuk.
Mindenki, aki gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozik, tudatában kell legyen annak, hogy példakép funkciót tölt be, s
ezáltal szenvedélybetegséget megelőző hatást is gyakorolhat.
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Ezért nem mindegy az sem, hogy ki,
• hogyan oldja meg ő maga saját problémáit,
• milyen gyorsan nyúl egy ártatlanabbnak tartott szerhez,
• hogyan bánik a nikotinnal, az alkohollal és a gyógyszerekkel.
Tanácsok drogfogyasztók hozzátartozóinak
Fontos, hogy a hozzátartozók biztosak legyenek abban,
amit csinálnak. Akár sikeresek, akár nem, fontos, hogy
meg legyenek győződve arról, hogy semmit sem tehetnének jobban, mint ahogyan most teszik.
Mivel döntő fontosságú, hogy a hozzátartozó magabiztos legyen,
a következő ösztönzések a hozzátartozó viselkedésére vonatkoznak — anélkül, hogy direkt elvárásokat támasztanának a drogfogyasztóval szemben, hogy változtassa meg viselkedését.

Önkontroll!
❏

Vizsgálja felül saját függőségét! Ha megállapítaná, hogy
nem teljesen problémamentes az alkoholhoz, a nikotinhoz,
a gyógyszerekhez, a televízióhoz való viszonya, változtasson valamit rajta!

❏

Vizsgálja meg saját beállítottságát és érzéseit a drogfogyasztó hozzátartozó személyével kapcsolatban! Ha szereti
őt, mutassa meg neki!

❏

Határolja el magát egyértelműen a drogfogyasztástól! Álljon ellen annak a kísértésnek, hogy szenvedélybetegségében partnerévé váljék! Ha kapcsolatuk a drogfogyasztás
nélkül is létezhet, mondja ezt ki!

❏

Igent a hozzátartozóra, nemet a drogra! Húzzon világos
határvonalat! Előállhat az a helyzet, amikor már csak az
az esélye marad, hogy azt mondja: vagy a drog vagy én.

❏

Nincs oka arra, hogy bűntudata legyen! Bármilyen hibát
és mulasztást is követett el — nem létezik olyan partner
vagy szülő, akinek ne lenne hibája vagy mulasztása —, a
hozzátartozó egyedül döntött a drog mellett, s csak ő
egyedül tehet a droggal szemben.

❏

Forduljon segítségért! Saját maga, érzelmi stabilitása érdekében, hogy saját viselkedésében biztos lehessen. Nem
pedig azért, hogy hozzátartozója megváltozzék!

❏

Ne nyújtson olyan anyagi támogatást, amely csak a drogfogyasztást szolgálja! Az adósságok törlesztésében is csak
azután nyújtson segítséget, miután a droghoz kötöttség
már megszűnt.
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Önkontroll! (folytatás)
❏

Ne takargassa a dolgokat, hanem nyíltan közelítse meg a
problémát!

❏

Ne csússzék bele a nyomozó rendőr szerepébe, de definiálja
a keretfeltételeket! Ne tűrje a drogokat az életterében!

❏

Legyen kész a támogatásra mindig, ha az a drogtól elvezet!

6.3 Megelőzés: mit tehet a szülő és a nevelő?
Általánosságban a preventív, megelőző intézkedések célja az,
hogy a gyerekeket és a fiatalokat képessé tegye arra, hogy magukkal és a környezetükkel felelősségteljesen szembe tudjanak
nézni, a nehézségeket, konfliktusokat aktívan meg tudják oldani,
s az életnek pozitív értelmet tudjanak adni.
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Eközben fontos hogy ne a drogok kerüljenek a középpontba,
hanem maga az ember, a maga szükségleteivel, szorongásaival,
az élet értelmének keresésével és azutáni vágyaival együtt, hogy
védettségben, elismerésben s emberi bánásmódban részesüljön.
Ugyanakkor a gyerekek és fiatalok meg kell tanulják a terhelhetőséget is, azaz a kellemetlen szituációk elviselését is.
A nevelésben mindenekelőtt arról van szó, hogy a gyereknek érzelmi biztonságot, védelmet nyújtsunk, s eközben
bátorítsuk őket a követelményekkel való szembenézésre.
Az önállóságra nevelés határok kijelölését is jelenti!
A túl tág határok tájékozódási zavarokhoz vezetnek, a túl szűkre
szabott korlátok meggátolják a gyerekeket abban, hogy szabad
mozgástérben próbálhassák ki magukat. Inkonzekvens, megosztott szülői magatartás esetén nem világosak a határok, és ez ismét
elbizonytalanodáshoz és tájékozódási zavarokhoz vezet.

Források:
Ne veszítsd el a fejed! (Drogtelefon), Budapest 1993
Sucht und Drogen, Berlin 1990
W. Kindermann: Drogenabhängigkeit bei jungen Menschen,
Freiburg im Breisgäu 1989
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Mi a teendő?
Veszélyhelyzetek, katasztrófaszituációk
dr. Zellei Gábor
Bombariadó! Tűzriadó! Ha bekövetkezik, nekünk helyt kell állnunk és a felelősségünk óriási lehet, ha a szituáció úgy alakul. A
tervek — ha léteznek — legtöbbször a páncélszekrény mélyén
pihennek. Nem különösebben népszerű dolog manapság az embereket mindenféle gyakorlatokkal, próbariadókkal fárasztani.
A következőkben úgy igyekszünk könnyíteni az iskolavezetők
dolgán, hogy először bemutatjuk a krízishelyzetek humán oldalát
— elősegítve ezzel a kollégák meggyőzését is —, másrészt módszereket is adunk az irracionális katasztrófareagálások kezeléséhez.
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1. Miért időszerű a téma mai világunkban?
Szabadabb közéletünk felszínre hozott és felerősített néhány
olyan társadalmi problémát, melyek megnövelik a bennünket
fenyegető környezeti és civilizációs veszélyeket. A növekvő bűnözés, a katasztrófaveszély, a lelki fertőzés (infekció) hatásainak az
esetenként szinte teljesen védtelen, kiszolgáltatott gyermekek
vannak kitéve leginkább.
A megélhetési minimumért küzdő szülőnek ma már nincs ideje
kísérgetni a gyereket, a megalázó bérért dolgozó pedagógusok
többségénél pedig a „kötelezőn” kívül nemigen jut idő, energia a
veszélyek felismerését, elhárítását célzó megelőző jellegű nevelésre.
Az utóbbi 50 évben a technikai fejlődés a lehetőségek tekintetében utolérte
az embert és el is haladt mellette. Ez azt jelenti, hogy a technika-ember
rendszer által elérendő cél sok esetben nem valósult meg, mert a vezető,
végrehajtó ember a szinte mindent tudó gépezetei dzsungelében minduntalan önmaga pszichikus korlátaiba ütközött. Ezért jelenleg egy olyan
folyamat van világviszonylatban kialakulóban, amelyben az ember, kiismerve saját pszichikuma legfontosabb törvényszerűségeit, megpróbálja ezt
a hátrányt behozni vagy csökkenteni.
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A magatartástudomány kutatási módszereivel a vészhelyzeti viselkedési formákról feltárható annyi ismeret, törvényszerűség,
amely elegendő a szabályozás lehetőségeinek megfogalmazásához. Ezen ismeretek, törvényszerűségek megalapozzák egy új
tudományterület, a katasztrófapszichológia létjogosultságát.
Hazánkban az eddigi intézményesített — többnyire szokásjogon
alapuló — szabályozási, szervezeti, operatív gyakorlat technikacentrikus. A legkritikusabb vészhelyzeti magatartásmódok kezelése lemaradt a magatartástudomány által kínált lehetőségek
hasznosításában.
A humán beállítottságú szemléletmód és a pszichológia
alkalmazásával, gyakorlattá tételével a tájékoztatásban,
felkészítésben és az operatív gyakorlatban jelentős személyi és anyagi veszteségek kerülhetők el, illetve a feladat
kisebb erőkkel és kevesebb idő alatt végrehajtható.
Hazánkban a pszichológia — úgy is mint tudomány, és úgy is
mint gyakorlat — most kezdi behozni a fejlett országokkal szemben meglévő lemaradását. A katasztrófaszituációkra való reagálás
kutatása az előbbieknél sem könnyű, mert a helyzeteket nehéz
reprodukálni, csoporttal, netán tömeggel szinte lehetetlen. Így a
meglévő eredmények leginkább a megtörtént események vizsgálatából születtek. Kezd egy hazai szakirodalmi bázis is kialakulni.
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Az alábbiakban a veszélyhelyzetek humán oldalának néhány
olyan összetevőjét mutatjuk be, melyek az iskolákban valószínűsíthető krízishelyzetek eredményes kezelésében fontosak lehetnek.

2. Hogyan viselkedünk veszélyhelyzetben?
2.1 Az egyén irracionális katasztrófaválasza
Születésünktől halálunkig végigkísérnek bennünket a különböző
félelmek, szorongások, melyek egy részét titkoljuk, magunkban
hordozzuk, más részéről környezetünk is tud. A fenti arány
határozza meg, hogy szociális partnereink egy szorongó, ijedős,
vagy egy talpraesett, „bátor” embernek tartanak bennünket. Nehéz helyzetekben a környezet sokszor csalódik, mert kiderülhet, hogy a bizonyos tulajdonságokkal felruházott egyén
messze nem az elvárt módon viselkedik. Ezek a mindnyájunk
által ismert esetek is bizonyítják, hogy az ember vészhelyzeti
viselkedésének számos specialitása van.
A félelem legegyszerűbb, legősibb formája akkor lép fel, ha az
ember veszélyhelyzetben van, testi károsodás fenyegeti. Vannak
tényezők, melyek ösztönösek és félelmet idéznek elő.
Ilyenek például az egyensúly hirtelen elvesztése, nagy tárgy hirtelen
közeledése, vagy egyes kutatók szerint a kígyó látványa.

A fentiek általában a félelem hirtelen megjelenő változatát, az
ijedtséget idézik elő. A tartósabb, de még távoli veszélyre vonatkozó félelem az aggodalom vagy szorongás. Az ok nélküli szorongás, félelem kórosnak tekinthető.

Figyelem!
Mely tényezők határozzák meg leginkább a katasztrófaszituációban bennünk megjelenő félelem, szorongás mértékét?
➟
➟
➟
➟

lelki, idegrendszeri alkatunk, tulajdonságaink
aktuális pszichikai-fizikai állapotunk
felkészültségünk (tudjuk-e, hogy mit kell tenni?)
a körülmények ellenére képesek vagyunk-e végrehajtani
ezeket
➟ a veszély nagysága és jellege
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Az előzőkből következik, hogy alapvetően csak a felkészültségünk növelésével tudjuk a veszélyhelyzeti reagálásunkat kedvezően befolyásolni.
Amennyiben felkészületlenül kerülünk veszélyhelyzetbe, és más
induló pozícióink sem kedvezőek, úgy pszichológiai csapdahelyzet alakulhat ki.
Háborús körülmények között vagy katasztrófák esetén a hétköznapitól merőben eltérő körülmények, ingerek az egyre fokozódó
félelem kíséretében olyan pszichés csapdát produkálhatnak, melynek fő jellemzői a következők:
• a cselekvés gyorsul vagy gátlás alá kerül, egyben pontatlanná
válik
• értelmi beszűkülés, döntési dezorganizáció alakul ki tehetetlenségérzettel párosulva
• sem a fenti hatások, sem a fokozódó önkontrollcsökkenés nem
tudatosulnak
• a csapdahelyzetből az egyén külső segítség nélkül nem kerülhet
ki
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Melyek a csapdahelyzet kialakulásában döntő fontosságú változások?
• a megváltozott alkalmazkodásra késztetés hirtelen következik
be, a hatás meglepetésszerű
• a veszély bizonyítékai (halottak, sebesültek, tűz, romosodás)
drasztikusan mutatkoznak meg
• a fenyegetés több, és általában ismeretlen irányból, helyről
következik be
• egyes hatótényezők folyamatosan vagy hirtelen erősödhetnek
• a veszélyhatások bizonyos támadási pontokon összegződnek,
nincs mód a hatás alóli kivonásra
• bizonyos pontokon a biztonságot nyújtó közösségek felbomlanak
• a veszélyhatások addig biztonságosnak tartott határokat léphetnek át (például országhatár, lakóház)
• látszólag áttekinthetetlen körülmények, kiszámíthatatlan fejleményektől való fenyegetettség alakul ki
Melyek a szereplőkben kialakuló különböző, jellemző pszichés
változások, állapotok pszichológiai csapdahelyzet esetén?
• a figyelem megosztási kényszere figyelemtúlterhelődést, zavart
vált ki
• az így kialakuló töredékes kép a felkorbácsolt érzelmi állapottal
együtt torz észleletet eredményez
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• bizonyos fontossági sorrendek megváltoznak, átértékelődnek
(megváltozik az attitűdök, értékek sorrendje)
• a sorsközösség tudata a hétköznapokon sohasem észlelt intenzitású empatikus megnyilvánulásokat indít el a bajba jutott
társak irányában
• ugyanakkor felfokozódhatnak az egoista, menekülésre, készletbeszerzésre irányuló motívumok, elsősorban a korábban jól
működő közösségek eltűnése által kiváltott támaszvesztés miatt
• a tájékozódás, menekülés akadályoztatása által kiváltott frusztráció agresszív reakciókat, menekülési pánikot eredményezhet
• az egész folyamat alatt igen intenzív vágy mutatkozik a megmenekülés, a megkönnyebülés iránt
• a leküzdhetelen akadályokat érzékelve a frusztráció kompenzálásaként egy irreálisan magas önértéktudat alakulhat ki (túlbecsült képességek)
A felsorolt változások természetesen nem minden egyénnél és
nem teljes számban következnek be, ezek időben hullámzó, erősödő vagy gyengülő tendenciák. Az azonban biztos, hogy mindenkinél a szükségleti és a szociális motivációs bázis valamilyen fokú
átrendeződését fogják előidézni. Ameddig célszerű katasztrófaválaszt motiválnak — igaz, nem kiegyensúlyozott hétköznapi cselekvés formájában —, addig racionalitásról, a helyzetnek megfelelő elvárt, normális reakcióról van szó. Ha a beszűkült értelem
és az ösztönös cselekvések túlsúlyba kerülnek, az már magatartászavar. Ez még visszafordítható, de ha elmélyül és a csapdahelyzet kialakul, már visszafordíthatatlan.

2.2 Gyermekek sajátos magatartása, reakciói
Számos kutató vizsgálta a különböző korosztályok (gyermek,
felnőtt, idős) speciális viselkedési reakcióit katasztrófaszituációkban. Raphael B. ausztrál kutató gyermekekkel kapcsolatos alábbi
megállapításai a megelőzés, felkészítés terén jól adaptálhatók.
Az erőszak és a támadás megélése az a reakció, amely a
leginkább jellemzi a gyermekek reagálását a katasztrófaveszélyre. A fejlődés folyamán a gyermek aggodalmaskodóvá és
félénkké válik a korábban bekövetkezett helyzet felidézésére,
mintegy feltöltődik a veszély megismétlődésének félelmével és
ennek mindenáron való elkerülésével (poszttraumás reakciók).
Ehhez nem kell valódi katasztrófaszituációnak bekövetkeznie, például a
jelenlét gépjárműbaleseteknél vagy gyilkosságoknál is előidézheti a fentieket.
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A nevelők hajlamosak azt hinni, hogy az általuk érzett szeretet
elég, a gyermek azt átéli, felfogja, megérzi.
Vészhelyzetben különösen fontos a szeretet bizonyítása és
a fizikai közelség.
Ezt fel kell ismerni és el kell viselni, hogy a gyermek eleinte
regresszív magatartású, ezért nem szabad tőle túl sokat követelni.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a megnyugtatás, a biztatás
jelentőségét, valamint a korhoz adaptált tényszerű tájékoztatás fontosságát.
A tanítók, tanárok igen fontos szerepet tölthetnek be iskoláskorúaknál az előbbi összefüggésben. Rendezett, fegyelmezett világával az osztály megnyugtató, orientáló „sziget” lehet a vészhelyzeti, káosznak tűnő információözönben. A pedagógus érzelmi
támasza lehet azoknak a tanulóknak, akikkel korábban már
sikeresen épített ki közelebbi kapcsolatot.
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Az idősebb iskoláskorú gyermekeknél életbevágó — mint a felnőtteknél is — a tájékoztatás kérdése. A gyermekek igyekeznek
kérdéseket feltenni élményeikről, tapasztalataikról, ezáltal megismerni, hogy tulajdonképpen mi is történt.
Gyermekeknél a tudatos önkontroll fejletlen volta miatt
számolni kell azzal, hogy a hisztéria, képzelődés, túlzott
félelmek váratlan módon kitörnek és különösen tömegben
pánikszituáció alakulhat ki. Ezért rendkívül fontos az állandó és szakszerű nevelői felügyelet, valamint tömegben
a pánikgócként veszélyeztető gyermekek (és felnőttek)
időben történő elkülönítése.
Kisgyermekeknél jellemző hiedelem — amelyhez bűntudat kapcsolódik —, hogy valamilyen oknál fogva ők idézték elő a katasztrófát.
Például „ő gyújtotta be a tornádót”. Egy másik a gyertyával játszva úgy
képzeli, hogy a világégést ő idézte elő.

Sok esetben a gyermek — értelmének fejlettségi szintje miatt —
egyszerűen nincs tisztában azzal, hogy mi történt (például földrengés esetén úgy gondolja, hogy „a föld a tengerbe csúszott”).
Ha mód van rá, lehetővé kell tenni a kisgyermeknek, hogy megvitathassa velünk félelmeit és sajátos „elméleteit”. Így van csak rá
mód, hogy megbirkozzék a helyzettel, bővítse ismereteit és viszszanyerje lelki nyugalmát.
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Igen fontos a nevelő szerepe a szituációkkal való megbirkózás
folyamatában. A gyermeknek sokszor komoly buzdításra van
szüksége, hogy képes legyen beszélni félelmeiről, tapasztalatairól
és élményeiről.
Ezen lehet segíteni
• kérdések felvetésével,
• más gyermekek iránti érdeklődés tanúsításával,
• példával, hogy ők miként reagálnak az eseményekre.
Nagy segítséget jelenthet, ha a nevelő reagál a gyermek fájdalmára, optimista szemmel nézi az esetet és az elvárásokat, ilymódon
kezelve a gyermekben lévő stresszhatást.
Mindenképpen el kell érni, hogy a gyermek képes legyen
megosztani és mintegy kiengedni fájdalmát, félelmeit, de
ugyanúgy elkeseredéseit és vágyakozásait is. Mindezt irányítható módon és mértékben kell tennie, túlzások nélkül.
Látszólag a gyermekek csupán időszakonként és fokozatosan
képesek az őket ért fájdalmas érzelmeket feldolgozni, sokszor
pedig védekező álláspontot képviselnek. Kisgyermekek esetenként tagadják a fájdalmat önmagukban, nem fogadják el például
a halál véglegességét. A nagyobbak visszavonulnak és igyekeznek
más témával foglalkozni. Mindenképpen az a helyzet, hogy valamiképpen, valamilyen összefüggésben megosztják a fájdalmat és
a félelmet, hogy a környezet segítségével gyorsítsák a „gyógyulás”
folyamatát.
Egyes kutatók szerint katasztrófáknál a remény sokkal határozottabb hatással van a gyermekekre, mint a felnőttekre, akik
nagyon szomorúak és csalódottak.
Mindenképpen szüksége van a gyermeknek arra, hogy környezetében valamilyen fokú stabilitást érzékeljen, és lássa,
hogy megvan a jobb napok eljövetelének reménye.
Valószínű, hogy a kisebbek nagyobb tekintélytisztelete, elvont
dolgok iránti érzékenysége (mesevilág) több kezelési technikát ad
a felnőtt kezébe, a nagyobbaknál viszont a meggyőzésnek, az
empátiának van tágabb tere. A legtöbb tanulmány azt állapítja
meg, hogy a lányok és fiúk között a vészhelyzeti reakciókat
illetően nincs alapvető különbség.
Vészhelyzeti szituációkban — a gyermekeknek a felnőttektől
eltérő lelkivilágának megfelelően — szükség van az életkori sajátosságoknak megfelelő kezelésmódra. Ilyen szituációkban — néhány speciális reakció mellett — lényegében a pedagógiából jól
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ismert törvényszerűségek fokozott érvényesülésével, hatásával
kell számolni.
Különösen fontos
•
•
•
•

a csoportok egységének megtartása,
a nevelő gondoskodásának kinyilvánítása, fizikai közelsége,
a gyermek megfelelő tájékoztatása,
a félelem oldása valamilyen formában.

Az iskolai közösségeknek, pedagógusoknak igen fontos orientáló,
figyelemlekötő szerepük van. A mentést szervező vezetőknek is
mindenképpen támaszkodniuk kell a gyermeki sajátosságokat jól
ismerő pszichológusokra, pedagógusokra.
A gyermek számára a legnagyobb érzelmi katasztrófa mindig a megadott környezetből, a családból történő — lehet
hogy jó szándékú, de — erőszakos kiszakítás.
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A szakszerű nevelői felügyelet és az elhelyezés megfelelő biztosításával elkerülhető, hogy a gyermekek sajátos reakcióik miatt
katasztrófakockázati tényezőként, pánikgócként okozzanak újabb
problémát az egyébként is túlterhelt vezetésnek.

2.3 Csoport, tömeg veszélyhelyzetben
Idézet a Népszabadság 1996. szeptember 16-ai számából:
„Huszonnégy gyereket tapostak halálra társaik, amikor a tanárok felhívására zászlófelvonási ceremóniára rohantak az iskolaudvarra. Az elsők
egy szűk átjáró lépcsőházban megbotlottak és a földre zuhantak, a
többiek, mintegy ezer általános iskolás kisdiák, rajtuk tiporva futottak
az udvarra, hogy le ne késsék az ünnepélyes pillanatokat. Csaknem száz
gyereket még kórházban ápolnak. A szerencsétlenség a délnyugat-kínai
Jünnan tartomány egyik járásában történt.”

Az általunk ismert legmagasabb szervezettségű rendszer az embertömeg, veszélyhelyzetben viszont „viselkedése” a legkevésbé
prognosztizálható. Kísérletek tömeggel nem végezhetők vészhelyzeti szituációkban, így a legtöbb kutató1 a valós helyzetek megfigyeléséből vonta le következtetéseit.

1

Le Bon, E. Canetti, S. Freud
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Iskolák esetében három fő csoporttípust célszerű figyelembe venni a veszélyhelyzetekre való felkészüléskor:
• az osztályközösségeket
• a tanári kollektívát
• az iskolai gyermekközösséget mint nagycsoportot (tömeget)
Legyen bármennyire is jól szervezett egy csoport a békés
hétköznapokon és hozzáértő, rátermett a vezető, krízishelyzetben nem ugyanazzal a csoporttal fog találkozni.
Egyik vezető, nevelő sem mentesül a csoport bonyolult pszichodinomikája által befolyásolt, a felszín alatt ható és a veszély
közeledtekor felszínre törő folyamatok hatásától!
Gyakran előfordul például, hogy a csoportlégkör által indukált informális célnak nem áll érdekében valamilyen vezetői döntés végrehajtása,
esetünkben például a tűzriadóterv felülvizsgálata, bizonyos — a megelőzést szolgáló — változtatások végrehajtása, gyakoroltatás.

A veszélyhelyzetben még fokozottabban működő informális csoportcélok kialakulásához a csoportgondolkodás vezet, melynek
főbb elemei az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•

a kollektíva sérthetetlenségének illúziója
a kollektív specionalitás
a morális helyesség illúziója
az ellenfelek sztereotíp megítélése
direkt nyomás a nonkonform tagokra
törekvés az ellenérvek csökkentésére
az egységesség illúziója
„kapuőr”-magatartás (hangadó megnyugtatása)

Számos példát lehetne sorolni a fentiek bizonyítására, amikor a
látens csoportdöntés katasztrófába sodorta a vezetőt.

Önkontroll!
Hogyan vezessük a csoportot veszélyhelyzetben?
❏

érthetően, röviden, egyértelműen intézkedjünk

❏

amennyire lehet, leplezzük félelmünket, bizonytalanságunkat

❏

bátran támaszkodjunk a nyugodtabb, erősebb csoporttagokra

❏

próbáljunk a hangulaton javítani, a feszültséget oldani
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Önkontroll! (folytatás)
❏

ne alakuljon ki a csoportban a magárahagyottság érzése

❏

a veszély jellegét, mértékét csak a szükséges mértékben és
körben közöljük

❏

elhúzódó esetekben különösen fontos a fizikai-pszichikai
kondíció megőrzése

❏

szüntessük meg a tétlenséget, kössük le a figyelmet

A katasztrófaszituáció első, tisztázatlan időszakában mindenképpen az egyszemélyi döntés a célszerű.
A szokásosnál diktatórikusabb vezetési stílusunk nem fog ellenérzést kiváltani, mert minél nagyobb a veszély, annál inkább
eltűnnek a csoport hétköznapokon jellemző erővonalai és szinte
elvárják a vezetőtől a határozottságot. Érzik, tudják, hogy csak ő
az, aki ismeri a megoldást, akire számíthatnak.
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Szociálpszichológiai értelemben már tömegnek tekinthető egy
ünnepségen a tanulók (osztályok) együtt lévő alakzata, ballagáson a szülők szervezetlen (több száz fős) csoportja, vagy egy
szalagavató bál vegyes közönsége.
Iskolákban a legnagyobbb valószínűségű katasztrófaveszélyt
az ilyen tömegek jelentik.
Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minimális tömegpszichológiai
ismeretek legyünk, amelyek birtokában intézkedéseket tehetünk
a megelőzés és a következmények csökkentése érdekében.

Figyelem!
Milyen feltételek hatására alakul ki a tömegpánik?
➟ az embereknek tudomásuk van valamilyen fenyegető vagy
már meglévő (élet)veszélyről
➟ létezik menekülési út, lehetőség
➟ korlátai vannak a tömeges (csordaszerű) menekülésnek,
mert a kijutás csak sorban állással lehetséges
➟ a fenyegetés vagy a csapdaérzet fokozódása miatt egyesek
a sorban állás normáját kirívóan megszegik, ezt lavinaszerűen követik a többiek
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Fontos gyakorlati tanácsként szolgálhat még a fentieken kívül
Mintz amerikai pszichológus megállapítása, mely szerint a veszély fokozódása növeli a pánik kitörésének esélyét, az előzetes gyakorlás viszont csökkenti, de nem zárja ki annak lehetőségét.
A pánik látszólag váratlanul, robbanásszerűen alakul ki, ennek
ellenére minden lehetőt meg kell tennünk az elkerülésére. Az az
iskolavezető jár el felelősen, aki tesz is valamit annak érdekében,
hogy minél kisebb eséllyel és ne bénító váratlansággal, csapásként következzen be a baj. Az alábbi szempontok (és más, a helyi
sajátosságoktól függő tényezők) figyelembevétele sokat segíthet a
megelőzés terén.

Önkontroll!
Milyen feladataink vannak a pánik megelőzése érdekében?
❏

pánikveszélyes helyiségek számbavétele (a rendezvény
résztvevői az és esetleges beavatkozók várható viselkedése
szempontjából)

❏

a fenti elemzés eredményeként a környezet kritikus elemeinek meghatározása

❏

a pánikveszélynek kitett helyeken milyen megelőző (tűz,
bahatolás elleni) intézkedések, rendszerek valósulnak meg

❏

milyen lesz várhatóan a tömegek áramlása

❏

hogyan alakul a kijáratok áteresztőképessége, várható-e
torlódás

❏

szükséges-e további vészkijáratokat létesíteni

❏

hogyan tudnak bejutni a kiáramló tömeg ellenében a
személyzet tagjai vagy a mentést végzők a belső terekbe

❏

a kommunikációs rendszer (tájékoztatások, utasítások adása) mindenkor legyen működőképes (fontos a tartalék
áramforrás!)

❏

tervezzük meg, hogy a tömegekkel adott helyzetben ki, mit,
hogyan, milyen eszközökkel közöl

Akármilyen körültekintő is volt a megelőző munka, az aktuális
lelkiállapot, frusztráció és környezeti tényezők hatására mégis
beindulhat a pánikhoz vezető folyamat. Bizonyos szakszerű ráhatásokkal — melyek egy része spontán, minden tervezés nélkül
is bekövetkezhet — még a kritikus pont előtt a folyamat megállítható.

Iskolavezetés 1996. november

O
12.2
11

Iskola és társadalom

Sok esetben nem a terem, az épület kiürítése a cél, hanem
éppen a tömeg benntartása. Ezt akkor kell tennünk, amikor
bent csak veszélyre utaló jelek tapasztalhatók (például szirénázás, áramkimaradás, füstszag), viszont semmilyen veszély nem
fenyeget.

Önkontroll!
Milyen módszerei vannak a tömeg benntartásának, megnyugtatásának?
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❏

folytatni kell a rendezvényt, az előadókkal ismertetni kell
a helyzetet

❏

„pozitív gócként” a személyzet, esetleg a kivonult beavatkozók tagjai üljenek be nyugodtan a közönség közé

❏

a tömeg nyugtalansága esetén a „pozitív gócok” vagy a
hangosító segítségével röviden ismertetni kell a történteket
(például az iskolaudvaron a szeméttároló tüzét oltották el,
semmilyen veszély nem fenyeget, folytatjuk az ünnepséget)

Alapvetően más a helyzet, amikor a veszély miatt a teret várhatóan ki kell üríteni és a félreérthetetlen jelek miatt az emberek
nyugtalankodni kezdenek. Ilyenkor a cél a kiáramlás „felpörgésének” megakadályozása.

Figyelem!
Melyek a krízisintervenció lehetőségei a teret elhagyó embertömeg mozgásának, reakcióinak befolyásolására „pozitív gócok”
segítségével?
➟ kiképzett „pozitív gócok” nyomuljanak a tömeg közé, akik
jól megkülönböztethetők, láthatók, nyugalmat sugároznak
➟ hisztérikus kitöréseik előtt semlegesítsék (nyugtassák, vezessék ki) a potenciális „negatív gócokat”
➟ a helyzetnek megfelelően vonják magukra a környezetükben lévők figyelmét, kommunikáljanak, így sikerülhet „felaprózni” a tömeget
➟ a részekre osztott tömegben kisebb az esélye szélsőséges
félelmi reakciók kialakulásának, amely fertőzésszerűen
tovaterjed
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Figyelem! (folytatás)
➟ a beljebb lévő beavatkozók fékezzék, a kijáratok közelében
lévők rendezetten gyorsítsák a kifelé áramlást
➟ amennyiben a tömeg által elfoglalt térben is be kell avatkozni, a szakember ezt lehetőleg kommentálja, magyarázza, vonjon be segítőket (bútormozgatás, létraállítás)

A hangosítás útján alkalmazható néhány módszer:
• fel kell hívni a figyelmet a nem, vagy kevésbé igénybe vett
kijáratokra
• valamilyen formában meg kell nyugtatni az emebereket (ennek
legfontosabb elemei a mentés sikerének, a kijutás lehetőségeinek kifejtése)
• a közlések lehetőleg őszinték legyenek, ha az ellenkezőjét tapasztalják, később már nem lesz hitelük az információknak
• amennyiben a helyben maradás a célszerűbb, ezt ismételten közölni és különböző módokon magyarázni kell, mert a legtöbb embernél
vészhelyzetben a tétlenség megvalósítása a legnehezebb
• ilyen helyzetekben az aktív kommunikátor (bemondó) személyében csak a kiképzett, felkészült szakember lehet hatékony
A pánik szakszerű kezelését természetesen nem lehet csupán a fenti
ajánlások betartásával megoldani. Ezek inkább csak az ötletek
elindítását és a figyelemfelkeltést szolgálták. Sok használható információt adhat a megtörtént sikeres pánik kezelések, krízisintervenciók leírása, melyek ma már egyre több helyen hozzáférhetők és
tanulságaik saját iskoláinkra, környezetünkre adaptálhatók.
A pánikkal kapcsolatban még szükségesnek tartom — a félreértések elkerülése végett — tisztázni a manapság pánikbetegség
néven „újracímkézett” betegségcsoporttal való összefüggéseit.
A gyakori természeti katasztrófákkal terhelt országokban a kutatók „szerencsések” abból a szempontból, hogy van elegendő alkalmuk a hatások tanulmányozására. Sajnos az egyéni pánikreakciókkal is ez a helyzet. A világ kulturált részének sajátos nyűge
a különböző neurózisok, idegrendszeri zavarok terjedése. Az elmúlt években ebből az igen nagyszámú rendellenességből mintegy izolálták a pánikrohamnak, pánikbetegségnek nevezett tünetegyüttest.
A pánikbetegek nem tévesztendők össze a vészhelyzeti szituációban hasonló tüneteket produkáló áldozatokkal, de úgy
tűnik, hogy szervezetükben hasonló pszichofiziológiai folyamatok
játszódnak le.
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3. Tevékenység, magatartás tűzriadó esetén
A tűz elleni védekezés problémakörét a legtöbb iskolában —
szerencsére — csak a tervezés, a felkészülés és a megelőzés
szintjéig ismerik. A jogszabályi háttér is természetesen a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. A kérdést a legtöbben azzal zárják le,
hogy a tűz oltása a tűzoltók feladata (elsősorban). Főleg ha túl
vannak az évente esedékes tűzriadó-gyakorlaton, ahol sikerül
jóval a normaidőn belül kiüríteni az épületet, ügyesen terelgetve
a még lelkes alsósokat és a már élcelődő kamaszokat. Az ellenőrzéseket végző szakemberek szerint a legtöbb helyen ma még ezt
sem végzik el, pedig a veszélyszituációkban tapasztalt bénultság és döntésképtelenség mértéke a felkészülésre fordított
idővel fordítottan arányos.
A következőkben olyan praktikus tanácsokat, módszereket javaslunk a kollégáknak, melyek a jogszabályokban és a különböző
tűzvédelmi tervekben ma még nem nagyon fordulnak elő. A fent
említett, rutinszerűen végrehajtott gyakorlatok ne nyugtassanak
meg senkit afelől, hogy „most már felkészültünk, és nagy baj nem
lehet”.
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A valóságos tűz ugyanis valami egészen más dolog, mint a
tűzriadó-gyakorlat. A váratlan helyzetek sokaságát hozza
magával, egészen felkészülni nem is lehet rá.
Sokan éppen ezzel ideologizálják meg a lelkiismeretes felkészülés
elmulasztását, mondván: ha nagy baj van, mi úgysem tehetünk
semmit. Ez persze nem így van, ebben a pénzszűke világban is
nagyon sokat tehetünk, főleg a felkészülés humán elemeinek
előtérbe helyezésével. Adott szituációban egy helyes döntés, egy
szakszerű beavatkozás többet jelenthet, mint a milliókba kerülő
berendezés, eszköz.

3.1 A döntés a legnehezebb
Valószínű, hogy a fenti megállapítás nemcsak a veszélyhelyzetekre érvényes. Amikor egy soha nem tapasztalt szituációban, esetleg
életveszélyben, hatalmas felelősség terhével kell gyorsan megítélni a helyzetet, ismereteink alapján mérlegelni a lehetséges teendőket és dönteni, ez bizony nagyon kemény dolog lehet.
Milyen jellemző döntési szituációkba kerülhet egy pedagógus egy
iskolai tűzesetnél?
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„A” változat
Van begyakorolt tűzriadóterv, vannak kiosztott szerepek és feladatok ilyen esetre, van fogalmuk róla, mit kellene csinálni.
• A jelzések valóban tűzre utalnak? (Hajlamosak vagyunk az
ellenkezőjével áltatni magunkat: biztos elromlott a csengő vagy
csak a szeméttartó ég.)
• A terv szerinti feladatomat végezzem, vagy maradjak a pánik
kezdeti jeleit mutató osztályommal, oltsam a tüzet, esetleg
telefonáljak? (Ezer dolog lehet, ami ilyen pillanatokban fontosabbnak tűnik.)
• Van-e alkalmas személy, akire rábízhatom az osztályt, hogy a
terv szerinti feladatomat végezhessem?
• A körülmények egyáltalán lehetővé teszik-e még a begyakorolt
épületkiürítést, vagy cselekedjen mindenki belátása szerint?
• A veszély teljesen váratlan helyen támad: nem kellene inkább
ott segítenem?
„B” változat
Nem volt megelőző felkészülés, a nevelőknek nincs tervezett
feladatuk tűz esetére.
• Nem tudják a jelzést mire vélni, elindulnak a találgatások,
rémhírek.
• A folyosón csoportosulnak, de a csoport nem tud dönteni, hogy
„tulajdonképpen mi van”, közben a tűz terjed, telnek a drága
percek.
• A füstszag egyértelművé teszi a kérdést, és el kell dönteni, hogy
egy hangadó javaslatára minden osztály rohanjon az udvarra
a legközelebbi kijáraton vagy várjanak még utasításra, esetleg
próbáljanak szervezetten kivonulni. (Ilyenkor várni a legnehezebb.)
• Valaki erősködik, hogy mindenki menjen a tüzet oltani, ebből
is vita kerekedik, az osztályok kezdenek szétszéledni.
• Nem ismerik a tűzszakaszokat, a védett helyeket, így a pillanatnyi észlelések, hatások alapján fognak dönteni a menekülés
irányáról.
• A tűz vagy a füst elzárja a menekülési utat, de mivel a nevelőnek
alapvető ismeretei sincsenek, rosszul dönthet az ajtó, ablak
kinyitásáról, bezárásáról, füstön való áthaladásról, kiugrásról
vagy bármi másról.
• Kijutott az osztállyal, de a döntésképtelenség zűrzavara miatt
nem tudja, hogy pontosan hányan indultak el, bentmaradt-e
valaki, vagy esetleg egy másik csoporttal jött ki?
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Lehetne még a példákat sorolni, az élet azonban általában mást
produkál, mint amit előre begyakorolunk, vagy amivel gondolatban eljátszadozunk. Nincs két egyforma tűz vagy egyéb veszélyszituáció.
A veszélyhelyzetekben tanúsított magatartásunk, helyes vagy
téves döntéseink, esetleg lebénulásunk
•
•
•
•

felkészültségünk,
adottságaink,
aktuális lelkiállapotunk és
a környezeti behatások

bonyolult összefüggésének eredője.
Minél több azonban a békés hétköznapokon megismert, elsajátított helyzet és feladatváltozat, annál kevésbé kényszerülünk a krízisszituáció zavaró ingerözönében felkészületlenül
életbevágóan fontos döntéseket hozni.
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A pedagógus felelőssége abban is áll, hogy ismerje meg, tárja fel
a fenti helyzetekben fontos saját adottságait, és ha szükséges,
fejlessze felkészüléssel, ismeretbővítéssel ilyen irányú képességeit. Ma már a pszichológia és a magatartástudomány eredményei
lehetővé teszik a veszélyhelyzetekben döntő jelentőségű funkcióink, tulajdonságaink egzakt mérését. Ez a segítség fontos lehet a
pedagógusok számára, mert mindennnapi munkájuk, tevékenységük olyan, hogy ezek a személyiségjegyek viszonylag hosszú
ideig rejtve maradhatnak a megismerésükhöz szükséges szituációk hiánya miatt.
3.2 Magatartás, teendők a gyermekek mentésekor
Vannak olyan — az épülettüzekkel kapcsolatos — alapismeretek,
amelyek birtokában jó esélyünk lehet az épület biztonságos elhagyására, a menekülésre, a mentésre.
A komoly iskolatűz szerencsére ritka, de a folyosórendszerű építési mód, a műanyag burkolatok, bútorok, a laborok,
műhelyek kölönösen heves tűzfejlődést eredményezhetnek mérgező füstök, gázok fejlődése mellett. Főleg a műanyagok égése miatt az ártalmatlannak látszó kis tűzből
percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki.
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Figyelem!
Milyen alapismeretek birtokában lehetünk eredményesek tűzesetnél a menekülésben, mentésben?
➟ Vegyük figyelembe az életkori sajátosságokból eredő különbségeket a tömegek haladási sebességében: például
lépcsőn lefelé felnőttek 10 m/perc, kisiskolások 8 m/perc,
óvodások 3 m/perc sebességgel képesek mozogni. (Az épületkiürítési számításokat szabvány rögzíti.)
➟ A fenti különbségek különösen a különböző életkorú csoportok keveredésénél lehetnek veszélyesek, itt már a testsúlybeli jelentős eltérések is növelik a veszélyt (ellökés,
falhoz nyomás).
➟ Tűzesetnél a leggyakoribb halálok a füst. A szénmonoxid
jelentősen ronthatja az ítélőképességet, a mozgáskoordinációt, a fizikai erőt.
➟ Ha a menyezet alatt vastag fekete füstöt látunk, azonnal
meneküljünk a helyiségből, mert a füst belobbanhat.
➟ Egyes anyagok (például műanyagok) égésekor mérgező
füst keletkezik, ezért a padozat közelében mozogjunk (a
forró gázok először fent telítik a teret), tartsunk az arc elé
— lehetőleg vizes — ruhadarabot, szalvétát.
➟ Ha bentrekedtünk, a tűz felé csukjunk be minden ajtót.
➟ Ajtók becsukával lassítani lehet az égést, ezért ablaknyitás
előtt mindig csukjuk be a tűz felé eső ajtót.
➟ Ajtónyitás el őtt győződjünk meg arról, nem meleg-e a
kilincs? Ha igen, a betóduló oxigén felerősítheti a szomszéd
helyiségben lévő tüzet, ezért először maradjunk a résnyire
nyitott ajtó takarásában.
➟ Ha mentésre várunk, rakjunk az ablakba valamilyen ruhadarabot, így nem kell állandóan ott állni, hogy észrevegyenek.
➟ A tűzoltók létrával mindenkit ki tudnak menteni, ezért a
leereszkedés szükségkötélen (függöny, ágynemű) csak az
utolsó megoldás legyen.
➟ Az ugrás is csak végső megoldás lehet: maximum 1 emelet
magasságából, kézzel kapaszkodva, lógás után történjen,
mert ezzel is csökken az esés útja.
➟ Ismerjük a kézi tűzoltókészülékek helyét, kezelését.
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A pedagógusok legfontosabb feladata tűzesetkor az osztályok
szervezett kivezetése az épületből, lehetőleg a begyakorolt
tűzriadóterv alapján.

Önkontroll!
Mire ügyeljünk a gyermekcsoportok kimenekítésénél?
❏

a tűzriadó jelére el kell hagyni a tantermeket, ekkor a tanár
döntse el — a helyzet súlyosságának függvényében —,
hogy van-e idő a felszerelések, táskák, ruházat összeszedésére

❏

távozás előtt legyünk tisztában a létszámmal

❏

csukjuk be a tanterem ablakait, ajtóit

❏

ha a menekülési útvonalat tűz, füst vagy bármi egyéb
elzárja, keressünk megkerülő utat, vagy maradjunk a
tanteremben

❏

a tanteremben történő kényszerű várakozás esetén
— tömítsük az ajtóréseket
— nyissunk ablakot
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— jelezzünk a tűzoltóknak
— foglalkoztassuk a gyerekeket
❏

❏

ha a kivonulás közben a gyermektömegben pánikveszély
alakul ki, próbáljuk a 2.3 pontban leírtak szerint a kifejlődést megakadályozni
a kijutás után rögtön ellenőrizzük a létszámot, hiányzás
esetén
— azonnal jelentsünk az igazgatónak vagy a tűzoltó parancsnoknak
— kérdezzük meg a gyerekektől, nem látták-e, hogy hol
maradt le a hiányzó

❏

számítsunk rá, hogy a tűzoltók vízsugarakkal vagy egyéb
eszközökkel védhetik a gyermekek kimentési útvonalát,
vagy akadályozhatják a tűz terjedését a benntrekedtek
tartózkodási helye felé

Tudnunk kell, hogy tűzoltóknak is elsődleges feladatuk a gyermekek mentése, a tűzoltást elegendő erő esetén ezzel egyidejűleg,
ellenkező esetben csak az életmentés után kezdik meg!
Tűzriadó esetén a legszerencsésebb, ha egy rátermett személy
irányítja a kimenekítést és tartja a kapcsolatot a tűzoltókkal,
természetesen az ő helyismerete is a legnagyobb. Számtalan oka
Iskolavezetés 1996. november
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lehet azonban annak, hogy a katasztrófa forgatagában létfontosságú információk nem jutnak el a mentést végző hivatásos szervezetekhez annak ellenére, hogy viszik magukkal az iskola tűzriadó tervét.

Önkontroll!
Mit kell feltétlenül ismernie minden pedaógusnak a mentőerők
tájékoztatása érdekében?
❏

hol vannak a közművek elzárói és a fontosabb berendezések (kazánház, transzformátorház, gázelosztó)

❏

van-e labor, műhely

❏

milyen veszélyes anyagfajták, nagyjából milyen mennyiségben, hol találhatók

❏

PB-gázpalackok, vagy egyéb nyomás alatti tárolók száma,
helye

❏

a gépkocsik száma, helye, az üzemanyag mennyisége,
helye

❏

a tűzivízrendszer működtetésének lehetőségei, víznyerési
lehetőségek

❏

az épület gépkocsival való megközelítése, valamint a be- és
kijutás lehetőségei

❏

a gyermekek biztonságos elhelyezésének lehetőségei.

Természetesen ideális esetben a helyi tűzoltók birtokában vannak
a fenti információk többségének, előfordulhat azonban, hogy
távolabbról érkezik a segítség, ebben az esetben létfontosságú a
korrekt tájékoztatás.
Több sajátos reakciót, magatartásformát figyeltek meg tűzeseteknél, melyek ismeretében hatékonyabban tudjuk kezelni, vagy
elkerülni ezeket.
3.3 Sajátos reakciók tűzeseteknél
Minden katasztrófatípusnál megfigyeltek a kutatók olyan speciális lelki jelenségeket, viselkedési módokat, melyek leginkább
csak a veszélyszituációk valamelyik fajtájánál (például tűz, földrengés, árvíz) következnek be.
A tűztől mint őselemtől való rettegés az ember egyik legrégebbi
félelmi reakciója, mert a tűz mérhetetlen anyagi károk, szenvedések okozója lehet. Tapasztalatok és kutatási eredmények is iga-
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zolják, hogy az ember a halálnemek közül ezt tartja a legfélelmetesebbnek. A tűzoltók szerint ezt a veszélyforrást nem lehet
megszokni, és igen nagy lelkierőt, fizikai állóképességet igényel
leküzdése. A jelen lévő magas hőmérsékletű levegő, a hősugárzás, a füst, a zaj megnehezíti a légzést, a tájékozódást, rontja
az érzékszervek funkcionalitását. Kísérletek alapján bizonyított,
hogy a hőmérséklet 21 Co-ról 28 Co-ra emelkedése az éleslátást
felére csökkenti, és jelentősen növeli a fáradtságot.
Milyen jellegzetes magatartásformákkal, pszichés reakciókkal
kell számolnunk tűzeseteknél?

O
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• az erős és sokféle inger (például füst, fénykontraszt, zaj, hő, a
bajbajutottak látványa) zavarja az összes lelki funkciót, növeli
a belső feszültségeket, így károsodik
— a látás
— a mozgáskoordináció
— a térbeli tájékozódás
— a gondolkodás
• kisgyermekeknél gyakori atavisztikus viselkedésforma, hogy a
veszély közeledtére szekrénybe, különböző zugokba bújnak,
ezzel nehezebbé válik felkutatásuk
• sok emberben bizonytalanságérzetet vált ki, amikor — saját
érdekében — helyben kell maradnia és nem menekülhet
• a tüzet elsőnek észlelők hajlamosabbak inkább másokat figyelmeztetni, mint oltani vagy értesíteni a tűzoltókat
• ismeretlen épületben nehezebb benntartani az embereket
• a füst nagy feszültséget okoz, de ismert épületben bátrabban
mennek át rajta az emberek, a férfiak távolabbra is hajlandók
elmenni
• jellemző a helyszínre való visszatérés a tűz eloltása után,
amelynek valószínűsége az épület ismertségével egyenesen arányos (a motiváció általában az ott hagyott tárgyak keresése, a
kíváncsiság, vagy a passzív szerep elutasítása)
• tárgyak, állatok mentése, vagy öltözködés a késlekedés miatt
már sok ember halálát okozta
• ha valaki — vagy a felügyeletére bízott gyermek — tüzet okozott,
a szégyenérzet miatt sokszor esélytelenül próbálja megoldani a
helyzetet, és késlekedik a segítséghívással
• ha az emberek nem látják, érzékelik a tüzet, hajlamosak figyelmen kívül hagyni a riasztás jelét1

1

Lásd 3.1 pont.
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• sok ember halálát okozza a pánikos reagálás egyik sajátos
formája, a kellő indok nélküli leugrás tetőről, ablakból
• gyermekek néha a felnőtteket megszégyenítő lélekjelenléttel
reagálnak, döntenek és cselekednek veszélyhelyzetben, főleg
akkor, ha a kisebbek megmentése a tét
• akit már egyszer tűzesetnél kimentettek, egy következő veszélyszituációban kényszeres aktivitást mutathat, mindenféle paszszív szerepet elutasít (a tűztől távol eső feladatokkal kell elfoglalni)
Az épület kiürítésekor fennálló egyik legnagyobb veszély, hogy
a gyermekek valamilyen kedvenc vagy értékes tárgyért vagy
éppen a közelükben nem lévő barátért visszarohanhatnak!
Számolni kell hősködéssel: a kedvező csoportpozícióban lévőknél
a segítő szándék rossz helyzetmegítéléssel (veszély alábecsülése)
párosul, peremhelyzetben lévőknél a „most én is fontos lehetek,
itt az alkalom, hogy megmutassam” motiváció állhat fenn.
A hősködésnél az egyik legveszélyesebb indíték lehet a látens
áldozattá válási szándék, esetleg önpusztító tendenciák.
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4. Bombariadó az iskolában

21
A polgári erőszak egyre fokozódó és tartós fenyegetésétől a világ
számos országának lakossága szenved. A házilag készíthető bombák, fegyverek mellett professzionális eszközök tömege is a terroristák kezében van. A fejlett és fejlődő országok nagyvárosaiban
a forrongások, rendbontások mindennapivá váltak, ezek a legtöbbször hirtelen sokkhatást, valamint az állandó fenyegetettség
érzését váltják ki. A sok esetben előforduló halál és anyagi
veszteség mellett kárt okoznak a traumák vagy az elhúzódó
szorongásos állapotok a jelentkező pszichikai hatás miatt is.
Ellentétben az egyéb katasztrófákkal (még a háborút is beleértve)
a polgári erőszaknak nincs egy időben történő véges folyamata,
lezajlása.
Itt arról van szó, hogy a személyi és anyagi veszteségek elkerülése
érdekében az életet hozzá kell igazítani a körülményekhez, együtt
kell élni a bármikor lehetséges támadások veszélyével.
Nem lehet okunk a bombariadók komolytalan kezelésére
annak ellenére, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint ezeket még
nem tekinthetjük kimondottan terrortámodásoknak.
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E helyen a megelőzés kérdéseivel nem foglalkozunk, ez jelenleg
még kutatott (és megoldatlan) kérdés. (Természetesen a gyakorlat
már kitermelt néhány módszert a bombafenyegetés kockázatának csökkentésére.) Inkább olyan praktikus tanácsok következnek, amelyek az adott veszélyszituációban segíthetik a kollégák
tevékenységét, intézkedéseit.
Minden pedagógussal előfordulhat, hogy veszélyhelyzetben az
események középpontjába kerül (például ő veszi fel a telefont a
bombával fenyegető hívásakor).

Önkontroll!
Milyen ismeretekkel kell rendelkeznünk, mit tegyünk a tűzszerészek kiérkezéséig?

O
12.2
22

❏

a fenyegetés vétele lehetőleg hangrögzítéssel együtt történjen

❏

a külső telefonokat lehetőleg a fenyegetés vételére kiképzett személy vegye, aki ismeri a kikérdezés, időhúzás
technikáit

❏

ismerjük az iskola legalapvetőbb, biztonsággal összfüggő
adatait:
— az épületek főbb jellemzőit (szintek, padlás, pince)
— az őrzési-beléptetési rendet
— a létszámot
— a bombariadó gyakoriságát
— az esetleges gyanúsítottat
— folyik-e valamilyen építkezés, felújítás
— az intézményben található veszélyes anyagokat és tárolásuk módját
— a közmű létesítmények helyét

A tűzriadó esetén követett eljáráshoz hasonlóan a tűzszerészjárőr parancsnokát az iskola igazgatója vagy az általa kijelölt
személy tájékoztassa az eseményekről.
Iskolákban általában az épület teljes kiürítését el kell végezni,
mert nincsenek ismeretek a feltételezett robbanószerkezetekről.
A kiürítésnél vegyük igénybe a szakemberek segítségét. Nem
szerencsés a tűzriadóterv szerinti épületelhagyás, mert a
veszély jellege egészen más.
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A bombariadó esetére készített és begyakorolt terv lehetővé teszi
• a fenyegetés szakszerű vételét,
• a gyors reagálást és
• a tűzszerészek munkájának elősegítését.

Figyelem!
Mire ügyeljünk a bombariadó miatt elrendelt épületkiürítéskor?
➟ alapelv: a bomba már akárhol ott lehet, a legcsekélyebb
mozdításra is robbanhat
➟ a ruházatot, táskákat, felszerelést mindenki vigye magával
➟ az ajtókat, ablakokat hagyjuk nyitva az esetleges robbanás
hatásának csökkentése miatt
➟ lehetőleg ne a hangosbeszélőn, egyszerre közöljük a történteket, hanem osztályonként az osztályfőnökök útján
➟ a helyzet alapján döntsük el, hogy mit mondunk a gyermekeknek
➟ a kivonulási utakat a gyermekek lekísérése előtt ellenőrizzék a tűzszerészek, mert a gyülekezési helyek egyben
potenciális bombahelyek is
➟ ha ez nem történt meg, igazítsuk el a gyermekeket, hogy a
kivonulás alatt semmihez ne nyúljanak
➟ liftet, mozgólépcsőt ne használjunk a kiürítéskor
➟ legyen tervezett a gyermekek elhelyezése, ellátása nyári és
téli viszonyokra is

Ma gyakoriak az iskolai bombariadók, és mint minden veszélyhelyzetet, ezt is a hozzákapcsolódó élmények alapján ítélik meg
az emberek. Mivel igazi bomba eddig még nem volt és főleg a
nagyobb gyerekek jópofa csínynek tekintik, így a tapasztalatok
alapján a veszélyérzet nem jellemző a gyermekközösségekre. Ez
viszont nem elegendő indok, hogy ne gondoljunk a pánikveszélyre.
A terrorizmus szakértőinek előrejelzései elég borúlátóak: elég lesz
egyetlen, iskolában hatástalanított bomba — netán robbanás —
ahhoz, hogy a gyermekek reális, sőt irreális veszélyérzete helyreálljon, és a pánik veszélyével máris számolnunk kell.
Természetesen a fenti ajánlások nem lehetnek teljesek. A katasztrófahelyzet gyorsan változó forgatagában a rögtönzéseknek igen
tág tere lehet, mert nincs két egyforma tűz vagy tömegmozgás. Az
események szerencsés alakulása, vagy egy valahonnan előkerült
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rátermett ember tevékenysége, egy ösztönösen jó döntés megmenthet bennünket attól, hogy az irracionális tömegreagálás
katasztrófát okozzon. A felelős vezető azonban nem elégedhet meg
ennyivel, különösen ma, amikor a korszerű magatartástudományi háttér már a módszerek és eszközök széles spektumával nyújt
segítséget a megelőzés tervezéséhez.
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Oktatásügyi Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62-483-583/255
Dél-Dunántúli Tankerületi
Oktatásügyi Központ
7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 32.
Tel.: 72-435-320
Közép-Magyarországi Tankerületi
Oktatásügyi Központ
1052 Budapest, Városház u. 57.
Tel.: 118-0111/154
Budapesti Tankerületi
Oktatásügyi Központ
1054 Budapest, Báthori u. 10.
Tel.: 111-6650
Észak-Magyarországi Tankerületi
Oktatásügyi Központ
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Tel.: 46-322-011
Észak-Dunántúli Tankerületi
Oktatásügyi Központ
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
Tel.: 96-311-092
Kelet-Magyarországi Tankerületi
Oktatásügyi Központ
4032 Debrecen, Becskereki u. 1/b.
Tel.: 52-349-055/136

3. Megyei Pedagógiai
Intézetek
Baranya Megyei Pedagógiai Intézet
7621 Pécs, Széchenyi tér 9-11.
Tel.: 72-413-977, Fax: 72-436-989
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet
6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
Pf. 180
Tel.: 76-327-488
Békés Megyei Pedagógiai Intézet
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2-6.
Pf. 135
Tel.: 66-321-788, Fax: 66-351-899
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Intézet
3534 Miskolc, Marx Károly u. 96.
Tel.: 46-350-433
Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet
6727 Szeged, Középfasor 1-3.
Tel./Fax: 62-353-230
Fejér Megyei Pedagógiai Intézet
8003 Székesfehérvár, Marx tér 1. Pf. 23
Tel.: 22-313-175
Győr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógiai Intézet
9022 Győr, Bajcsy-Zs. E. u. 80-84.
Pf. 67 Tel.: 96-310-732
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Tel.: 52-317-066/292, 293
Heves Megyei Pedagógiai Intézet
3300 Eger, Széchenyi u. 47. Pf. 196
Tel.: 36-310-222
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet
5000 Szolnok, Magyar u. 4. Pf. 41
Tel.: 56-331-604
Komárom-Esztergom Megyei
Pedagógiai Intézet
2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
Tel.: 34-316-088
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet
3101 Salgótarján, Mártírok útja 1.
Tel.: 32-310-574
Pest Megyei Pedagógiai Intézet
1117 Budapest, Karinthy F. út 3.
Tel.: 185-2411
Somogy Megyei Pedagógiai Intézet
7401 Kaposvár, Csokonai u. 2.
Tel.: 82-315-122
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai Intézet
4400 Nyíregyháza, Búza u. 5. Pf. 156
Tel.: 42-311-499

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet
8201 Veszprém, Vár u. 21. Pf. 144
Tel.: 88-329-611
Zala Megyei Pedagógiai Intézet
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 92-311-130
Fővárosi Pedagógiai Intézet
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Tel.: 113-6860
1431 Bp. 82 Pf. 99

4. Világbanki szakközépiskolák
1995/96. tanév
1. A gépészeti szakmacsoport iskolái
Mechwart András Gépipari
Műszaki Középiskola
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.
Tel.: 52/413-499 Fax: 52/413-152
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola,
Szakmunkásképző Intézet
és Gimnázium
1097 Budapest, Timót u. 3.
Tel.: 1/280-6871 Fax: 1/280-6871
Gép- és Műszeripari Szakközépiskola
és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi u. 2.
Tel.: 36/311-211 Fax: 36/312-783
Gróf Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 45.
Tel.: 22/315-330 Fax: 22/315-332
Cserháti Sándor Műszaki Középiskola
és Kollégium
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a
Tel.: 93/312-383 Fax: 93/310-107
Szombathelyi Gépipari Műszaki
Szakközépiskola
9700 Szombathely, Rohonci u. 1.
Tel.: 94/312-477 Fax: 94/329-139
Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
9201 Győr, Szent István u. 7.
Tel.: 96/328-633 Fax: 96/328-842

Tolna Megyei Pedagógiai Intézet
7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-13.
Pf. 125
Tel.: 74-311-211

211. sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézet és Szakközépiskola
3104 Salgótarján, Csokonai u. 21-29.
Tel.: 32/316-233 Fax: 32/311-869

Vas Megyei Pedagógiai Intézet
9700 Szombathely, Hollán E. u. 8.
Pf. 33 Tel.: 94-314-174

Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola
7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17.
Tel.: 82/310-555 Fax: 82/314-443
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115. Sz. Vasvári Pál Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
4400 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
Tel.: 42/372-844 Fax: 42/372-458
Csonka János Műszaki Szakközépiskola
6726 Szeged, Temesvári krt. 38.
Tel.: 62/433-033 Fax: 62/432-575

Erdey Gruz Tibor Vegyipari
Szakközépiskola
4024 Debrecen, Csapó u. 29-33.
Tel.: 52/317-270

Pálfy János Műszeripari és Vegyipari
Szakközépiskola
5001 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
Tel.: 56/424-955 Fax: 56/375-633

Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium
6724 Szeged, Mars tér 14.
Tel.: 62/321-433 Fax: 62/326-372

Vas- és Villamosipari Szakközépiskola
és Szakmunkásképző Intézet
9400 Sopron, Ferenczy u. 7.
Tel.: 99/311-468

Gép- és Műszeripari Szakközépiskola
és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi u. 2.
Tel.: 36/311-211

Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola
2600 Vác, Konstantin tér 6.
Tel.: 27/317-077 Fax: 27/315-093

Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
9201 Győr, Szent István u. 7.
Tel.: 96/328-633 Fax: 96/328-842

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.
Tel.: 46/412-444 Fax: 46/344-500

Pálfy János Műszer- és Vegyipari
Szakközépiskola
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
Tel.: 56/374-955

Ipari Szakközépiskola és Általános
Gimnázium
8201 Veszprém, Iskola u. 4.
Tel.: 88/420-466 Fax: 88/424-809
505. sz. „Ady Endre” Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-10.
Tel.: 74/311-288 Fax: 74/312-318
Bottyán János Műszaki
Szakközépiskola
2501 Esztergom, Főapát u. 1. Pf. 30
Tel.: 33/382-48
2. Az elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport iskolái
Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium
9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
Tel.: 96/328-144
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Csonka János Szakközépiskola
6726 Szeged, Temesvári krt. 39.
Tel.: 62/432-633 Fax: 62/432-575

Bólyai János Elektronikai
Szakközépiskola
1134 Budapest, Váci út 21.
Tel.: 120-8233 Fax: 129-1896
Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki
Középiskola
1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
Tel.: 252-9900
Cserháti Sándor Mezőgazdasági
és Gépészeti Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a
Tel.: 92/312-183 Fax: 92/373-107
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Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 45.
Tel.: 22/315-330 Fax: 22/315-332
Zipernowsky Károly Ipari
Szakközépiskola
7622 Pécs, 48-as tér 2.
Tel.: 72/312-344 Fax: 72/312-139
211. sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézet és Szakközépiskola
3104 Salgótarján, Csokonai u. 21-29.
Tel.: 32/316-233 Fax: 32/311-869
505. Sz. Ady Endre Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-10.
Tel.: 74/312-318
Vas- és Villamosipari Szakközépiskola
és Szakmunkásképző Intézet
9400 Sopron, Ferenczy u. 7.
Tel.: 99/311-468
Bottyán János Műszaki
Szakközépiskola
2501 Esztergom, Főapát u. 1. Pf. 30
Tel.: 33/382-48
Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola
2600 Vác, Konstantin tér 6.
Tel.: 27/317-077 Fax: 27/315-093

Infotéka

3. Az informatika (számítástechnika)
-hírközlés szakmacsoport iskolái
Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki
Szakközépiskola
6724 Szeged, Mars tér 14.
Tel.: 62/321-433

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola
3530 Miskolc, Soltész Nagy K. u. 10.
Tel.: 46/345-811 Fax: 46/344-500
Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola
1146 Budapest, Thököly u. 48-54.
Tel.: 1/121-4810

Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 45.
Tel.: 22/315-330 Fax: 22/315-332

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki
Középiskola
1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
Tel.: 252-9900

Rudas László Közgazdasági
Szakközépiskola
2400 Dunaújváros, Római krt. 47.
Tel.: 25/323-894 Fax: 25/323-654

Belvárosi Egészségügyi Szakközépiskola
és Szakiskola
1056 Budapest, Váci u. 47.
Tel.: 1/188-6000

Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
9201 Győr, Szent István u. 7.
Tel.: 96/328-633 Fax: 96/328-842

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola,
Szakmunkásképző Intézet és Gimnázium
1097 Budapest, Timót u. 3.
Tel./Fax: 1/280-6871

Kísérleti Gimnázium
és Szakközépiskola
2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.
Tel.: 11/185-1639

115. sz. Vasvári Pál Ipari
Szakközépiskola
4400 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
Tel.: 42/372-844 Fax: 42/372-458

Pálfy János Műszer- és Vegyipari
Szakközépiskola
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
Tel.: 56/374-955

Idegenforgalmi Szakközépiskola
1039 Budapest, Szent János u. 13.
Tel.: 1/188-7167 Fax: 1/168-7479

Szombathelyi Gépipari Műszaki
Szakközépiskola
9700 Szombathely, Rohonci u. 1.
Tel.: 94/312-477 Fax: 94/329-670
Ipari Szakközépiskola és Általános
Gimnázium
8201 Veszprém, Iskola u. 4.
Tel.: 88/420-466 Fax: 88/424-809
Neumann János Közgazdasági
Szakközépiskola
3300 Eger, Rákóczi u. 48.
Tel.: 36/320-855
Mechwart András Műszaki
Középiskola
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.
Tel.: 52/413-499 Fax: 52/413-152
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola
7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17.
Tel.: 82/310-555 Fax: 82/314-443

Deák Ferenc Közgazdasági
Szakközépiskola
9022 Győr, Bisinger J. sétány 32.
Tel.: 96/312-135
Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos
Műszaki Középiskola
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 13.
Tel.: 93/314-385 Fax: 93/311-140
Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai Szakközépiskola
5420 Túrkeve, József A. u. 23.
Tel.: 59/361-311 Fax: 59/361-439
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.
Tel.: 46/389-237
Gábor Áron Műszaki Szakközépiskola
3533 Miskolc, Bolyai u. 10.
Tel.: 46/352-130
4. Vegyipari szakmacsoport iskolái

Bolyai János Elektronikai
Szakközépiskola
1134 Budapest, Váci út 21.
Tel.: 120-8233 Fax: 129-1896

Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola
1146 Budapest, Thököly u. 48-54.
Tel.: 1/121-4810

Zipernowsky Károly Ipari
Szakközépiskola
7622 Pécs, 48-as tér 2.
Tel.: 72/312-344 Fax: 72/312-139

Erdey Gruz Tibor Vegyipari
Szakközépiskola
4024 Debrecen, Csapó u. 29-33.
Tel.: 52/317-270
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Ipari Szakközépiskola
8201 Veszprém, Iskola u. 4.
Tel.: 88/320-466
Pálfy János Műszaki Szakközépiskola
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
Tel.: 56/374-955
Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola
és Szakiskola
2400 Dunaújváros, Radnóti u. 6.
Tel./Fax: 25/310-059
Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos
Műszaki Középiskola
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 13.
Tel.: 93/314-385 Fax: 93/311-140
5. Építészeti szakmacsoport iskolái
Gáspár András Ipari Szakmunkásképző
és Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2.
Tel.: 76/327-044
Környezetgazdálkodási és Építőipari
Műszaki Szakközépiskola
5001 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 56/330-010
Vági István Építőipari Szakközépiskola
1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.
Tel.: 1/201-0091
505. sz. Ady Endre Építőipari
és Vízügyi Szakközépiskola
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-10.
Tel.: 74/312-318
Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi
Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.
Tel.: 42/310-246
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.
Tel.: 46/389-237
6. Közlekedés szakmacsoport iskolái
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Csonka János Műszaki Szakközépiskola
és Szakmunkásképző Iskola
1165 Budapest, Arany János u. 55.
Tel.: 1/252-2677 Fax: 1/183-5532
Gáspár András Ipari Szakmunkásképző
Intézet és Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2.
Tel.: 76/327-044
Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium
9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
Tel.: 96/311-855 Fax: 96/328-362
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505. sz. Ady Endre Építőipari és Vízügyi
Szakközépiskola
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-10.
Tel.: 74/311-288 Fax: 74/312-318
Csonka János Műszaki Szakközépiskola
6726 Szeged, Temesvári krt. 39.
Tel.: 62/433-033 Fax: 62/432-575
Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium
6724 Szeged, Mars tér 14.
Tel.: 62/321-433 Fax: 62/326-372
Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai Szakközépiskola
5420 Túrkeve, József A. u. 23.
Tel.: 59/361-311 Fax: 59/361-439
Tóth Kálmán Szakközépiskola
és Herman Ottó Kollégium
6500 Baja, Katona J. u. 3.
Tel.: 79/322-343 Fax: 79/321-782
Apáczai Csere János Szakközépiskola
és Kollégium
7200 Dombóvár, Arany János tér 7.
Tel.: 74/366-929
7. Mezőgazdasági szakmacsoport iskolái
Erdészeti, Vízügyi és Vízgazdálkodási
Szakközépiskola
7570 Barcs, Latinka Sándor u. 13.
Tel./Fax: 82/352-611
- erdészeti környezetvédő szaktechnikus
- erdészeti technikus
- mezőgazdasági környezetvédő
- szaktechnikus
Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
6000 Kecskemét, Szent Imre út 9.
Tel.: 76/487-211 Fax: 76/346-760
- képesített gazda
- képesített mezőgazdasági gazdaasszony
- kertész- és növényvédelmi technikus
- mezőgazdasági környezetvédő technikus
- mezőgazdasági technikus
- parképítő és -fenntartó technikus
Kőszegi Mezőgazdasági Szakközépiskola
és Szakmunkásképző Intézet
9730 Kőszeg, Árpád tér 1.
Tel.: 94/360-112 Fax: 94/360-194
- állattenyésztő és állategészségügyi
- technikus
- képesített gazda
- mezőgazdasági technikus
- növénytermesztő és növényvédelmi
- technikus
Cserháti Sándor Mezőgazdasági
és Gépészeti Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a
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Tel.: 92/373-106, 92/312-383
Fax: 92/373-107
- mezőgazdasági gépésztechnikus
- mezőgazdasági környezetvédő technikus
- mezőgazdasági technikus
- mezőgazdasági gépüzemeltető
- szaktechnikus
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Élelmiszeripari
Szakmunkásképző Iskola
7101 Szekszárd-Palánk, Pf. 61
Tel.: 74/311-277 Fax: 74/311-675
- képesített gazda
- képesített mezőgazdasági gazdaasszony
- mezőgazdasági környezetvédő
- szaktechnikus
- mezőgazdasági környezetvédő technikus
- mezőgazdasági technikus
Vasvári Pál Ipari Szakközépiskola és
Szakmunkásképző Intézet
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
Tel.: 42/372-458 Fax: 42/372-844
Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 50.
Tel./Fax: 56/370-533
- állattenyésztő és állategészségügyi
- technikus
- képesített gazda
- mezőgazdasági gépüzemeltető
- szaktechnikus
Herman Ottó Mezőgazdasági
Szakközépiskola
9700 Szombathely-Olad, Nagy I. u. 1.
Tel.: 94/312-885
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági
Szakközépiskola
6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 77/311-753, 77/322-433
8. Az élelmiszeripari szakmacsoport
iskolái
Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola
és Gimnázium
4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
Tel.: 52/349-899
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet
7101 Szekszárd-Palánk, Pf. 61
Tel.: 74/311-277 Fax: 74/311-675
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 24.
Tel.: 20/351-088

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
7400 Kaposvár, Fő u. 2.
Tel.: 82/312-177
9. A környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoport iskolái
Erdészeti és Vízgazdálkodási
Szakközépiskola
7570 Barcs, Latinka S. u. 13.
Tel./Fax: 83/312-611
Vásárhelyi Pál Építőipari
és Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.
Tel.: 42/310-246
Környezetgazdálkodási és Építőipari
Műszaki Szakközépiskola
5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2.
Tel.: 56/330-010
Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola
1146 Budapest, Thököly u. 48-54.
Tel.: 121-4810
Herman Ottó Mezőgazdasági
Szakközépiskola
9700 Szombathely-Olad, Nagy I. u. 1.
Tel./Fax: 94/312-177
Tóth Kálmán Szakközépiskola
és Herman Ottó Kollégium
6500 Baja, Katona J. 3.
Tel.: 79/322-343 Fax: 79/321-782
Gábor Áron Műszaki Szakközépiskola
3533 Miskolc, Bolyai u. 10.
Tel.: 46/352-130
10. A kereskedelem-marketing
szakmacsoport iskolái
Rudas László Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola
2403 Dunaújváros, Római krt. 47-49.
Tel.: 25/323-894 Fax: 25/323-654
Egri Közgazdasági Szakközépiskola
3300 Eger, Klapka u. 7.
Tel.: 36/312-304
Dr. Mező Ferenc Közgazdasági
Szakközépiskola
8801 Nagykanizsa, Platán sor 3.
Tel.: 93/373/282 Fax: 93/312-138
Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32.
Tel.: 42/312-244 Fax: 42/343-063
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Báthory István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.
Tel.: 92/314-094 Fax: 92/316-927
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola
5001 Szolnok, Baross Gábor u. 43.
Tel.: 56/342-344

Soproni Vendéglátó Szakközépés Szakmunkásképző Iskola
9400 Sopron, Ferenczi János u. 3.
Tel.: 99/312-779
Ipari Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola
4800 Vásárosnamény, Jókai u. 15.
Tel.: 44/374-543
A PHARE-program iskolái

Bezerédj István Kereskedelmi Szakmunkásképző és Szakközépiskola
7100 Szekszárd, Marx Károly u. 8-12.
Tel.: 74/315-177
Ipari Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola
4800 Vásárosnamény, Jókai u. 15.
Tel.: 44/374-543
Szt. László Egyházi Gimnázium
és Szakközépiskola
4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
Tel.: Kisvárda 794
A PHARE-programban részt vevő iskolák
ÁFEOSZ Kereskedelmi Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel.: 76/323-130, 76/483-234
Szász Ferenc Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola
1751 Budapest, Szörény u. 2-4.
Tel.: 134-2520
Kereskedelmi Szakközép- és Szakmunkásképző Intézet
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
Tel.: 41/352-422 Fax: 41/352-611
11. Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport iskolái
Idegenforgalmi Szakközépiskola
1039 Budapest, Szent János u. 13.
Tel.: 188-7167 Fax: 168-7479
Báthory István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.
Tel.: 92/314-094
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Munkácsy Mihály Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Kossuth u. 8.
Tel.: 82/321-711
Kísérleti Iskola
2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.
Tel.: 185-1639
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Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Szakmunkásképző és Kollégium
3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.
Tel.: 36/324-122
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10./a
Tel./Fax: 25/310-254
12. Közgazdasági szakmacsoport
iskolái
II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
Tel.: 142-1984 Fax: 142-1984
Széchenyi István KSZKI és Külker
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 1.
Tel.: 66/322-611
Fáy András KSZKI
3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.
Tel.: 46/363-104, 360-969
Fax: 46/362-051
Rudas László KSZKI
2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49.
Tel.: 25/317-039 Fax: 25/323-054
Deák Ferenc KSZKI
9022 Győr, Bisinger sétány 32.
Tel.: 96/312-135
Egri Közgazdasági SZKI
3300 Eger, Klapka u. 7.
Tel.: 36/312-304 Fax: 36/310-939
Neumann János KSZKI
3300 Eger, Rákóczi u. 48.
Tel.: 36/325-311
Dr. Mező F. Gimnázium és KSZKI
8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.
Tel.: 93/312-138 Fax: 93/373-282
Vásárhelyi Pál KSZKI
5000 Szolnok, Baross u. 43.
Tel.: 56/342-344, 342-087
Fax: 56/378-622

Infotéka

Bezerédj István Kereskedelmi SZKI
7100 Szekszárd, Marx u. 8-12.
Tel.: 74/315-177, 315-265
Fax: 74/316-463

Bethlen Gábor Közgazdasági
és Postaforgalmi SZKI
4026 Debrecen, Piac u. 8.
Tel./Fax: 52/347-247

Kazinczy Ferenc Eü-i és Közgazdasági
SZKI
7300 Komló, Alkotmány u. 2.
Tel.: 72/382-261, 381-428
Fax: 72/383-769

Ceglédi Közgazdasági SZKI
2700 Cegléd, Kossuth u. 32.
Tel./Fax: 53/311-695, 53/140-201

Táncsics Mihály SZKI
3100 Salgótarján, Május 1. u. 58.
Tel.: 32/311-898 Fax: 72/316-745

Baross Gábor Közgazdasági
Szakközépiskola
9024 Győr, Bem tér 20-22.
Tel.: 96/321-535 Fax: 96/321-553

Széchenyi István KSZKI
4400 Nyíregyháza, Városmajori u. 4.
Tel.: 42/310-207 Fax: 42/311-941

Kada Elek Közgazdasági
Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
Tel.: 76/320-106 Fax: 76/481-767

Szt. László Egyházi Gimnázium
és Szakközépiskola
4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
Tel.: Kisvárda 794

ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgazdasági
SZKI
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel.: 76/323-130

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági
Szakközépiskola
6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 77/322-433

Közgazdasági Szakközépiskola
4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 1.
Pf. 37
Tel./Fax: 52/362-925

Apáczai Csere János Szakközépiskola
és Kollégium
7200 Dombóvár, Arany János tér 7.
Tel.: 74/366-929

I. Géza Király Közgazdasági SZKI
2600 Vác, Géza király tér 8.
Tel./Fax: 27/311-007 Fax: 27/316-944

A PHARE-program iskolái
Károlyi Mihály Közgazdasági és Külkereskedelmi SZKI
1139 Budapest, Váci u. 89.
Tel./Fax: 120-8427
Hunfalvy J. Külkereskedelmi
és Közgazdasági SZKI
1011 Budapest, Ponty u. 3.
Tel./Fax: 201-0122

Csány László Közgazdasági
Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 6.
Tel.: 92/313-580 Fax: 92/316-684
Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola
6600 Szentes, Ady E. u. 6-8.
Tel./Fax: 63/313-038
13. A humán szakmacsoport iskolái

Trefort Ágoston Kéttannyelvű Műszaki
Szakközépiskola
1191 Budapest, Kossuth tér 12.
Tel.: 127-1010 Fax: 178-4130

Árpád-házi Szt. Erzsébet Egészségügyi
Szakközépiskola
2500 Esztergom, Mindszenty tér 1.
Tel.: 33/312-788

Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola Titkár és Menedzserasszisztens
Képző Iskola
1078 Budapest, Murányi u. 10.
Tel.: 122-5075 Fax: 122-8026

Kossuth Zsuzsa Egészségügyi
és Szociális Szakközépiskola
3300 Eger, Árva-köz 1.
Tel.: 36/313-765

Közgazdasági Szakközépiskola
8200 Veszprém, Vár u. 10.
Tel./Fax: 88/328-059

Egészségügyi Szakközépés Szakiskola
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
Tel.: 22/312-072

Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola
6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
Tel.: 64/361-600 Fax: 64/361-178

Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
1083 Budapest, Ludovika tér 1.
Tel.: 431-5482
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Munkácsy Mihály Egészségügyi
Szakközépiskola és Gimnázium
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 48.
Tel.: 82/321-711
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
Szakközép- és Szakiskola
6000 Kecskemét, Nyíri u. 73.
Tel.: 76/322-020
Hajnóczy J. Gimnázium Pedagógiai
és Szociális Asszisztensképző
Szakközépiskola
5430 Tiszaföldvár, Kossuth L. u. 100-104.
Kazinczy Ferenc Közgazdasági
és Egészségügyi Szakközépiskola
és Szakiskola
7300 Komló, Alkotmány u. 2.
Tel.: 72/382-261
Hugonnai Vilma Egészségügyi
Szakközépiskola és Szakiskola
5600 Békéscsaba, Gyulai u. 55.
Tel.: 66/323-143 Fax: 66/324-171
Belvárosi Egészségügyi
Szakközépiskola
és Szakiskola
1056 Budapest, Váci u. 47.
Tel.: 188-6000
Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola
és Szakiskola
2400 Dunaújváros, Radnóti u. 6.
Tel./Fax: 25/310-059
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1. Szakszervezetek

tagjai:

Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége (MSZOSZ)
1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
tel: 153-2900

Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete
1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
tel: 142-5339

Szakszervezetek Együttműködési
Fóruma (SZEF)
1088 Budapest, Puskin u. 4.
tel: 118-8900
tagjai:

2. Szakmai szervezetek

Pedagógusok Szakszervezete
Országos Iroda (PSZ)
1071 Budapest, Városligeti fasor 10.
tel: 122-8456

Nyitott Képzések Egyesület
Pordány Sarolta
1011 Budapest, Corvin tér 8.

Közalkalmazottak Szakszervezete
1088 Budapest, Puskin u. 4.
tel: 118-8900
Közgyűjteményi és Közművelődési
Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)
1088 Budapest, Puskin u. 4.
tel: 118-8900
Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetsége
1088 Budapest, Puskin u. 4.
tel: 118-8900
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1071 Budapest, Városligeti fasor 10.
tel: 122-8550
tagjai:
Tudományos Dolgozók Szakszervezete
(TUDOSZ)
1088 Budapest, Puskin u. 4.
tel: 138-4287
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ)
1071 Budapest, Városligeti fasor 10.
tel: 122-8550
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Tudományos Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete
1064 Budapest, Városligeti fasor 38.
tel: 142-8438

Magyar Történelmi Társulat
Tanári Tagozata
Dr. Szabolcs Ottó
1014 Budapest, Úri u. 53.
„Habilitas” Hátrányos Helyzetű
Fiatalok és Fiatal Felnőttek Szakmai
Képzését Támogató Egyesület
Szántó Tamás
1015 Budapest, Donáti u. 46.
Humanisztikus Kooperatív Tanulás
Egyesület
Benda József
1024 Budapest, Forint u. 8.
Bolyai János Matematikai Társulat
Dr. Szabados Józsefné
1027 Budapest, Fő u. 68.
UNICEF az ENSZ Gyermekalap
Magyar Nemzeti Bizottsága
Bokorné Dr. Szegő Hanna
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 26-34.
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége
Dr. Ábrahámné Győrök Margit
1032 Budapest, San Marco u. 76.
Iskolaszövetség
1035 Budapest, Raktár u. 1.

Agrároktatási és Kutatási Dolgozók
Szakszervezete (AOKDSZ)
1066 Budapest, Jókai u. 2.
tel: 131-4550

Magyar Szellemi Védegylet
Dr. Varga Mihály
1035 Budapest, Berend u. 10.

Liga
1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
tel: 142-4105

Tanszabadság Társaság
Horn György
Alternatív Közgazdasági Gimnázium
1035 Budapest, Raktár u. 1.
Eötvös József Cigány-Magyar
Pedagógiai Társaság
1043 Budapest, Tél u. 64.
Az „Iskolai Esélyegyenlőségért”
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Egyesület
Dr. Lóránd Ferenc
Országos Közoktatási Intézet
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Kéttannyelvű Iskolákért Egyesület
Dr. Vámos Ágnes
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Magyar Gordon Egyesület
Dr. Gondos Anna
1052 Budapest, Károly krt. 2.
Történelemtanárok Egylete
Miklósi László
1052 Budapest, Sütő u. 1.
Neumann János
Számítógéptudományi Társaság
Tóth Istvánné
1054 Budapest, Báthori u. 16.
Kreatív Egyesület
Bélai Istvánné
Ének-Zene tagozatos Általános Iskola
1062 Budapest, Bajza u. 49-51.
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Dr. Herskovits Mária
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
Mezeiné dr. Isépy Mária
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.
Orosz Nyelv és Irodalomtanárok
Magyarországi Egyesülete
1071 Budapest, Liget fasor 45.
Autonómia Egyesület
Dr. Hűvös Éva
1074 Budapest, Dob u. 95.
Magyar Zeneiskolák Szövetsége
1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.
Pf. 807.
Informatika-Számítástechnika
Tanárok Egyesülete
Fegyó Tibor
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Tanítók a Gyermekekért Egyesület
Kuti Gusztávné
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Magyar Oktatási Tudományos és
Kulturális Alapítványok Egyesülete
Dr. Biernaczky Szilárd
1087 Budapest, Ludovika tér 2.

Magyarországi Szociális Munkást és
Szociális Asszisztenst Képző Iskolák és
Oktatók Egyesülete
Pőcze Gábor
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
48-52.
Tankönyvesek Országos Szövetsége
Dr. Karlovitz János
1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
Autizmus Kutatócsoport
1089 Budapest, Benyovszky u. 3.
Magyarországi Rogers Központ
1089 Budapest, Rezső tér 8.
Tanárképzők Szövetsége
Pedagógiai Szakosztálya
Ballér Endre
Közgazdaságtudományi Egyetem
Általános Társadalomtudományi Kar
1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.
Magyar Alapítványi, Egyesületi és
Magánoktatási Intézmények
Egyesülete
Várhegyi György
1096 Budapest, Vendel u. 3/b.
Iskolairányítók Magyarországi
Egyesülete
Dr. Szabó Mária
1098 Budapest, Napfény u. 1.
Németnyelvtanárok Magyarországi
Egyesülete
Bedő Éva
1108 Budapest, Mélytó u. 6. IX. em. 39.
Filozófiaoktatók Egyesülete
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
K. ép. I. em. 59.
Anyanyelvápolók Szövetsége
Dr. Grétsy László
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
postacím: 1360 Budapest, Pf. 6
Keresztény Pedagóguskamara
Czigány Enikő
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 5.
Budapesti Általános Iskolai Igazgatók
Kollégiuma
Gál Ferenc
1131 Budapest, Tomori u. 2.
Független Pedagógus Fórum
Dr. Hoffmann Rózsa
Németh László Gimnázium
1131 Budapest, Kilián Gy. u. 15-17.
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Magyar Felnőttoktatási Egyesület
1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Országos Református Tanáregyesület
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.

Magyar Szakképzési Társaság
Dr. Szenes György
1134 Budapest, Váci u. 21.

Kemény Gábor Iskolaszövetség
Ady Endre Gimnázium
Dr. Gáspár Sándor
5720 Sarkad, Vasút u. 2.

Magyar Diáksport Szövetség
Dr. Leitner József
1143 Budapest, Dózsa György út 1-3.
Magyarországi Franciatanárok
Egyesülete
Köpeczi Béla
1145 Budapest, Amerikai u. 96.
Magyar Pedagógus Kamara
Dr. Murányi Pál
1145 Budapest, Thököly u. 48-54.
Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége
Erhartné dr. Molnár Katalin
1146 Budapest, Hermina út 47.
Budapesti Pedagógus Kamara
Dr. Ligeti Csákné
1211 Budapest, Táncsics u. 66.

4

Kiss Áron Magyar Játék Társaság
6000 Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Getterth Éva
6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
Gyakorlati Oktató Szervezetek
Egyesülete
Süle József
6728 Szeged, Dorozsmai út 35. Pf. 1012
Magyar Pedagógus Kamara
Dr. Sótonyi Sándor
7400 Kaposvár, Béke u. 75.

Magyar Drámapedagógiai Társaság
Debreczeni Tibor
1251 Budapest, Corvin tér 8.

3. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szervezetek

Magyar Zenei Társaság
Forrai Katalin
1364 Budapest, Vörösmarty tér 1.
VI. em. 604.

A gyermekek jogi védelme

Magyar Pedagógiai Társaság
Köpeczi Béla
1388 Budapest, Csengeri u. 68. Pf. 84
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Kisiskolák Szövetsége
Oppelt Józsefné
6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.

Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma
1156 Budapest, Kontyfa u. 5.
Tel.: 184-5542
Állampolgári Tanulmányok Központja
1156 Budapest, Kontyfa u. 5.
Tel.: 184-5542

Magyar Rajztanárok Országos
Egyesülete
Dr. Csőregh Éva
1751 Budapest, Pf. 142

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
1066 Budapest, Teréz krt. 24. I. em.
Tel.: 331-0908

Magyar Olvasástársaság
Nagy Attila
Országos Széchenyi Könyvtár
1827 Budapest

Nemzetközi kapcsolatok
FICE Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út. 165.
Tel.: 274-2248

Új Magyar Iskoláért
Pedagógiai Egyesület
Dr. Zsolnai József
2100 Gödöllő, Szabadság tér 2.

SOS Gyermekfalu Egyesület
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 53.
Tel.: 250-0190

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Fábián Károlyné
3510 Miskolc, Pf. 551

Szociális Munkások Magyarországi
Egyesülete
1143 Budapest, Ida u. 7.
Tel.: 343-8591

Gyógypedagógusok Érdekegyeztető
Fóruma
Szabó Imre
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2.
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A családok védelmével foglalkozó egyesületek

A speciális helyzetben lévőket segítő
alapítványok

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Tel.: 117-4563

Emberbarát Alapítvány (rehabilitáció,
utógondozás)
1016 Budapest, Cserkész u. 7-9.
Tel.: 261-6746

Caritas Hungária (Híd Családsegítő
Egyesület)
1138 Budapest, Jakab József u. 2-4.
Tel.: 129-0804, 129-1294
EDUKOM Nevelőszülők Egyesülete
1022 Budapest, Bimbó u. 4.
Tel.: 115-6148
Krízis Alapítvány
1225 Budapest, Nagytétényi u. 266.
Tel.: 226-8961
Speciális problémák megoldását segítő
egyesületek
Autisták Érdekvédelmi Egyesülete
1372 Budapest, Pf. 395
Tel.: 117-2616
Dyslexiás Gyermekekért Egyesület
1114 Budapest, Ulászló u. 32-36.
Tel.: 181-2913
Po(s)itív Szülői Egyesület
(nehezen nevelhető gyermekek szülői
érdekvédelmi egyesülete)
1092 Budapest, Ráday u. 11-13.
Tel.: 216-7156

Menedék Alapítvány (a deviáns fiatalok
támogatására)
1221 Budapest, Szent Gellért út 9.
Tel.: 226-2756 (lány)
1221 Budapest, Péter Pál u. 21.
Tel.: 226-7586 (fiú)
A Lelki Sérült Gyermekekért Alapítvány
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
Vadaskert Kórház és Szakambulancia
Tel.: 115-8466, 115-8606
Segítő Jobb Alapítvány
1081 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 114-2655
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány
1051 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.
Tel.: 268-3000
Hátrányos helyzetűek továbbtanulását,
szakképzését és munkába állását segítő alapítványok
Habilitás Szolgálat Alapítvány
1015 Budapest, Donáti u. 46.
Tel.: 202-0360

Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület
(fiatalkorúak mentálhigiéniás, prevenciós központja)
1117 Budapest, Gyöngyike út 4.
Tel.. 261-8457

Támasz Alapítvány
(állami gondoskodásban nagykorúvá
vált fiatalok továbbtanulásáért)
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
II/213.
Tel.: 117-4251

Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete
1137 Budapest, Klapka u. 17.
Tel.: 149-1129

Országos Foglalkoztatási Alapítvány
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Tel.: 302-2100

Családokat segítő alapítványok

Lares Alapítvány
1052 Budapest, Károly krt. 2.
Tel.: 117-6752

Családjainkért Alapítvány
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Tel.: 117-4909

Egyéb fontos szervezetek

Gyorssegély Alapítvány (Népjóléti Minisztérium)
1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.
Tel.: 132-3100/376 m.
Napfény Otthon Alapítvány
1506 Budapest, Pf. 141
Tel.: 06-60-324-828

Országos Gyermekvédő Liga
1067 Budapest, Teréz krt. 24.
Tel.: 331-0908
Budapesti Módszertani, Közbiztonsági
Alapítvány
1076 Budapest, Thököly út 68.
Jóléti Szolgálat Alapítvány
1046 Budapest, Klauzál u. 10.
Tel.: 169-4322
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Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat
Tel.: 129-1475
Menhely Diszpécser
Tel.: 133-4553
Léthatáron
1046 Budapest, Csokonai u. 30.
Tel.: 160-2744
Az egyházak szeretetszolgálatai
Magyarországi Karitász (Római Katolikus Egyház)
- Váci Egyházmegye
Vác, Migazzi tér 1., Pf. 319
Tel.: 06-27-311-530, 06-27-311-124
- Esztergomi Egyházmegye
Budapest, Hunyadi tér 3., félemelet
Telefon: 142-9440
1
Ökomenikus Szeretetszolgálat
1116 Budapest, Tomaj u. 4.
Tel.: 1865-453
Izraelita Felekezet Szeretetszolgálata
1075 Budapest, Síp u. 12.
Tel.: 122-0813; 122-6478
Pünkösdisták Szeretetszolgálata
(tanácsadás, segítségnyújtás
csak fiúknak és férfiaknak)
1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.
Tel.: 147-0620
Betánia Szeretetszolgálat
1087 Budapest, Bláthy Ottó u. 10.
Tel.: 133-6303
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Ide tartoznak a protestáns egyházak, valamint a methodista, a magyar és
szerb ortodox egyház és az üdvhadsereg.
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1. Speciális intézmények

1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 41.
Tel.: 134-0331

Gyermekérdekek Magyarországi
Fóruma
Tel: 164-3280

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.
Tel.: 134-1214

Hallássérültek Országos Szövetsége
Tel.: 112-5643
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Tel.: 149-8172
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Tel.: 117-4909
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány
1145 Budapest, Amerikai út 96.
Tel.: 251-3537, 251-3677
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesülete
1066 Budapest, Teréz krt. 24.
Tel.: 131-0908, 269-5359
Országos Gyermekvédő Liga
1074 Budapest, Hársfa u. 43. II/15.
Tel.: 121-7053
Tanulási Zavarokban Szenvedő
Gyerekek Szüleinek Szövetsége
Tel.: 133-9368
Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége
Tel.: 121-0440

1102 Budapest, Halom u. 33.
Tel.: 157-0905
1114 Budapest, Ulászló u. 32-36.
Tel.: 181-2913
1118 Budapest, Rétköz u. 16.
Tel.: 153-8616
1124 Budapest, Csörsz u. 51.
Tel.: 155-1246
1138 Budapest, Jakab J. u. 2-4.
Tel.: 120-8461
1147 Budapest, Telepes u. 22.
Tel.: 252-9011
1153 Budapest, Bocskai u. 70.
Tel.: 169-2092
1165 Budapest, Szent korona u. 75.
Tel.: 271-4211
1173 Budapest, Pesti u. 80.
Tel.: 158-7475
1183 Budapest, Kondor Béla sétány 15.
Tel.: 128-0551
1196 Budapest, Templom tér 16.
Tel.: 127-3639

2. Budapesti Nevelési
Tanácsadók
1013 Budapest, Roham u. 7.
Tel.: 175-3130

1211 Budapest, Kiss János
altábornagy u. 10-12.
Tel.: 276-0973

1024 Budapest, Margit krt. 19-21.
Tel.: 135-6473

1221 Budapest, Tompa u. 11.
Tel.: 226-6667

1034 Budapest, Zápor u. 27.
Tel.: 188-6113
1039 Budapest, Viziorgona u. 7.
Tel.: 188-2609
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1201 Budapest, Baross u. 73-77.
Tel.: 127-8271

1041 Budapest, Virág u. 32.
Tel.: 169-9587
1054 Budapest, Kálmán I. u. 14.
Tel.: 132-2347
1068 Budapest, Városligeti fasor 6.
Tel.: 142-9860
1073 Budapest, Osváth u. 3.
Tel.: 142-1552
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3. Szakértői és Rehabilitációs
Bizottságok
Baranya Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője: Merényi Lászlóné
Postacím: 7624 Pécs,
Mikes Kelemen u. 13.
Tel./Fax: 06-72-312-294

Infotéka

Bács-Kiskun Megyei 1. sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság
A bizottság vezetője:
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit
Postacím: 6000 Kecskemét,
Juhar u. 23.
Tel.: 06-76-328-322
Bács-Kiskun Megyei 2. sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság
A bizottság vezetője:
Schadt Julianna
Postacím: 6500 Baja, Barátság tér 18.
Tel.: 06-79-322-599
Békés Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Jeszenszky Sándorné
Postacím: 5600 Békéscsaba,
Luther u. 24.
Tel.: 06-66-326-669
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
A bizottság vezetője:
Czikó Benjáminné
Postacím: 3532 Miskolc, Károly u. 12.
Tel.: 06-46-379-111
Csongrád Megyei Pedagógiai Segítő
Központ, Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
A bizottság vezetője:
Megyeri Pálné
Postacím: 6725 Szeged, Szél u. 3.
Tel.: 06-62-310-060
Fejér Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Zelei Anna
Postacím: 8000 Székesfehérvár,
Kikinda u. 1.
Tel.: 06-22-316-001/1212 mellék
Győr-Sopron Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság
A bizottság vezetője:
Rajtáné Szabó Zsuzsanna
Postacím: 9023 Győr, Bárczi G. u. 2.
Tel.: 06-96-319-022, 319-231
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Gyógypedagógiai Szakértői
és Rehabilitációs Központ
A bizottság vezetője:
Gyurkó Péterné
Postacím: 4025 Debrecen, Miklós u. 4.
Tel.: 06-52-417-587

Heves Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Dr. Hídvégi Márta
Postacím: 3300 Eger, Servita u. 23.
Tel.: 06-36-312-929
Komárom Megyei Önkormányzat
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság
A bizottság vezetője:
Bán Eszter
Postacím: 2890 Tata, Új út 21.
Tel.: 06-34-381-658
Nógrád Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Mákosné Rácz Ella
Postacím: 3100 Salgótarján,
Május 1. út 81-83.
Tel.: 06-32-314-814, 310-574
Somogy Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Huber Jánosné
Postacím: 7400 Kaposvár, Ifjúság u. 62.
Tel.: 06-82-314-342
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
A bizottság vezetője:
Szabó Erika
Postacím: 5002 Szolnok,
József A. u. 40.
Tel.: 06-56-422-652
Szolnok Megyei Jogú Városi
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Márton Józsefné
Postacím: 5000 Szolnok,
Vásárhelyi P. u. 56/A.
Tel.: 06-56-420-828 Fax: 421-113
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Bíró László
Postacím: 4400 Nyíregyháza,
Szarvas u. 24.
Tel.: 06-42-315-914
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Tolna Megyei Önkormányzat
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Simon Judit
Postacím: 7100 Szekszárd,
Mártírok tere 15/17.
Tel.: 06-74-311-794
Vas Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Schütz János
Postacím: 9700 Szombathely,
Petőfi u. 8.
Tel.: 06-94-318-720, 314-174/125
Veszprém Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Novák Sarolta Mária
Postacím:
Általános Iskola és Diákotthon
8200 Veszprém,
Tüzér u. 44.
Tel.: 06-88-424-842/15. mellék
Zala Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Román Bernadett
Postacím: 8900 Zalaegerszeg,
Pf. 361.
Tel./Fax: 06-92-311-301
Látásvizsgáló Országos Szakértői
Bizottság
A bizottság vezetője:
Molnár Béláné
Postacím: 1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 39.
Tel./Fax: 122-9645
Beszédvizsgáló Országos Szakértői
Bizottság
A bizottság vezetője:
Csabay Katalin
Postacím: 1115 Budapest,
Halmi u. 26.
Tel.: 166-9675
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Mozgásvizsgáló Országos Szakértői
Bizottság
A bizottság vezetője:
Molnárné Lányi Ágnes
Postacím: 1145 Budapest,
Mexikói út 60.
Tel.: 251-6900, 251-6062
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Hallásvizsgáló Országos Szakértői
Bizottság
A bizottság vezetője:
Gállos Ilona
Postacím: 1087 Budapest,
Festetics u. 3.
Tel.: 133-7755
Pest Megyei Önkormányzat
1. sz. Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Veres Györgyné
Postacím: 1117 Budapest,
Karinthy F. u. 3.
Tel./Fax: 185-0243
Pest Megyei Önkormányzat
2. sz. Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Sárközi Kálmán
Postacím: 2700 Cegléd,
Buzogány u. 23.
Tel./Fax: 06-53-310-141
Fővárosi 1. sz. Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Horváth Jenő Kálmánné
Postacím: 1116 Budapest,
Rátz L. u. 73-75.
Tel./Fax: 185-3952
Fővárosi 2. sz. Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Metzger Balázs
Postacím: 1135 Budapest,
Mauthner S. u. 61.
Tel./Fax: 149-9358
Fővárosi 3. sz. Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Zánkai Gézáné
Postacím: 1141 Budapest,
Álmos vezér u. 46.
Tel.: 220-4842
Fővárosi 4. sz. Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
A bizottság vezetője:
Nádor Györgyné
Postacím: 1027 Budapest,
Csalogány u. 43.
Tel.: 201-5892
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1. Tanári diplomát adó
intézmények
Tanító-, illetve óvodapedagógus-képzés:
Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskola
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
tel: 96-313-655, fax: 96-329-934
Budapesti Tanítóképző Főiskola
1126 Budapest,
Kiss J. altábornagy u. 40.
tel: 201-5122
Comenius Tanítóképző Főiskola
3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
tel: 41-324-211, fax: 41-323-418
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskola
7401 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
tel: 82-319-011, fax: 82-312-432
Eötvös József Tanítóképző Főiskola
6501 Baja, Szegedi út 2.
tel: 79-321-655
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola
7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.
tel: 74-311-133, fax: 74-311-679
Jászberényi Tanítóképző Főiskola
5102 Jászberény, Rákóczi út 53.
tel: 57-312-155/131, fax: 57-311-551
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
tel: 76-321-444, fax: 76-346-976
Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző
Főiskola
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
tel: 66-326-144, fax: 66-324-621
Vitéz János Tanítóképző Főiskola
2501 Esztergom, Majer u. 1-3.
tel: 33-313-699, fax: 33-313-493
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Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
2072 Zsámbék, Zichy M. tér 3.
tel: 23-342-122, fax: 23-342-340
Benedek Elek Óvóképző Főiskola
9400 Sopron, Ferenczi J. u. 5.
tel: 99-314-077, fax: 99-312-552
Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola
5541 Szarvas, Szabadság u. 4.
tel: 67-311-511
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Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola
4220 Hajdúböszörmény,
Désény I. u. 7-9.
tel: 55-371-433, fax: 55-371-599
Mozgássérültek Pető Antal Nevelőképző
és Nevelőintézete
1125 Budapest, Kútvölgyi u. 6.
tel: 201-4533, fax: 155-6649
Tanárképzés:
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Tanárképző Főiskolai Kar
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
tel:112-4010, fax: 142-4923
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.
tel: 142-1379, fax: 122-6447
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4.
tel: 94-313-892
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
tel: 42-341-222
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
3301 Eger, Eszterházy tér 1.
tel: 36-310-466
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
tel: 62-310-244
Magyar Testnevelési Egyetem
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
tel: 156-4444
Bölcsészettudományi és
természettudományi felsőoktatás:
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
1052 Budapest, Piarista köz 1.
tel: 266-0966/112, fax: 266-5699
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
tel: 267-0820, fax: 266-7952
Janus Pannonius Tudományegyetem
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
tel: 72-424-122

Infotéka

Kossuth Lajos Tudományegyetem
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
tel: 52-316-666/2352, fax: 52-310-936
József Attila Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
tel: 62-321-111, fax: 62-321-843
József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Kar
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
tel: 62-311-622, fax: 62-312-921
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
tel: 46-365-111
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
tel: 88-322-022, fax: 88-326-016
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1. Tankönyvkiadók1
Ady Endre Kísérleti Középiskola
5720 Sarkad, Vasút út 2.
tel: 66-375-155
Ady Könyvesbolt
4024 Debrecen, Piac u. 26.
tel: 52-317-525
Agricola Kiadó és Kereskedelmi Kft.
1054 Budapest, Steindl I. u. 6.
tel: 131-3145
Akadémiai Kiadó
1117 Budapest, Prielle K. u. 19-35.
tel: 181-2130, fax:166-6466
Alex-Tipo Kiadó és Reklámiroda Bt.
1131 Budapest, Faludi u. 6/b.
tel: 160-4567
Alternatív Közgazdasági Gimnázium
AKG Kiadója
1035 Budapest, Raktár u. 1.
tel: 166-8840
Angyalföldi Alternatív Könyvesbolt
1113 Budapest, Közgazdász u. 9-11.
tel: 226-0655
Anonymus Kiadó Bt.
Kempelen Farkas Gimnázium
1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.
tel: 226-0655
Antik-Atlasz Térképkereskedelmi Iroda
1325 Budapest, pf.228
Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 7.
tel: 525
APC Stúdió Bt.
5700 Gyula, Kerék u. 9.
Aula Kiadó
1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.
tel: 166-8840
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Aqua Kiadó és Nyomda Leányvállalat
1074 Budapest, Kazinczy u. 3/b.
tel: 122-4855
Aquiler és Tsa. Kft.
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.
tel: 96-313-422/77

1

ÁV-Kommunikáció
1088 Budapest, Múzeum krt. 17.
tel: 138-2935
Balassi Kiadó Kft.
1203 Budapest, Margit u. 1.
tel: 116-2885
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet
6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
tel: 76-322-928
Baranya Megyei Pedagógiai Intézet
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
tel: 72-413-977, fax: 72-436-989
Batthyány-Strattmann
Szakközépiskola
1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25-27.
Békés Megyei Pedagógiai Intézet
5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b.
tel: 66-449-349
Bencés Kiadó
9090 Pannonhalma, Vár 1.
tel: 96-370-027, fax: 96-370-011
Bessenyei György Kiadó
4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
Bíbor Könyvkereskedelmi és
Szolgáltató Bt.
3530 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.
tel: 134-1245
Borsod-A.-Z. Megyei Pedagógiai és
Közművelődési Intézet
3534 Miskolc, Andrássy u. 96.
tel: 46-350-433
Borsodi Nyomda
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
tel: 46-341-658, fax: 46-342-494
Bottyán János Szakközépiskola
2500 Esztergom, Főapát u. 1. pf.30
Bokányi Dezső Szakközépiskola
1149 Budapest, Várna u. 21/b.
tel: 163-7459
Buci-Maci Gyermekmagazin
1118 Budapest, Otthon u. 35.
tel: 162-0451

Az 1993. júliusi állapotoknak megfelelő listát Karlovitz János, a TANOSZ
elnöke bocsátotta rendelkezésünkre.
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Budapesti Tanítóképző Főiskola
1126 Budapest,
Kis J. altábornagy u. 40.
tel: 156-7255
B+V Világkiállítási Lap- és Könyvkiadó
Vállalat
1051 Budapest, Vigyázó F. u. 7.
tel: 131-4387
Calibra Kiadó
1032 Budapest, Kiscelli u. 16.
tel: 188-4072, fax:108-84327
Cartographia
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
tel: 163-4801
Cégér Reklám Propaganda és Kiadó Kft.
1163 Budapest, Rózsa u. 35.
Comenius Grafikai Gmk.
2013 Pomáz, Meselian u. 11.
tel: 26-325-780
Corvina Kiadó
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
tel: 118-4148
Csokonai Kiadóvállalat
4024 Debrecen, Varga u. 17.
tel: 52-317-234
Csokonai Vitéz Mihály
Tanítóképző Főiskola
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
tel: 82-319-011, fax: 82-312-432
Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet
6726 Szeged, Középfasor 1-3.
tel: 62-353-011, fax: 62-353-230
Datacenter Kft. DC Könyv- és Lapkiadó
1137 Budapest, Radnóti M. u. 2.
tel: 112-7490/121, fax: 112-1885
Decens Könyvkiadó
1125 Budapest, Virányos u. 48.
tel: 176-0015
Delfin Játékstúdió
7601 Pécs, pf.271
tel: 72-317-630
DC Kiadó
1143 Budapest, Hungária krt. 117.
tel: 252-4770
Eclesia Kiadó
1053 Budapest, Ferenciek tere 4.
tel: 117-3754

Editio Musica Zeneműkiadó Vállalat
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
tel: 118-4228, fax: 138-2732
Editorg Kiadó
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/d.
tel: 173-1291
Egressy Gábor Szakközépiskola
1149 Budapest, Egressy út 71.
tel: 252-7777
Észak-Dunántúli Piért Kereskedelmi
Vállalat
9028 Győr, Régi Veszprémi u. 12-14.
tel:18-396-772, fax: 14-396-553
Észak-Magyarországi Piért
Kereskedelmi Vállalat
3534 Miskolc, Blaskovics u. 1.
tel: 46-321-294
ELTE Matematikai Szakmódszertani
Csoport
1088 Budapest, Rákóczi u. 5.
tel: 266-7302
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
tel: 36-310-466
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola
1146 Budapest, Cházár A. u. 10.
tel: 142-1731
Európa Kiadó
1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.
Euromedin Kft.
1118 Budapest, Otthon u 35.
tel: 162-0451
Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.
tel: 117-3617
Első Szorosan Alapítvány
6900 Makó, Soproni u. 14.
Fejlesztő Pedagógia
1112 Budapest, Görbe u. 8.
Fejér Megyei Pedagógiai Intézet
8002 Székesfehérvár, Marx tér 1.
tel: 22-313-175, fax: 22-313-352
Fővárosi Pedagógiai Intézet
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
tel: 113-6600
Független Ökológiai Központ
1035 Budapest, Miklós tér 1.
tel: 168-6229
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Gárdonyi Géza Általános Iskola
9024 Győr, Baross G. u. 49.
tel: 96-317-313

Ikva Kiadó
1013 Budapest, Feszty Árpád u. 4.
tel: 156-9034

Göncöl Kiadó Kft.
1113 Budapest, Tas vezér u.17.
tel: 185-4045

Iskolaszolga
1054 Budapest, Szemere u. 23.
tel: 111-6975

Gömb utcai Szerk. Iskola
1139 Budapest, Gömb u. 52.

Ipszilon Pedagógiai Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 8.
tel: 66-449-349

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai
Intézet
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 80-84.
tel: 96-310-732, fax: 96-322-023
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
4001 Debrecen, Piac u. 40-42.
tel: 52-313-744
Hatágú Síp Alapítvány
1134 Budapest, Váci út 100.
tel: 111-3033

Jeles és Társa Könyvnagykereskedők
1136 Budapest, Tátra u. 31.
tel: 131-5915
JATE Kémia Szakmódszertan
6720 Szeged, Perrich tér 1.

Hegyi és Társa
1145 Budapest, Róna u. 174.
tel: 251-5666

Juhász Gyula Tanárképző Fő iskola
Jegyzet Kiadója
6722 Szeged, Boldogasszony út 4-6.

dr. Herke Rózsa
1111 Budapest, Irinyi J. u. 43.
tel: 165-5385

Kékes Kiadó
1045 Budapest, Rózsa u. 6.
tel: 189-6389

Holnap Kiadó
1111 Budapest, Zenta u. 5.
tel: 166-6928, fax: 166-6928

Kempelen Farkas Kisérleti Gimnázium
1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.
tel: 227-3593

Holnap Kft.
1122 Budapest, József A. u. 28/a.

Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa Ferenc u. 4-6.
tel: 142-6952

Honvédelmi Minisztérium Oktatási
Osztálya
1055 Budapest, Pálffy u. 7-11.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet
5000 Szolnok, Magyar u. 4.
tel: 56-331-604

Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft.
1134 Budapest, Váci út 19.
tel: 111-1427

Honffy Kiadó
1091 Budapest, Üllői út 151.
tel: 145-8802
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Integra Projekt Műszaki Szolgáltató Kft.
1114 Budapest, Károly Gáspár tér 3.
tel: 181-3623

Hunfalvy J. Külkereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskola
1011 Budapest, Ponty u. 3.
tel: 201-0122
Iskolakultúra Szerkesztőség
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Illyés Gyula Gimnázium és
Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság u. 162.
tel: 173-3608
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KLTE Gyakorló Általános Iskola
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 33.
tel: 52-314-858
Komárom-Esztergom Megyei
Pedagógiai Intézet
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
tel: 34-110-165
Konsept Bt.
1035 Budapest, Szentendrei út 10.
tel: 188-2550
Korona Kiadó
1111 Budapest, Bartók Béla u. 30.
tel: 161-1288
Kossuth Könyvkiadó
1054 Budapest, Steindl I. u. 6.
tel: 111-7440
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Könyvesház Kereskedelmi és Kiadó Kft.
1134 Budapest, Váci út 19.
Könyves Kálmán Kiadó
1104 Budapest, Laborfalvy u. 15.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1054 Budapest, Nagysándor u. 6.
tel: 112-6430

Magisztra Bt.
1125 Budapest, Zsolna u. 2/b.
tel: 202-5896
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
6090 Kunszentmiklós, Petőfi u. 2.
Magyar MacMillan Kft.
1114 Budapest, Móricz Zs. krt. 3/b.
tel: 186-8951, fax: 166-2768

Könyvtárellátó Vállalat
1134 Budapest, Váci út 19.
tel: 131-1715

Magyar Médiapedagógiai Műhely
1091 Budapest, Üllői út 121.

Kukucs Stúdió
2120 Dunakeszi, Barátság útja 37.
tel: 27-341-375

Magyar Mezőgazdasági Kiadó Kft.
1054 Budapest, Báthory u.10.
tel: 111-1080

Külkereskedelmi Oktatási és
Továbbképző Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
tel: 269-0628, fax: 153-3986

Magyar Taneszköztár
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/c.
tel: 188-2550

Láng Kiadó
1055 Budapest, Balassi B. u. 7.
Lexika Tankönyvkiadó Gmk.
8000 Székesfehérvár,
Munkácsy u. 4/a.
tel: 22-311-993
Lauder Javne Közösségi Iskola
1062 Budapest, Lendvai u. 17-19.
tel: 131-6160
Libri Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1051 Budapest, Nádor u. 22.
tel: 111-4600
Lex Kft.
1096 Budapest, Telepy u. 39.
tel: 269-9340
Ligatúra Kft.
1141 Budapest, Jeszenák u. 26.
tel: 164-3608
Logopédiai Segédeszközöket Szerkesztő
Gmk.
1031 Budapest, Fiedler u. 10.
tel: 142-5314
Longman-Librabooks Kft.
Magyarországi Kirendeltség
1085 Budapest, Kölcsey u. 2.
tel: 210-0170/128, fax: 117-9648
Logo-Press Kiadó
1112 Budapest, Görbe u. 4/b.
tel: 202-1078
Lutra Gyermeklap és Könyvkiadó Kft.
1137 Budapest, Jászai M. tér 5.
tel: 132-1989

Magyartanítás
1153 Budapest, Eötvös u. 7.
tel: 163-0276
Magyar Zsidóközösségi Alapítvány
1062 Budapest, Lendvay u. 17-19.
Márton Áron Kiadó
1035 Budapest, Kórház u. 37.
Max Huber Verlag
Magyarországi Képviselete
2001 Szentendre, pf. 90
tel: 26-312-280
Mecénás Bt.
2403 Dunaújváros, Római krt. 40.
tel: 25-323-894, fax: 25-323-654
Medicina Kiadó
1054 Budapest, Zoltán u. 2.
tel: 112-2650
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft.
1142 Budapest, Kassai u. 138.
tel: 251-5800
Mécs László Kiadó
1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.
tel: 112-2610
Méliusz Könyvesház
4024 Debrecen, Piac u. 26-28/b.
tel: 52-317-433
Módszertani Szakcsoport
9500 Celldömölk, Sági u. 11.
Móra Kiadó
1146 Budapest, Hermina út 57-59.
tel: 122-7027, fax: 122-4276
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Mikszáth Kiadó Kft.
3101 Salgótarján, Tanácsköztársaság
tér 13.
tel: 32-314-367
Mozaik Oktatási Stúdió
6723 Szeged, Debreceni u. 3/b.
tel: 62-312-988, fax: 62-328-247
Mrázik Katalin (Calibra Kiadó)
2011 Budakalász, Liliom u. 2.
tel: 180-4124
Multiker Kiadó
8200 Veszprém, Zápor u. 42/d.
tel: 88-313-623, fax: 88-318-596
Musztafáné Horváth Györgyi Kiadója
5900 Orosháza, Töhötöm u. 65.
tel: 68-311-479
Műszaki Könyvkiadó
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
tel: 155-7122/359
Művészeti-Vizuális Nevelés
1539 Budapest 114, pf.647
tel: 250-2258
Németh László Magánkiadó
9374 Iván, Árpád u. 18.
tel: 99-388-213
Németh László Gimnázium
1131 Budapest, Kilián Gy. u. 15-17.
tel: 120-8276
Nemzeti Tankönyvkiadó Vállalat
1135 Budapest, Béke út 26.
tel: 270-1744
Nikos Gmk.
1111 Budapest, Bercsényi u. 9.
tel: 165-4875
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.
tel: 32-310-574
Novotrade Kiadó
1119 Budapest, Szabados S. u. 11.
tel: 186-7318
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Officina Nova Könyv- és Lapkiadó
Vállalat
1393 Budapest 62, pf.702
tel: 131-4526, fax: 131-4527

Országos Taneszközfejlesztő és
Értékesítő Vállalat
8200 Veszprém, Eszterházy u. 15.
tel: 88-329-404, fax: 88-321-080
Oszvita Tankönyvkiadó
294000 Ukrajna, Kárpátalja, Ungvár,
Szovjegyszkaja tér 3.
tel: 35-353
Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
tel:153-0600
Oxford University Press
1113 Budapest, Rarcali u. 20.
tel: 166-1577
Park Kiadó Kft.
1136 Budapest, Sallai F. u. 31.
Passage-Venezia Kft.
1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55.
tel: 110-9624
Pauz Fénymásoló Műszaki Tanácsadó
Gm.
9500 Celldömölk, Sági u. 7.
tel: 60-376-061
Pedagógusok Lapja
1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
tel: 122-8454
Pedellus Közoktatási Fejlesztő Bt.
4032 Debrecen, Böszörményi út 119.
tel: 52-329-332
Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató
Iroda
1052 Budapest, Városház u. 5-7.
tel: 118-0111/206
Pest Megyei Piért Vállalat
2151 Fót, Keleti Márton út 12.
Petit Stúdió Kiadói, Kereskedelmi és
Nyomdaipari Bt.
1073 Budapest, Rákóczi út 16.
tel: 142-6856, fax: 122-2131
Polifon Kiadó
1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6.
Pécsi Géza Kiadó
7627 Pécs, Dózsa Gy. u. 35.

Oktatáskutató Intézet Educatio Kiadója
1395 Budapest, pf.427
tel: 129-7639

Poli-Kvitt Kiadó Bt.
1147 Budapest, Deés u. 15.
tel: 252-2068

Oltalom Kiadó
1088 Budapest, Krúdy u. 4.
tel: 138-1233

Pro Lingva Nyelvoktató Kft.
1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b.
tel: 167-1498
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Primo Kiadó
1121 Budapest, János Zsigmond u. 9.

Századvég Kiadó
1015 Budapest, Csalogány u. 6-10.

Profilmax Kft.
7400 Kaposvár, Katsány u. 4.
tel: 82-321-911

Szent István Társulat
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
tel: 117-0974

Raabe Kiadó
1311 Budapest, pf.22
tel:160-8947

Szemtanú Kiadó
1029 Budapest, Ördögárok u. 86.
tel: 118-7989

Radnóti Gimnázium és Általános Iskola
1045 Budapest, Rózsa u. 6.
tel: 189-6389

Szeptember Kiadó
3731 Szuhakálló, pf.11
tel: 48-52-198

Rakpart Nyomdaipari és
Szolgáltató Kft.
1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
tel: 131-6516

Szépia Könyvkiadó
1118 Budapest, Frankhegyi u. 3.

Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
tel: 122-7870
Ro-Ka Bt. Könyvkiadó és Terjesztő
2146 Mogyoród, Székely Bertalan u. 2.
tel: 60-343-036
Saldo Számítás- és Irodatechnikai Kft.
1061 Budapest, Paulay E. u. 15.
tel: 142-6140
Seneca Kiadó Halász és Fiai Kft.
7621 Pécs, Perczel u. 26.

Sziporka Kiadó Bt.
6500 Baja, Parti u. 12.
tel: 79-326-355, fax: 79-323-456
Tan Szer-Tár
1039 Budapest, Juhász Gy. u. 58.
tel: 180-0171
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület
1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.
tel: 210-1330
Tankönyvforgalmazási Iroda
1106 Budapest, Fehér u.10.
tel: 163-7685

Somogy Megyei Pedagógiai Intézet
7401 Kaposvár, Csokonai u. 2.

Téka Könyvkiadó
1134 Budapest, Váci út 19.
tel: 131-4129

Springer Hungarica Kiadó Kft.
1075 Budapest, Wesselényi u. 28.
tel: 251-0099

Tankönyvtár
1113 Budapest, Tornavár u. 14.
tel: 186-9466

Stúdium Kiadó
4400 Nyíregyháza, Szentgyörgy u. 17.
tel: 42-41-330

Tipo-Express
7400 Kaposvár, Fő u. 97.
tel: 82-312-836

Suli-Soft
1327 Budapest, Újpest 3. pf.01
tel: 169-8341

Terézvárosi Kéttannyelvű Iskola
1061 Budapest, Hegedű u. 3.

Szabolcs-Szatmár Megyei
Pedagógiai Intézet
4400 Nyíregyháza, Búza u. 5.
tel: 42-311-499, fax: 42-315-220
Szakképzési Szemle
1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.

Terraprint Vegyesipari és
Kereskedelmi Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 40/a.
tel: 251-9292
Tócoskerti Általános Iskola
4032 Debrecen, Margit tér 19.

Szakoktatás
1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
tel: 210-1065

Tolna Megyei Önkormányzat
Pedagógiai Intézete
7100 Szekszárd, Mártírok tér 11-13.
tel: 11-211-201

Szalontai Kiadó és Kereskőház Kft.
1023 Budapest, Ürömi u. 14.
tel: 168-4938

Tolnai Oktatásfejlesztő Bt.
3794 Boldva, Tompa M. u. 19.
tel: 46-399-139
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Trefort Ágoston Kéttannyelvű
Szakközépiskola
1191 Budapest, Kossuth tér 12.
tel: 127-1010
Trezor Kiadó
1149 Budapest, Egressy köz 6.
tel: 163-0276
Triorg Szervező, Szolgáltató és
Kiadó Kft.
1553 Budapest, pf.47
tel: 269-1314
Tudorg Könyv és Lapkiadó
1027 Budapest, Mártírok útja 26.
tel: 116-9237
Typotex Kft.
1015 Budapest, Batthyány u. 14.
tel: 201-3317
Új Katedra Szerkesztősége
1039 Budapest, Bárczi. G. u. 2.
tel: 180-1509
Újkerti ÁMK
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.
tel: 31-302-710
Universum Kiadó
6131 Szank, Ságvári u. 1.
tel: 77-331-414
Új Könyvpiac
1042 Budapest, Árpád út 183-185.
tel: 169-8522
Unicornis Kiadó
1055 Budapest, Stollár B. u. 22.
Vario Kiadó
1055 Budapest, Balassi u. 25.
Vajdáné Bárdi Magdolna, Bárdi József
6900 Makó, Soproni út 14.
Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.
tel: 180-2710
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Verlag Für Deutsch
Magyar Kirendeltsége
2001 Szentendre, pf.90
tel: 26-312-527, fax: 26-312-280
Villányi Györgyné Magánkiadó
1033 Budapest, Hesser Pál u. 7.
Véméndi Római Katolikus Plébánia
7726 Véménd, Plébánia Hivatal
Word Perfect Rulen Bt.
1029 Budapest, Irányi D. u. 8.
tel: 176-5970
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Zrínyi Könyv és Lapkiadó
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 49.
tel: 114-2432
Zala Megyei Pedagógiai Intézet
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
tel: 92-311-230
Zsidó Nevelési és Oktatási Kiadó
Egyesület
1053 Budapest, Képíró u. 11.
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2. A 2005/2006. tanév rendje (részlet)
A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)
2. §
(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év (a továbbiakban: szorgalmi idõ) keretei között kell megszervezni. Az elsõ és az utolsó tanítási nap által meghatározott idõszak a szorgalmi idõ.
A szorgalmi idõ áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A szorgalmi idõ elsõ napja a tanév elsõ napja.
(2) A 2005/2006. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja 2005. szeptember 1. (csütörtök) és – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – utolsó tanítási
napja 2006. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje
szerint mûködõ gimnáziumban és szakközépiskolában a tanítási napok száma
száznyolcvan nap.
(3)

Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középiskolákban és a szakiskolákban – a b)-d) pontban meghatározott kivétellel – 2006. május 5.,
b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévõ szakközépiskolákban 2006. május 26., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévõ szakképzõ iskolákban
2006. június 9.,
c) kisebbségi nyelven oktató középiskolákban 2006. május 4.,
d) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél éves képzésben tanulók részére
2006. január 20.
(4) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és a felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját – a szorgalmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében –
az igazgató határozza meg.
(5) A szakközépiskola és a szakiskola a szakképzési évfolyamon a szorgalmi
idõt február elsõ hetében is megkezdheti, amennyiben a 37/2003. (XII. 27.) OMrendelet mellékleteként kiadott Országos Képzési Jegyzékrõl szóló rendelkezés
(a továbbiakban: OKJ) a képzési idõt nem teljes évfolyamban határozza meg,
vagy egyéb ok miatt az iskola a szakképzõ évfolyamot keresztféléves oktatás keretében kívánja megszervezni. A szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját az iskola
igazgatója állapítja meg.
(6) Az iskola igazgatója határozza meg a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját, ha
a sajátos nevelési igényû tanuló az évfolyam követelményeit egy szorgalmi idõnél
hosszabb idõ alatt teljesíti.
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(7) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2006. január 20-ig tart. Az iskolák 2006. január
27-ig értesítik a tanulókat, illetõleg a kiskorú tanulók szüleit az elsõ félévben
elért tanulmányi eredményekrõl. A (4)-(6) bekezdésben meghatározott esetben
az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettõl a naptól
számított hét napon belül kell megküldeni.
(8) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó napja) lezárását követõ
tizenöt napon belül az iskoláknak nevelõtestületi értekezleten el kell végezni
a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet meg kell küldeni – tájékoztatás
céljából – az iskolaszéknek és a fenntartónak.
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Tanítási szünet a szorgalmi idõben,
a tanítás nélküli munkanapok
3. §
A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt – a nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ gimnáziumban és
szakközépiskolában hat – munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelõtestület
véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

4. §
(1) Az õszi szünet idõpontja: 2005. október 31-tõl november 5-ig tart. A szünet
elõtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap
november 7. (hétfõ).
(2) A téli szünet 2005. december 22-tõl 2006. január 2-ig tart. A szünet elõtti
utolsó tanítási nap 2005. december 21. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap
2006. január 3. (kedd).
(3) A tavaszi szünet 2006. április 13-tól április 18-ig tart. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap április 19.
(szerda).
(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ napjának változatlanul hagyásával – más idõpontban is
adhat a tanulóknak szünetet, illetõleg a szünetek kezdõ és befejezõ napját módosíthatja, ha a – közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez
a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevõ iskolák az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idõpontoktól eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra
esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A felügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondoskodhat.

A vizsgák rendje
5. §
(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.
(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben a szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga idõpontját az iskola igazgatója határozza meg.
(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.
13.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásának, az érettségi vizsgát szervezõ középiskola székhelye szerint illetékes – az
okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben meghatározott – körzetközponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi, kerületi) önkormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyzõ), valamint a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény (a továbbiakban: vizsgaszervezõ
iskola) megbízottjának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításában való közremûködésének részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Iskolavezetés 2005. november

X
2.1
9

Infotéka

A felvételi eljárás és a beiratkozás
6. §
A tanköteles tanulók általános iskolába történõ beíratásának, a középfokú iskolába történõ felvételi eljárásának és beiratkozásának rendjét külön jogszabály,
a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A tanulmányi versenyek
7. §
(1) A 2. számú melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek
a jegyzékét, amelyeket az Oktatási Minisztérium hirdet meg az iskolák részére,
illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi versenyre történõ felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs
miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívást
közvetlenül küldi meg az Oktatási Közlöny részére közzététel céljából.

Országos mérés, vizsgálat elrendelése
8. §
(1) A közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (2) bekezdése alapján a 2005/2006.
tanévben országos mérés, illetve vizsgálat keretében kell megvizsgálni
a) az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés; matematikai eszköztudás,
ideértve matematikából a kisebbségi nyelvû mérést is, ahol ezt a tantárgyat a kisebbség nyelvén oktatják) a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen, valamint a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvû és anyanyelvû nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán,
b) a két tanítási nyelvû középiskolák feladatellátásának szakmai és tanügyigazgatási feltételrendszerét a kiválasztott intézményekben,
c) az általános iskolai napközis és iskolaotthonos feladatellátás szervezésének,
tanügy-igazgatási feltételrendszerének és a hatékony mûködés követelményeinek vizsgálatát a kiválasztott intézményekben.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott méréseket az OKÉV szervezi
meg a „suliNova” Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú
Társaság (a továbbiakban: „suliNova” Kht.) közremûködésével és az országos
szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2006. május 31-én.
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott vizsgálatokat az OKÉV
szervezi meg az országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával a 2006. januári-májusi idõszakban.
(4) Az OKÉV az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott vizsgálatokról
2006. november 30-ig országos és intézményi szintû jelentést készít, és azt
tájékoztatás céljából megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak, valamint az
Országos Köznevelési Tanácsnak.
(5) Az OKÉV az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mérésekrõl a „suliNova” Kht. együttmûködésével 2007. február 28-ig országos, intézményi és fenn-
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tartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, a fenntartói szintû elemzéseket a fenntartóknak.
Az Oktatási Minisztérium az országos elemzést tájékoztatás céljából megküldi
a Közoktatás-politikai Tanácsnak, az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá
azt nyilvánosságra hozza.

Záró rendelkezések
9. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

a) a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet (a továbbiakban: R.) 51. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Mûvészeti alapvizsgát elõször azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbhaladás feltételeként, akik a 2002/2003. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú mûvészetoktatási intézmény elsõ alapfokú évfolyamán.
Addig az idõpontig, ameddig a továbbképzõ évfolyamra lépés elõfeltételeként
a mûvészeti alapvizsga nem követelhetõ meg, a tanuló az e rendelet 17. §-a
(4) bekezdésének alkalmazásával akkor kezdheti meg tanulmányait az alapfokú
mûvészetoktatási intézmény továbbképzõ évfolyamán, ha legalább két alapfokú
évfolyamot sikeresen elvégzett.”
b) a 2004/2005. tanév rendjérõl szóló 11/2004. (III. 24.) OM-rendelet 1. számú
melléklet 3. a) és 3. b) pontjában a „nemzetiségi nyelv és irodalom” tantárgyat
követõen a felsorolás kiegészül a „nemzetiségi nyelv” szöveggel;
c) a 2004/2005. tanév rendjérõl szóló 11/2004. (III. 24.) OM-rendelet 1. számú
melléklet 3. b) pontjában a „középszintû érettségi vizsgák” oszlopban a „testnevelés”, a „filozófia”, a „dráma”, a „társadalomismeret”, az „emberismeret és etika, ember- és társadalomismeret-etika” szövegrész, az „emelt szintû érettségi
vizsgák” oszlopban a „testnevelés” szövegrész, továbbá a 11/2004. (III. 24.) OMrendeletnek a 22/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet 3. §-ával megállapított 7/A. §
(1) bekezdésének a) pontja, a (3) és (4) bekezdésben az a) pontra történõ hivatkozás és az R. 2. §-a (2) bekezdésének g) pontjában a „gyermekek” szövegrész hatályát veszti.
(3) 2005. augusztus 31-én hatályát veszti a 2003/2004. tanév rendjérõl szóló
12/2003. (V. 23.) OM-rendelet, a 2004/2005. tanév rendjérõl szóló 11/2004.
(III. 24.) OM-rendelet 1–7. §-a, 8. §-a és 1–3. számú melléklete, továbbá e rendelet módosításáról rendelkezõ 22/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet 1., 2. §-a és
4–6. §-a.
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1. számú melléklet a 11/2005. (IV. 8.) OM-rendelethez
I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A 2005. évi október-novemberi érettségi vizsgák
Emelt szintû
érettségi vizsga
nemzetiségi
nyelv és irodalom, nemzetiségi
nyelv
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Középszintû
érettségi vizsga
nemzetiségi
nyelv és irodalom, nemzetiségi
nyelv

Hagyományos érettségi Idõpont
vizsga
két tanítási nyelvû kö- október 21. 8.00
zépiskolák célnyelve,
nemzetiségi nyelv és
irodalom, nemzetiségi
nyelv
magyar nyelv és magyar nyelv és magyar nyelv és iroda- október 24. 8.00
irodalom, mairodalom, malom, magyar mint idegyar mint idegen gyar mint idegen gen nyelv
nyelv
nyelv
rajz és vizuális
október 24.
rajz és vizuális
rajz és vizuális kultúkultúra, szakkultúra, szakra, szakmai elõkészítõ 14.00
mai elõkészítõ
mai elõkészítõ
tárgyak
tárgyak
tárgyak
matematika
matematika
matematika
október 25. 8.00
földrajz,
földrajz,
október 25.
ének-zene
ének-zene
14.00
történelem
történelem
október 26. 8.00
kémia, egyéb
kémia, egyéb
október 26.
központi köveközponti köve14.00
telményekre
telményekre
épülõ vagy egye- épülõ vagy egyedileg akkreditált dileg akkreditált
vizsgatárgyak
vizsgatárgyak
informatika
informatika
világbanki informatika október 27. 8.00
október 27.
filozófia, nemze- nemzetiségi
népismeret
14.00
tiségi népismeret, célnyelvi
civilizáció
biológia, ember- biológia
október 28. 8.00
ismeret és etika,
ember- és társadalomismeret-etika,
társadalomismeret
mozgókép-kulmozgókép-kuloktóber 28.
túra és médiais- túra és médiais14.00
meret, dráma,
meret
hittan
latin nyelv,
latin nyelv,
latin nyelv,
november 2.
héber nyelv
héber nyelv
héber nyelv
8.00
olasz nyelv
olasz nyelv
olasz nyelv
november 2.
14.00
német nyelv
német nyelv
német nyelv
november 3.
8.00
spanyol nyelv
spanyol nyelv
spanyol nyelv
november 3.
14.00
angol nyelv
angol nyelv
angol nyelv
november 4.
8.00
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Emelt szintû
érettségi vizsga
orosz nyelv,
egyéb nyelvek
fizika, mûvészeti
tárgyak
francia nyelv

Középszintû
érettségi vizsga
orosz nyelv,
egyéb nyelvek
fizika, mûvészeti
tárgyak
francia nyelv

Hagyományos érettségi
vizsga
orosz nyelv,
egyéb nyelvek
fizika
francia nyelv

szóbeli vizsgák

szóbeli vizsgák

szóbeli vizsgák

Idõpont
november 4.
14.00
november 5.
8.00
november 5.
14.00
november
16–18.
november
23–30.

2. A 2006. évi február-márciusi érettségi vizsgák
Emelt szintû érettségi vizsga
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
rajz és vizuális kultúra,
szakmai elõkészítõ tárgyak
matematika
földrajz, ének-zene
történelem
kémia, egyéb központi követelményekre épülõ vagy
egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
angol nyelv
biológia, emberismeret és
etika, ember- és társadalomismeret-etika, társadalomismeret
német nyelv
egyéb nyelvek
fizika
latin nyelv, héber nyelv
informatika
mûvészeti tárgyak
francia nyelv
filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció
olasz nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, hittan
spanyol nyelv
orosz nyelv
írásbeli pótnap
szóbeli vizsgák
szóbeli vizsgák

Középszintû érettségi vizsga
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
rajz és vizuális kultúra,
szakmai elõkészítõ tárgyak
matematika
földrajz, ének-zene
történelem
kémia, egyéb központi követelményekre épülõ vagy
egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
angol nyelv
biológia

Idõpont
február 17. 8.00

február 23. 8.00
február 23. 14.00

német nyelv
egyéb nyelvek
fizika
latin nyelv, héber nyelv
informatika
mûvészeti tárgyak
francia nyelv
nemzetiségi népismeret

február 24. 8.00
február 24. 14.00
február 27. 8.00
február 27. 14.00
február 28. 8.00
február 28. 14.00
március 1. 8.00
március 1. 14.00

február 20. 8.00
február 20. 14.00
február
február
február
február

21.
21.
22.
22.

8.00
14.00
8.00
14.00

olasz nyelv
március 2. 8.00
mozgóképkultúra és média- március 2. 14.00
ismeret
spanyol nyelv
március 3. 8.00
orosz nyelv
március 3. 14.00
március 6. 8.00
március 16–18.
március 20–22.
szóbeli vizsgák
március 27–31.
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3. A 2006. évi május-júniusi érettségi vizsgák
Emelt szintû érettségi vizsga
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
fizika
rajz és vizuális kultúra
kémia
földrajz, ének-zene
informatika
latin nyelv, héber nyelv
biológia
szakmai elõkészítõ tárgyak
mûvészeti tárgyak
francia nyelv
filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció
olasz nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma
spanyol nyelv
hittan
egyéb nyelvek
emberismeret és etika,
ember- és társadalomismeret-etika, társadalomismeret
orosz nyelv
egyéb központi követelményekre épülõ vagy egyedileg
akkreditált vizsgatárgyak
írásbeli pótnap
szóbeli vizsgák
szóbeli vizsgák

Középszintû érettségi vizsga
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
fizika
rajz és vizuális kultúra
kémia
földrajz, ének-zene

Idõpont
május 5. 8.00
május 8. 8.00
május
május
május
május
május
május
május
május
május
május
május
május
május
május
május
május

9. 8.00
10. 8.00
11. 8.00
12. 8.00
15. 8.00
15. 14.00
16. 8.00
16. 14.00
17. 8.00
17. 14.00
18. 8.00
18. 14.00
19. 8.00
19. 14.00
22. 8.00
22. 14.00

olasz nyelv
május
mozgóképkultúra és média- május
ismeret
spanyol nyelv
május
május
egyéb nyelvek
május
május

23. 8.00
23. 14.00

latin nyelv, héber nyelv
biológia
szakmai elõkészítõ tárgyak
informatika
mûvészeti tárgyak
francia nyelv
nemzetiségi népismeret

24.
24.
25.
25.

8.00
14.00
8.00
14.00

orosz nyelv
május 26. 8.00
egyéb központi követelmémájus 26. 14.00
nyekre épülõ vagy egyedileg
akkreditált vizsgatárgyak
május 29. 8.00
június 8–10.
június 12–14.
szóbeli vizsgák
június 19–30.

X
2.1
14

Iskolavezetés 2005. november

Infotéka

II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgarészét – a 2–5. pontban meghatározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni.

a)

b)

c)

írásbeli:

2005. október
3–4–5–6–7.

szóbeli és gyakorlati:

2005. október

írásbeli:

2006. február
6–7–8–9–10.

szóbeli és gyakorlati:

2006. februármárcius

írásbeli:

2006. május
22–23–24–25–26.

szóbeli és gyakorlati:

2006. június

14 órától

14 órától

8 órától

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerû
szakképzések február elsõ hetében is megkezdhetõk.
A szakmai vizsgák írásbeli vizsgaidõpontjai: 2006. január 25. és június 9.
3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolarendszerû szakképesítések írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a)
b)
c)

írásbeli:

2005. szeptember 29.

szóbeli és gyakorlati:

2005. október 14–21.

írásbeli:

2006. január 10.

szóbeli és gyakorlati:

2006. január 23–27.

írásbeli:

2006. május 30.

szóbeli és gyakorlati:

2006. június 12–23.

10 óra
10 óra

4. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerû szakképzések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a)
b)
c)

írásbeli:

2005. október 5.

szóbeli és gyakorlati:

2005. október 6–28.

írásbeli:

2006. február 6.

szóbeli és gyakorlati:

2006. február 7–28.

írásbeli:

2006. május 22.

szóbeli és gyakorlati:

2006. május 23.–
június 30.

14 óra
14 óra
8 óra
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5. A vizsgaidõszak meghatározásánál az érettségi vizsgához kötött felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmények vizsgarendjét.
6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért
felelõs miniszter az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közleményben
teszi közzé.

3. számú melléklet a 11/2005. (IV. 8.) OM-rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi
eljárás lebonyolításának ütemezése a 2005/2006. tanévben

X
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Határidõk

Feladatok

2005.09.15.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó programra történõ
jelentkezésrõl.

2005.10.14.

A középfokú iskolák az OM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tagozatkódjaikat és megküldik
a Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.

2005.10.31.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá
a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ
írásbeli vizsgát szervezõ középiskolák bejelentik az OKÉV-nek
a felvételi eljárást megelõzõ egységes írásbelin való részvételi
szándékukat.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.

2005.11.25.

Az OKÉV közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli
felvételit szervezõ gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát
szervezõ középiskolák jegyzékét.

2005.12.09.

A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára az egységes
követelmények szerint írásbelit tartó 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a nyolcadik évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást megelõzõ
írásbeli vizsgát szerveztek.

2005.12.12.

A Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó
programra történõ pályázatok benyújtása.

2006.01.13–
2006.01.14.

A Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó
programba tartozó intézmények megszervezik a felvételi eljárást megelõzõ válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.

2006.01.20–
2006.01.21.

Pótfelvételi eljárás azon tanulók részére, akik a Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó program beválogatási eljárásában alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2006.01.27.
14.00 óra

Írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi
feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.

2006.01.28.
10.00 óra

Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolákban.
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Feladatok

2006.02.02.
14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára
a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolákban azok számára, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2006.02.02.

Az Oktatási Minisztérium a Hátrányos helyzetû tanulók Arany
János Tehetséggondozó programra benyújtott pályázatok
eredményérõl értesíti az érdekelt szülõket, tanulókat és általános iskolákat.

2006.02.03.

Jelentkezés a Belügyminisztérium és a fegyveres erõk által
fenntartott iskolákba.

2006.02.10.

Az írásbelit szervezõ 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint
a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ
írásbeli vizsgát szervezõ középiskolák értesítik az írásbeli eredményérõl a tanulókat.

2006.02.17.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat
a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsõ példányát
pedig a Felvételi Központnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül küldheti meg a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

2006.02.20–
2006.03.10.

Általános felvételi eljárás.

2006.03.16.

A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az
ideiglenes felvételi jegyzéket.

2006.03.16–
2006.03.17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.

2006.03.20.

Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

2006.03.27.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2006.04.07.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

2006.04.12.

A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

2006.04.21.

A gyõri Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt
az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).

2006.04.26.

A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.

2006.05.04–
2006.05.17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb
tanulót vettek fel.

2006.05.04–
2006.09.01.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
írhat ki.

2006.05.22.

A 2006. 05. 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrõl.
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2006.06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.

2006.06.19.

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az
általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzõjének.

2006.06.19–
2006.06.21.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által
meghatározott idõben.

2006.08.14–
2006.08.31.

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti
szakközépiskolákba.

2006.08.22.

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolákba.

2006.08.21–
2006.08.22.

A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott idõben).

2006.09.04.

A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ
felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzõt.

4. számú melléklet a 11/2005. (IV. 8.) OM rendelethez
A) A körzetközponti jegyzõk feladatai
az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában
1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlapcsomag a továbbiakban: csomag) tartalmazó zárt küldemények (küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele
az OKÉV-tõl, illetve annak megbízottjától.
a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének megszervezése, az átvétel
dokumentálása.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlenségének ellenõrzése, dokumentálása.
c) Eltérés esetén jegyzõkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.
2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék, továbbá az
egy adott vizsgaszervezõ iskola számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és
az iskola vizsgaszervezési igénye közötti egyezõség tételes átvizsgálására irányuló ellenõrzés megszervezése az érettségit szervezõ iskolák számára.
a) Az iskolák kiértesítése az ellenõrzés helyszínérõl és idõpontjáról.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsgaszervezõ iskola képviselõjének jelenlétében történõ bontása és a dobozok tartalmának a csomagok felbontása nélkül történõ ellenõrzése. A jegyzõ által végzett tételes ellenõrzés annak megállapítására irányul, hogy a dobozok ténylegesen az átvételi dokumentumokban
jelzett csomagokat az ott megjelölt számban és tartalommal tartalmazza-e.
c) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
d) A doboz visszazárása.

X
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e) Eltérés és pótigények esetén jegyzõkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.
3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az adott vizsgatárgy csomagjainak átadása a vizsgaszervezõ iskola igazgatójának vagy az általa írásban
meghatalmazott személynek.
a) A doboz nyitása, az átadásra kerülõ csomagok elõkészítése az átadásra.
b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás dokumentálása.
c) A doboz visszazárása.
d) Rendkívüli eseményrõl jegyzõkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.
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4. A szolgálati titokká minõsített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok õrzése, nyilvántartása és átadása a minõsített adat
kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezései, továbbá jelen rendelet rendelkezései és az oktatási miniszter vagy az általa írásban átruházott hatáskörben eljáró OKÉV fõigazgató külön rendelkezése szerint.

B) A vizsgaszervezõ iskolák feladatai
az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak
átvételével kapcsolatban
1. A körzetközponti jegyzõ feladatellátását segítendõ egy olyan jegyzék összeállítása, amelybõl kiderül, hogy melyik napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola. A jegyzéket a következõ pontban részletezett ellenõrzés alkalmával kell átadni
a körzetközponti jegyzõnek.
2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok felbontása nélküli tételes ellenõrzése a körzetközponti jegyzõk értesítésében megjelölt idõpontban és helyszínen. Az ellenõrzést a vizsgaszervezõ iskola igazgatója vagy az általa írásban
meghatalmazott személy végezheti.
a) A dobozok tartalmának ellenõrzése a csomagok felbontása nélkül, a körzetközponti jegyzõk jelenlétében. Az ellenõrzés annak megállapítására irányul,
hogy a vizsgaszervezõ iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve az abban,
azokban elhelyezett csomagok tartalma mind a feladatlapok tárgya, mind azok
száma tekintetében megfelel-e az iskola vizsgaszervezési igényének.
b) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges pótigények jelzése a körzetközponti jegyzõnek.
3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az aznapi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csomagok átvétele a körzetközponti jegyzõ által meghatározott idõpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizsgaszervezõ iskola
igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

*****
A tanulmányi versenyek jegyzéke megtalálható a Magyar Közlöny 2005/46. számának 2394–2396. oldalán. Változások és kiegészítések ehhez a részhez megtalálhatók a Magyar Közlöny 2005/103. számának 5696. és 5697. oldalán.
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Az Ön jegyzetei, kérdései*:
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*Kérdéseit juttassa el a Raabe Kiadóhoz!
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Törvény a közoktatásról
(Az 1999. évi LXVIII. törvénnyel
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)
(Részlet )


Átmeneti rendelkezések
124. §
(1) Alapmûveltségi vizsgát azoktól a tanulóktól lehet elsô ízben megkövetelni,
akik 1998. szeptember 1-jén kezdték meg tanulmányaikat az általános iskola
elsô évfolyamán.
…
(4) A Nemzeti alaptanterv bevezetésével összhangban
…
c) A szakközépiskolák és a szakiskolák – a párhuzamos oktatás kivételével –
[27. § (7) bekezdés c) pont, és 29. § (8) bekezdés] – a pedagógiai programok elkészítésénél a közismereti és a szakmai elméleti tantárgyak oktatását átszervezik
oly módon, hogy szakképzés csak az iskola felsõbb évfolyamain folyjék, a kerettanterv kiadását követõ második év szeptemberétõl a kilencedik évfolyamon, ezt
követõen felmenõ rendszerben.
…
(20) A kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat a jegyzék kiadását
követõen az új közoktatási intézmény létesítésénél, illetve mûködésének megkezdésénél azonnal, a már mûködõ intézmény esetén – a fenntartó által megállapított ütemtervben meghatározottak szerint – a jegyzék kiadását követõ öt év
után alkalmazni kell.
…

125. §
…
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt nevelési-oktatási intézményt nem állami,
nem önkormányzati fenntartó átveszi, az átadó helyi önkormányzat, illetõleg, ha
az nem vállalja, és a nevelési-oktatási intézmény fenntartása közoktatási érdeket szolgál, az oktatási miniszter köteles az átvétel napjától számított húsz évig
tartó idõszakra közoktatási megállapodást kötni.

126. §
E törvény hatálybalépése
a) a tanulóknak az oktatási törvény alapján létesített tanulói jogviszonyát – beleértve a kiegészítõ képzésben részt vevõket is – nem érinti, tanulmányaikat
a középiskolában, illetve a szakiskolában azokkal a szakmai feltételekkel folytathatják, illetve fejezhetik be, amelyekkel megkezdték. Az új vizsgarendszer bevezetéséig az oktatási törvény 78. §-ában, 80. §-ában, 82. §-ában, 84-86. §-ában,
134. §-ában, 137-139. §-ában meghatározott bizonyítványt kell kiállítani, amely

1

A fejezet szövege csak a 124–132. § megváltozott részeit tartalmazza.
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a hivatkozott §-okban foglaltak szerint középiskolai végzettséget tanúsít, illetve
munkakör betöltésére képesít. Az új vizsgaszabályzat hatálybalépéséig az alapmûveltség i vizsgára és az érettségi vizsgára vonatkozó rendelkezéseket nem kell
alkalmazni;
…

127. §
…
(2) Szakközépiskolában és szakiskolában gyakorlati képzésre – az elméletigényes szakmai képzés kivételével – középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel, valamint ötéveséves szakmai gyakorlattal rendelkezõ szakember, ha a feladatot felsõfokú szakképesítéssel rendelkezõ pedagógussal nem
tudják ellátni.
…

128. §
…
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(3)
…
b) A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben-oktatásban – az anyanyelv
és irodalom tantárgy kivételével – az ötödik évfolyamtól kezdõdõen a tantárgyak
anyanyelven történõ oktatására pedagógus-munkakört tölthet be, és vezetõi
megbízást kaphat az is, aki rendelkezik az e törvény 17. §-ának (1) bekezdésében, illetve 30. §-ának (11) bekezdésében, 127. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában vagy (8) bekezdésében meghatározott felsõfokú iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel, továbbá felsõfokú „C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékû okirattal.
c) A nemzeti, etnikai kisebbségi kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört
tölthet be és vezetõi megbízást kaphat az is, aki megfelel a b) pontban meghatározott feltételeknek.
d) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben o pedagógus-munkakört
tölthet be és vezetõi megbízást kaphat az is, aki megfelel az e törvény 127. §
(1) bekezdése a) pont, második gondolatjelében vagy b) pontjában meghatározott
feltételeknek, továbbá felsõfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal,
illetve azzal egyenértékû okirattal rendelkezik, o pedagógus-munkakört tölhet
be az is, aki megfelel az elsô gondolatjelben meghatározott vagy e § (1) bekezdés
a) pontjában, illetve (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek és legalább
középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû
okirattal rendelkezik.
e) A nemzeti, etnikai kisebbségi szakképzésben gyakorlati ismeretek oktatására
pedagógus-munkakört tölthet be az is, aki megfelel e törvény 127. §-ának (1) bekezdésének c)-e) pontjában vagy (2)-(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek és legalább középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetve
azzal egyenértékû okirattal rendelkezik.
f) Az a)-e) pontban szabályozott nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal egyenértékû okiratot a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknál a besorolásnál és
a további szakképesítés után járó illetménynövekedés meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni.
…
(8) Azt a közalkalmazott pedagógust, akinek nincs pedagógus-szakvizsgája, az iskolai végzettsége és szakképzettsége alapján kell besorolni. Azt a közalkalmazott pedagógust pedig, aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik, az ezt igazoló oklevél bemuta-
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tását követõ év elsô munkanapjától kezdõdõen a pedagógus-szakvizsga alapján
kell besorolni. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû a munkakör ellátásához
szükséges végzettség és szakképzettség mellett az egyetemi vagy fõiskolai szakirányú továbbképzésben szerzett – jogszabályban meghatározott – szakképzettség. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû továbbá a munkakör ellátásához
szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori
cím.Teljesítette a közigazgatási szakvizsgára vonatkozó elõírást az, aki pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy köztisztviselõként a közoktatással
összefüggõ irányítási feladatot lát el.
…
(12) A 127. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket – ha nemzetközi
megállapodás másképp nem rendelkezik – a magyar nevelési-oktatási intézményekben kiállított iskolai végzettségek és szakképzettségek tekintetében lehet
alkalmazni. Az e rendelkezések alapján honosított oklevéllel, bizonyítvánnyal
rendelkezõt, 2004. szeptember 1-jétõl kezdõdõen – a (13) bekezdésben meghatározott kivétellel – akkor lehet pedagógus-munkakörben foglalkoztatni, ha tanulmányait a felsõfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte.
(13) A (12) bekezdésben foglaltaktól eltérõen tovább foglalkoztatható
a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig az, akinek 1999. szeptember 1. napján a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél
kevesebb ideje van hátra,
b) a honosított oklevélnek megfelelõ pedagógus-munkakörben az, aki az adott
pedagógus-munkakörben 1999. szeptember 1-jéig legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.

129. §
…
(3) Ha az egyházi jogi személy az e törvény 81. §-ának (13) bekezdése alapján
1998. január 1-je és 1999. június 3-a között kötött közoktatási megállapodást,
az oktatási miniszter a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv megkeresésére
hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyházi jogi személy az e törvény 81. §-ának
(11) bekezdésében meghatározott egyoldalú nyilatkozatot tegyen. E rendelkezést
kell alkalmazni abban az esetben is, ha a közoktatási megállapodás megkötésére
még nem került sor, azonban az egyházi jogi személy és a helyi önkormányzat
1999. június 30-áig megállapodott a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának az egyházi jogi személy részére történõ átadásában.
…

132. §
(1) Az iskolák 2001. szeptember 1-jéig a kerettanterv, valamint e törvény 48. §-ának
figyelembevételével felülvizsgálják pedagógiai programjukat. Az ily módon felülvizsgált pedagógiai programot az elsô, az ötödik és a kilencedik évfolyamon, ezt követõen
felmenõ rendszerben – az e törvény 124. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak
alkalmazásával – bevezetik.
(2) A kollégiumok a Kollégiumi nevelés országos programjának kiadását követõ
második év szeptember 1. napjáig felülvizsgálják pedagógiai programjukat.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben a 44. § (1) bekezdésének
a szakértõi véleményezésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
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(4) Az általános iskola
a) 1999. szeptember 1. napján – az e törvény 123. §-a (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott elsô és hetedik évfolyamok helyett – helyi tantervét az iskola elsô évfolyamán vezeti és a hetedik évfolyamán vezetheti be, továbbá a második évfolyamon, ezt követõen az (1) bekezdésben meghatározott ideig felmenõ
rendszerben folytatja a bevezetését,
b) azokon az évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv bevezetésére nem került
sor, a nevelõ-oktató munkát az e törvény 124. §-a (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározottak szerint végzi,
c) az 1999. szeptember 1. napján induló nyolcadik évfolyamon a nevelõ-oktató
munkát e törvény 123. § (3) bekezdése c) pontjának vagy az e bekezdés b) pontjának alkalmazásával folytatja.
(5) A hat és nyolc évfolyammal mûködõ gimnázium, továbbá az általános iskolai
és középiskolai vagy szakiskolai feladatot is ellátó többcélú intézmény a nevelõ-oktató munkát e törvény 123. § (3) bekezdése c) pontjának vagy az e bekezdés
b) pontjának alkalmazásával folytatja.
(6) A tíz évfolyammal mûködõ általános iskolát 2001. július 31-éig át kell szervezni az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ iskolává. Eddig az idõponttig alkalmazni kell a tíz évfolyamos általános iskolákra vonatkozó rendelkezéseket
[52. § (1) bek. b) pontja, 78. § (2) bek. d) pontja, 124. § (4) bek. b) pontja].
(7) A települési önkormányzat 2000. július 31-éig elkészíti az e törvény 85. §-ának
(4) bekezdésében szabályozott önkormányzati intézkedési tervet, és 2000. december 31-éig megküldi a székhelye szerint illetékes fõvárosi, megyei önkormányzat
részére. A fõvárosi, megyei önkormányzat a fejlesztési tervét 2001. július 31-éig
áttekinti, és szükség szerint – e törvény 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint – átdolgozza.
(8) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények fenntartói 2000. július 31-éig
e törvény 31. §-ának (2) bekezdése alapján felülvizsgálják az általuk fenntartott
iskola alapító okiratát, az iskola mûködését, és szükség szerint kérik a fõjegyzõtõl a mûködés megkezdéséhez szükséges engedély módosítását.
(9) A fõjegyzõ az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont megalakításával összefüggõ rendeletben meghatározott határidõig ellátja a független vizsgabizottság és az érettségi vizsga szervezésével és az érettségi vizsgával összefüggõ jogorvoslati kérelmek elbírálását. Eljárására e törvény 83. §-ának (6)-(8) bekezdését,
84. §-ának (4) bekezdését, 104. §-ának (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a törvényességi kérelem benyújtására meghatározott határidõ elmulasztása jogvesztõ, igazolásnak helye nincs.
(10) A szakiskolák és szakközépiskolák a szakképzési évfolyamaik számát az
Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálatára kiadott rendeletben meghatározottak szerint vizsgálják felül.
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(11) A közoktatási intézmény fenntartója 2001. július 31-éig elkészíti az e törvény 124. §-ának (20) bekezdésében meghatározott – a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 2003. augusztus 31-ig történõ végrehajtásához – készített ütemtervet.
(12) Az ütemtervet a fenntartó a határidõt követõ tizenöt napon belül megküldi
az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ellenõrizheti az ütemtervben foglaltak végrehajtását. Amennyiben az ütemtervet a fenntartó nem küldi meg vagy nem hajtja
végre az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont kezdeményezi az
e törvény 93. §-ának (4)-(5) bekezdésében meghatározott intézkedés megtételét.
Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont eljárására alkalmazni kell
az e törvény 107. §-ának (9)-(10) bekezdésében foglaltakat. E rendelkezéseket
kell alkalmazni abban az esetben is, ha az eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak alkalmazása kötelezõ.
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1. BME közoktatási vezető szakirányú képzés
A Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszéke az
1997/98. tanévben közoktatási vezető szakirányú képzést indít.
A képzésben közreműködik az ELTE Neveléstudományi Tanszéke
és a Fővárosi Pedagógiai Intézet.
1.1 A képzés célja
A képzés célja felkészítést nyújtani a közoktatás különböző
szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk
szakszerű ellátásához.
Ilyenek az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgatóhelyettesei, munkaközösség-vezetői, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkakörei, a szaktanácsadói, szakértői feladatok, az önkormányzatok polgármesteri hivatalainak a
közoktatással kapcsolatos munkakörei, valamint a megyei, fővárosi pedagógiai intézetek munkatársai.
A 3/1997. (I. 15.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése értelmében: „A
szakvizsgával egyenértékű vizsga a felsőoktatási (egyetemi, főiskolai)
szintű szakirányú továbbképzésben – a közoktatásról szóló törvényben
szabályozott – tartalmi irányítási feladatok ellátására, az új követelményrendszer bevezetésére, alkalmazására felkészítő képzésben szervezett
vizsga…”.

A BME képzése ennek a követelménynek megfelel.1

1.2 A képzés rendszere
A képzésben az vehet részt, aki egyetemen vagy főiskolán szerzett
pedagógusoklevéllel rendelkezik.
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A képzés két tanéves (4 szemeszteres). Elsősorban az iskolavezetés elméletében és gyakorlatában kapnak felkészítést a hallgatók,
de tanügy-igazgatási, közoktatási szakértői, szaktanácsadói, vizsgaszervezési feladatok, illetve munkakörök ellátását is megtanulják. A kétéves képzést záróvizsga zárja le. Ennek, valamint a
diplomamunkának a megvédése alapján a végzettek közoktatási-

2
1

Az itt végzettek besorolásáról a fentebb idézett kormányrendelet 2. pontja
intézkedik: „Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket e rendelet
melléklete határozza meg.”.
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vezető-diplomát kapnak. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai).
A diploma megszerzésekor hatályos közalkalmazotti törvény alapján
jogosultak magasabb besorolásra. A képzés posztgraduális képzés.
A képzés koncepciója arra épül, hogy az autonóm iskolák vezetői
akkor képesek megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek, ha ismerik a tanügyirányítás fogalmát, a tanügyigazgatás, a szakértők, a vizsgabiztosok, a szaktanácsadók (a pedagógiai
szolgáltatást nyújtók) munkáját. Tudniuk kell, hogy ezek miben
lehetnek segítségükre, miben és milyen mértékben szólhatnak
bele tevékenységükbe.
A tanügyigazgatásban dolgozóknak viszont tudniuk kell: milyen
feladatai vannak az iskola vezetőinek, milyen lehetőségeket nyújt
az iskola autonómiája. Csak ilyen felkészültséggel képesek arra,
hogy a törvényes ellenőrzést és a szükséges szakmai szolgáltatást
végezzék, hogy hasznos szolgálatára legyenek a választott testületnek a különböző határozatok meghozatalához szükséges előterjesztések szakszerű előkészítésében, az iskola érdekeit feltáró
problémák jelzésében.

1.3 A képzés szervezési formája
A képzés szervezési formája távoktatás, a hallgatók egyéni tanulására épül. A hallgatók nyomtatott, az egyéni tanulásra alkalmas,
esettanulmányokat és feladatokat is tartalmazó tananyagcsomagot
kapnak. Ez folyamatosan kiegészül hang- és videokazettákkal.
A hallgatók a félévek során kötelező konzultációkon vesznek
részt. Emellett a konzulensek rendszeres telefonügyeletet tartanak számukra. Évente 5 konzultáción kell megjelenni, valamint 3 dolgozatot (feladat megoldását) 10-12 oldal terjedelemben írásban kidolgozni és beadni. A konzulensek a beadott
anyagot javítják, véleményezik és százalékpontokban osztályozzák, majd visszaküldik a hallgatóknak.
A hallgatók évente egyszer hétvégi 3 napos bentlakásos kötelező
tréningen vesznek részt. Ezek vezetésében a konzulenseken kívül
még külön felkért munkaügyi, gazdálkodási és pszichológus szakember is közreműködik.
Az első évben egyhetes (2 félévre bontva) kötelező iskolai gyakorlaton vesznek részt az iskolavezetés helyszínen történő tanulmányozása, és azzal kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása
végett.
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A második tanévben szintén egyhetes (2 félévre bontva) kötelező
gyakorlatot szervezünk, ezúttal az iskolákon kívül is, a polgármesteri hivatalok tanügy-igazgatási osztályain, a területi pedagógiai intézetekben, ugyancsak a helyszíni tanulmányozás és a
gyakorlati feladatok megoldása érdekében.
A hallgatók a konzultációkon legfeljebb 20–25 fős, a gyakorlatokon pedig legfeljebb 8 fős csoportokban vesznek részt. A konzultációk, vizsgák szombati napon vannak.

1.4 Képzési követelmények
A vizsgára bocsátás feltételei
• A konzultáción való részvétel kötelező. Aki nem vett részt saját
csoportjában valamelyiken, az pótolhatja más csoportban, a
tanulmányi előadók beosztása szerint. Ha nem pótolja, akkor
nem bocsátható vizsgára.
• A 3 írásbeli feladat megoldása, átlagban legalább 40%-os eredménnyel, feltéve hogy mindegyik 20% feletti.
• Az iskolai gyakorlatokon és a bentlakásos tréningen való részvétel kötelező. Aki nem vett részt saját csoportjában valamelyiken, az pótolhatja más csoportban. Ha nem pótolja, akkor nem
bocsátható vizsgára.
A záróvizsgára bocsátás feltételei
• A konzultációkra, az írásbeli dolgozatokra és a gyakorlatokra
vonatkozó előírások, továbbá
• az előírt vizsgakövetelmények teljesítése,
• a diplomamunka beadása.
A hallgató a diplomamunka témáját a közoktatási vezetés ismeretanyagából meríti, és a konzulens irányításával a tanulmányaira
támaszkodva, kiegészítő magyar és idegen nyelvű szakirodalom
tanulmányozásával egy félév alatt írja meg. A diplomamunkával kell
igazolnia, hogy képes a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, és tájékozott a tananyagon túlmenő szakirodalomban.
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A záróvizsga
A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből és szóbeli vizsgából áll.
A szóbeli vizsgán mindenki a következő tantárgyak ismeretanyagából kaphat kérdéseket:
• iskolai vezetéselmélet
• iskolaigazgatási, gazdasági és tanügy-igazgatási jogi ismeretek
• az oktatás és képzés szakmai fejlesztése
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Az oklevél kiadásának feltételei
• sikeres záróvizsga
• a diplomamunka megvédése

1.5 A képzés költségei
Egy hallgató tandíja egy tanévre – két szemeszterre – 65 ezer
forint.
Ebbe beletartoznak:
• az oktatás költségei
• a bentlakásos tréning valamennyi költsége (szállás, ellátás,
szakértők tiszteletdíja)
• a vizsgák és a záróvizsgák költségei
• adminisztrációs költségek (index, oklevél, nyilvántartás vezetése, postaköltségek)
• tananyagcsomag
Az éves tandíjat két részletben a félévek megkezdése előtt kell befizetni: az első félévben 33 000 Ft-ot, a második félévben 32 000 Ft-ot.
Kimaradás esetén a tandíj nem fizethető vissza. A képzés időtartama
alatt (2 folyamatos tanév) tandíjemelés nincs.

1.6 Jelentkezési tudnivalók
A jelentkezés helye:

Budapesti Műszaki Egyetem
Műszaki Pedagógiai Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
E ép. IV. em. 7. szoba

A jelentkezés ideje:

1997. április 15-től június 25-ig

A jelentkezéshez
szükséges:

egyetemi vagy főiskolai oklevél
másolata
kitöltött jelentkezési lap

Beiratkozás ideje:

1997. július l–3. 9–15 óráig

Beiratkozás helye:

1111 Budapest, Egry J. u. 1.
E ép. IV. em. l. szoba

A beiratkozáshoz el kell hozni az eredeti oklevelet, az eredeti
befizetési csekket bemutatásra és 2 db fényképet. Kérünk
továbbá az oklevélről és a csekkről egy fénymásolatot is, mert az
eredetit visszaadjuk. A hallgatókat a jelentkezés sorrendjében
vesszük fel.
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Érdeklődni és jelentkezési lapot kérni az alábbi címen lehet:
Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1. E ép. IV. em. 7. szoba
Tel.: 463-2655 vagy 463-1699

1.7 Tanterv (óra- és vizsgaterv)
1

Tantárgyak

I. félév

II. félév

Közoktatás-rendszertan

10+50 v

–

Az iskolavezetés elmélete

25+125 v

15+75 sz

Iskolaigazgatási, munkaügyi
és gazdálkodási ismeretek

10+50 a

10+50 v

Vezetéspszichológia

10+50 a

10+50 v

Tanügyi jogi ismeretek

–

–

Ágazati és területi iskolagazdálkodás

–

–

Az oktatás és képzés
szakmai fejlesztése

–

–

Vizsgaszervezés

–

–

15+75 a

10+50 gy

Írásbeli dolgozat

6

3

Tréning

–

25+125 a

Záróvizsgai felkészítés
(speciális kontakt óra)

–

–

Iskolai tanügy-igazgatási és
szakértői gyakorlat
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Egy kontakt órához öt óra egyéni tanulás tartozik
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Tantárgyak

III. félév

IV. félév

Összesen

Közoktatás-rendszertan

–

–

60

Az iskolavezetés elmélete

–

–

240

Iskolaigazgatási, munkaügyi és gazdálkodási
ismeretek

15+75 sz

–

210

–

–

120

Tanügyi jogi ismeretek

25+125 v

–

150

Ágazati és területi iskolagazdálkodás

10+50 a

10+50 v

120

Az oktatás és képzés
szakmai fejlesztése

10+50 a

10+50 v

120

–

10+50 a

60

15+75 gy

10+50 a

300

Írásbeli dolgozat

6

3

18

Tréning

–

25+125 a

300

Záróvizsgai felkészítés
(speciális kontakt óra)

4

10

14

Vezetéspszichológia

Vizsgaszervezés
Iskolai tanügyigazgatási
és szakértői gyakorlat

Összesen
Félévek

70+356

70+353

75+385

65+338

280+1432
1712

I.

II.

III.

IV.

Összesen

Szigorlat
(sz)

–

1

1

–

2

Vizsga (v)

2

2

1

2

7

Aláírás (a)

3

1

2

3

9

Gyakorlati jegy (gy)

–

1

1

–

2

Megjegyzés:

• Az óraszám nem tartalmazza az egyéni konzultációkra való felkészülést és a diplomamunka elkészítésének időigényét.
• Félévenként az első szám a kontakt órák számát jelöli, a második szám
a szükséges egyéni felkészülési időt.
A hallgatók tandíjuk részbeni fedezetére pályázatot nyújthatnak
be a Soros Alapítványhoz, illetve egy később megjelenő rendelet
szerint a munkáltatójukhoz.
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1.8 Melléklet
Jelentkezési lap
a BME Közoktatási Vezető Szak 1997/98-as oktatási évére
Név (asszonyoknál leánykori név is): ......................................................
Személyi igazolvány száma: ..................................................................
Állampolgársága: .................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................
Állandó lakcím (irányítószámmal): ........................................................
Értesítési cím: ......................................................................................
Telefon: .....................................................
Munkahely: .........................................................................................
Címe: ..................................................................................................
Beosztása: ...........................................................................................
Telefon: ....................................................
A diploma jellege: főiskola, egyetem. (A megfelelőt kérjük aláhúzni!)
A jelentkezési lap beérkezési határideje: június 25.

Budapest, 1997. ....................................

.................................................
a jelentkező aláírása
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Ajánlott irodalom

Tartalom

Oldal

1.

Jogszabályok, jogi útmutatók

2

2.

Oktatás, pedagógia, módszertan

2

3.

Óvodapedagógia — Óvodai nevelés

6

4.

Pedagógusok, szakma, mesterség

7

5.

Pszichológiai ismeretek

9

6.

Vezetés, menedzsment, kutatásmódszertan

12

X
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1. Jogszabályok, jogi
útmutatók

A közoktatás világproblémái
(Szerk.: Csoma Gyula) (Gondolat, Bp.,
1985.)

A közoktatási törvény végrehajtási rendelete
(OKKER Oktatási Iroda, Bp., 1994.)

A magyar olvasástanítás története
(Szerk.: Mészáros István és társai) (Tankönyvkiadó, Bp., 1990.)

A személyzeti munka kézikönyve
(Szerk.: Gazdag Miklós) (Kossuth, Bp.,
1988.)

A Németh László Nyolcosztályos Gimnázium pedagógiai programja
(PSZM Projekt Programiroda, Bp., 1993.)

Arany-Czéffán-Dabis: A munka törvénykönyve és magyarázata iratmintákkal
(Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1992.)

Alternatív iskolák, alternatív pedagógiák Magyarországon (Szerk.: Lukács Péter) (Oktatáskutató Intézet, Bp., 1991.)

Dickson, Anne: A teljes jogú nő, avagy
a természetes viselkedés kézikönyve
(Park Kiadó, Bp., 1989.)

Arató Ferenc dr.: A középfokú oktatás
főbb fejlesztési tendenciái
(O.P.K. 1971.)

Egészséged testben, lélekben — Tanári
kézikönyv
(Nemzeti Egészségvédelmi Intézet)

Arató Ferenc dr.: Az alsófokú oktatás
főbb fejlesztési tendenciái
(O.P.K. 1971.)

Kamarás István—Makk Katalin—Varga
Csaba: Kagylózene (Beszélgetések az emberről)
(Szent Gellért Egyházi Kiadó, Bp., 1993.)

Arató Ferenc dr.: Iskolarendszerek és
fejlesztési tendenciák
(O.P.K. 1971.)

Kósáné Ormai Vera—Járó Katalin—
Kalmár Magda: Fejlődéslélektani vizsgálatok
(Tankönyvkiadó, Bp., 1977.)
Kudarc nélkül az iskolában. Porkolábné Balogh Katalin és a Bp., IV. ker.
Aradi Utcai Óvoda kísérlete
(Alex-typo, Bp., 1992.)
Szüdi János dr.: A közoktatási törvény
kézikönyve
(OKKER Oktatási Iroda, Bp., 1994.
Tanári LÉTkérdések
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)
Törvény a közalkalmazottak jogállásáról. Kézikönyv
(KKDSZ Kiadó, Bp., 1992.)
Törvény a közoktatásról
(Művelődési Közlöny, 1993. 21.)

X
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2. Oktatás, pedagógia,
módszertan
A felsőoktatási kollégiumpedagógia néhány kérdése
(Szerk.: Farkas István) (Bp., 1993.)

Arday István: Bolygónk sorsa a kezünkben van — válogatás a globális problémákból általános és középiskolás diákok számára
(Calibra Kiadó, Bp., 1993.)
Avar Pál: Közterápia
(Magvető, Bp., 1988.)
Az intelligencia mérése
(Szerk.: Dr. Kun Miklós—Dr. Szegedi
Márton) (Akadémia Kiadó, Bp., 1983.)
Az iskola szociológiai problémái
(Szerk.: Ferge Zsuzsa—Háber Judit)
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1974.)
Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és szellemi néprajz tanításához
(Tárogató Kiadó, Bp., 1993.)
Bálint M.—Gubi M.—Mihály O.: A polgári nevelés radikális alternatívái
(Tankönyvkiadó, Bp., 1980.)
Ballér Endre: Tantárgyfejlesztés az iskolában
(Veszprém, 1990.)
Bárdossy Ildikó—Kovácsné Tratnyek
Magdolna: Város mint iskola avagy „Ahol
mindenki egy csillag” — Egy személyközpontú iskolamodell bemutatása
(Calibra Kiadó, Bp., 1993.)
Bárdossy Ildikó: Segédanyag tantervelmélet és tantervfejlesztés tanulmányo-
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zásához
(Szekszárd, 1990.)
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek
(Tankönyvkiadó, Bp., 1992.)
Benedek István—Kudron Nándor—Simon
István: Kollégiumpedagógia.
(Bp-Zánka, 1993.)
Benedek István—Szalay Lászlóné: Áttekintés a kollégiumok helyzetéről
(OKKER Oktatási Iroda, Bp., 1994.)
Benedek István: A pedagógiai vezetés, a
vezetés pedagógiája
(OKKER Oktatási Iroda, Bp., 1995.)
Berne, Eric: Emberi játszmák
(Gondolat, Bp., 1984.)

F. Várkonyi Zsuzsa: Már százszor megmondtam
(Gondolat, Bp., 1986.)
Farkasné Kovács Beáta: Melyik útra lépjek? — Pályaválasztási útmutató hallássérült fiataloknak
(Tárogató Kiadó, Bp., 1993.)
Fercsik Erzsébet—Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban
(Korona Kiadó, Bp.)
Forgas, P. Joseph: A társas érintkezés
pszichológiája
(Gondolat, Bp., 1989.)
Friedmann Sándor—Hűvös Éva—Maczné
Vorer Erika: Újító törekvések a pedagógiai munkában
(Óvodai Nevelés, 1992. 5.)

Boda Fiore dr.—Erdély Éva: Követelmény, jutalom, büntetés
(Akadémia Kiadó, Bp., 1959.)

Fürstné Kólyi Erzsébet—Sipos Endre:
Hogyan is tanuljak?
(Honffy, Bp., 1992.)

Bruner, Jerome S.: Új utak az oktatás
elméletéhez
(Gondolat, Bp., 1974.)

Galicza János—Schödl Lívia: Pedagógusok gubancai — A lelki egészség megőrzésének lehetőségei a pedagóguspályán
(Korona Kiadó, Bp., 1993.)

Bryce, Lee: A sikeres nő nem férfi
(Novotrade Kiadó, Bp., 1990.)
Carnegie, Dale: Sikerkalauz 2. (Ne aggódj, tanulj meg élni!)
(Minerva, Bp., 1992.)

Gáspár Lászlóné: Óvoda-iskola a pécsi
Apáczai Csere János Nevelési Központban
(Óvodai Nevelés, 1990. 1.)

Clauss, Günter—Hiebsch, Hans: Gyermekpszichológia
(Akadémia Kiadó, Bp., 1965.)

Gazdag Miklós: Munkapszichológia, szervezetpszichológia
(Országos Munkaügyi Központ, Bp., 1992.)

Dewey, John: A nevelés jellege és folyamata
(Tankönyvkiadó, Bp., 1976.)

Gombár Csaba: Politika címszavakban
(ELTE ÁJK, Bp., 1980.)

Dewey, John: Az iskola és a társadalom
(Lampel R. Könyvkiadó, Bp., 1912.)
Diákönkormányzatok
(Szerk.: Papp György) (Iskolapolgár Alapítvány, Bp., 1993.)

Gonobolin, F. N.: A figyelem fejlesztése
(Tankönyvkiadó, Bp., 1976.)
Halmos Ferenc: Mi a baj, tanár úr?
(Kozmosz Könyvek, Bp., 1989.)
Hill, Napoleon: Gondolkozz és gazdagodj!
(Bagolyvár Kiadó, Bp., 1993.)

Dickson, Anne: A teljes jogú nő, avagy
a természetes viselkedés kézikönyve
(Park Kiadó, Bp., 1989.)

Hitt, W. D.: A mestervezető — Vezérfonal a cselekvéshez
(OMIKK, Bp., 1990.)

Dobrovics, Anatolij B.: Az emberi érintkezés
(Gondolat, Bp., 1986.)

Horváth Attila: Kooperatív technikák
(OKI Iskolafejlesztési Központ)

Druiker, F. Peter: A hatékony vezető
(Park Kiadó, Bp., 1992.)

Horváth György: Bevezetés a tesztelméletbe
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)

Elvált szülők gyermekei mesélik
(Magvető, Bp., 1990.)

Horváth László—Csath Magdolna: Stratégiai tervezés — Elmélet és gyakorlat
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(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1983.)

Linkemer, B.: A jó önéletrajz fél siker
(Park Kiadó, Bp., 1992.)

Jankovics Marcell: Jelképkalendárium
(Medicina Könyvkiadó, Bp., 1988.)

Makarenko, A.: Pedagógiai hősköltemény
(Európa Kiadó, Bp., 1988.)

Juhász-Nagy Pál: Természet és Ember
(Gondolat, Bp., 1993.)

Matenbrock, W. F. G.: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés
(Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp., 1991.)

Kalauz: Hogyan készítsünk kollektív szerződést?
(OKKER Iroda, Bp., 1993.)
Karczewicz Józsefné—Miehle Anna: A
madarak nem járnak lépcsőn — Freinet
módszer 1-3. rész
(Óvodai Nevelés, 1991. 3-4-5.)
Kelemen László dr.: A pedagógiai pszichológia alapkérdései
(Tankönyvkiadó, Bp., 1973.)
Kiss Tihamér: Piaget didaktikai elveinek alkalmazása az óvodai nevelésben
(Óvodai Nevelés, 1992. 9.)
Kluge, N.: Bevezetés a rendszeres pedagógiába
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Knollné Pereszlényi Éva: Magyarázat
helyett
(Óvodai Nevelés, 1990. 3.)
Korszerű iskolavezetés
(Szerk.: Csécsei B.—Nagy P. T.—Szebenyi
P.—Szemkeő J.) (Raabe Kiadó, Bp., 1993.)
Környezeti nevelés, oktatás, képzés Magyarországon
(Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium, Bp., 1993.)
Közalkalmazotti munkajog a közoktatásban
(Szerk.: Dr. Simon Zsuzsa—Boldizsár
Gábor) (Pedagógiai Szakszervezet Kézikönyve, Bp., 1992.)
Kurucz Istvánné dr.—Pósa Zsolt: Az osztályfőnökök nevelőmunkája a szakmunkásképző iskolában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1980.)

X
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Ladányi János—Csanádi Gábor: Szelekció az általános iskolában
(Magvető Kiadó, Bp., 1983.)

4

Lake, Tony: A magány (Miért alakul ki
és hogyan küzdhető le?)
(Park Kiadó, Bp., 1989.)
Lépésben a változásokkal I, II, III, IV.
(Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola
kiadványa)
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Medgyes Béla: Középfokú műszaki képzés Nyugat-Európában
(T.K., 1992.)
Méhes Vera, B.: Montessori és a játék.
(Óvodai Nevelés, 1994.1.)
Mi a politika? Bevezetés a politika világába
(Szerk.: Gyurgyák János) (Századvég Kiadó, Bp., 1994.)
Mialaret, G.: Az oktatástudományok
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Múzeumpedagógia
(Szerk.: Foghtüy Krisztina) (Korona Kiadó, Bp., 1993.)
Műveltségkép az ezredfordulón
(Kossuth, Bp., 1980.)
Nádai Magda dr.: Gyümölcs a tudás fájáról (Környezeti képeskönyv mindenkinek)
(Aqua Kiadó, Bp., 1992.)
Nagy Erzsébet—Szélig Terézia—Tóth
Szilvia: Önálló tanulás
(Tárogató Kiadó, Bp., 1993.)
Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége
(Akadémia Kiadó, Bp., 1974.)
Nagy László válogatott pedagógiai művei
(Szerk.: Nagy Sándor) (Tankönyvkiadó,
Bp., 1972.)
Nagy Sándor dr.: Pedagógiai lexikon I-IV.
(Akadémia Kiadó, Bp., 1976-79.)
Nemes Lívia: Pszichogén tünetképződés
a kisiskolás korban
(Akadémia Kiadó, Bp., 1974.)
Németh László: Pedagógiai Írások (Kriterion, Bukarest, 1980.)
Nemzeti olvasókönyv
(Szerk.: Lukácsy Sándor) (Gondolat, Bp.,
1988.)
Nyíri Mihályné: Egészségnevelés
(Calibra Kiadó, Bp., 1993.)
Oakwood, Alexander: Mikor mondjunk
nemet és hogyan, avagy út az önbecsü-
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léshez
(Bagolyvár Kiadó, Bp., 1992.)
Oktatási anyag a kábítószerek fogyasztásának megelőzésére
(Tanári segédkönyv)
Oláh Andor dr.—Kállai Klára—Vadnai
Zsolt: Reformkonyha
(Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1990.)
Oláh Andor dr.: A természet patikája
(Kossuth Könyvkiadó, 1987.)
Oláh Andor: Énkontroll (Kisebbrendűségi érzésünk leküzdése)
(Arkánum, Bp., 1991.)
Oroszlány Péter: Dinamikus olvasás
(AKG Alapítvány Kiadó, Bp., 1993.)
Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról
(AKG Alapítvány Kiadó, Bp., 1993.)

Simon István dr.: A kollégiumi nevelőtanár
(ELTE BTK, Bp., 1993.)
Steiner Rudolf: Szabadságra nevelés —
Rudolf Steiner pedagógiája
(Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Bp., 1992.)
Stroteich, Anette: Waldorf óvoda Solymáron
(Óvodai Nevelés, 1990. 1.)
Szabó László Tamás: Minőség és minősítés az iskolában
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Szakály János: Informatika
(Szaktudás Kiadó, Bp., 1993.)
Szekszárdi Ferencné: Gyermekek, tanítók, szülők
(IFA-MKM-BTF, Bp., 1992.)

Osztályfőnöki segédanyag — Az egészséges életmódra nevelés témaköreihez,
I. kötet
(Készült: A szívbetegség megelőzési program és a Heves M.T. Műv. Oszt. közös
gondozásában, 1988.)

XIX. Szentendrei Egészségnevelési Konferencia: Környezetvédelem (Összeállította: Dr. Szabó Mária)

Pedagógiától a pszichológiáig 1. rész.
(Szerk.: Bíró Antalné)

Sz. Kuncze Magdolna: A kézirat — Útmutató tankönyvszerzők és szerkesztők számára
(Korona Kiadó, Bp., 1993.)

Pfeiffer, Vera: Pozitív gondolkodás
(Hunga-Print, Bp., 1993.)
Piaget, Jean: Szimbólumképzés a gyermekkorban
(Gondolat, Bp., 1978.)
Popper Péter: A belső utak könyve
(Magvető, Bp., 1984.)

Szentirmai László: Merre tart Japán oktatásügye?
(T.K., 1974.)

Szűcs Pál: Szakképzés az ezredfordulón
(T.K., 1992.)
Tanterv és vizsga külföldön
(Szerk.: Mátrai Zsuzsa) (Akadémiai Kiadó, Bp., 1991.)

Ranschburg Ágnes—Fehér József András:
Alkotó életmód — egészséges személyiség
(Életfa Jungiánus Alkotó Iskola Alapítvány, Bp., 1990.)

Tantervek külföldön. Részletek Anglia,
Dánia, Németország, Norvégia és Új-Zéland nemzeti tanterveiből, törvényeiből
(OKI—PSZM—Projekt Programiroda, Bp.,
1993.)

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia
(Integra-Projekt Kft., Bp., 1993.)

Tóth Gábor dr.: A nevelés története I-II-III.
(Tankönyvkiadó, Bp., 1990.)

Reuchlin, M.: A pszichológia története
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1987)

Tóth Pál dr.—Dr. Dénes József: Gyermekfogászat, fogszabályozás
(Medicina Könyvkiadó, Bp., 1978.)

Rogers Személyközpontú Óvoda
(Közreadja: Rogers Műhely) (Új Katedra
1992.)

Újvári István: A kreatív gondolkodás
fejlesztése — Feladatgyűjtemény
(Tárogató, Bp., 1993.)

Sáska Géza: Szabályozás vizsgarendszerrel
(Edukáció, Bp., 1989.)

Újvári István: A kreatív gondolkodás
fejlesztése — Tanári segédlet
(Tárogató, Bp., 1993.)

Schein, E. H.: Szervezéslélektan
(Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp., 1986.)
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Üzenet az iskolának
(Szerk.: Hermann I.) (Tankönyvkiadó,
Bp., 1973.)
Vág Ottó: Reformelméletek és reformmozgalmak a pedagógiában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1985.)

Bakonyi Anna: Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén
(Tárogató Kiadó, Bp., 1995.)

Vekerdy Tamás: A Waldorf iskola első
három évének programjáról
(Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány — OKI Iskolafejlesztési Központ,
Bp., 1990.)

Dainov, Scheila: Segítség! Serdülök!
(Park Kiadó, Bp., 1992.)

Vízjelek — iskolák, pedagógiák Magyarországon
(Szerk.: Fűzfa Balázs) (Németh László
Szakkollégium, Szombathely, 1991.)

Erőss László dr.—Dr. Hans Löwe: Az
iskolai kudarcokról
(Tankönyvkiadó, Bp., 1976.)

Waldorf-pedagógia
(Szerk.: Walláné Újházi Ildikó) (Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, Szeged,
1990.)
Weber, M.: Gazdaság és társadalom
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1969.)
Windler, Gottfried dr. Hon. Prof.: Iparitanuló-képzés Ausztriában
(Szövetségi Gazdasági Kamara, Bécs, 1990.)
Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia
(Oktatáskutató Intézet, Bp., 1986.)
Zsolnai József: Mi a baj a pedagógiával?
(Tankönyvkiadó, Bp., 1989.)

3. Óvodapedagógia —
Óvodai nevelés

6

Az óvodai nevelés programja
(Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1989.)

Vajó Péter: A kötelező oktatás az Európai Gazdasági Közösség országaiban
(OPI, Bp., 1989.)

Vizsgarendszer Magyarországon?
(Szerk.: Sáska Géza — Vidákovich Tibor)
(Edukáció, Bp., 1990.)

X
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Az alternatív óvodapedagógiai törekvések Magyarországon
(Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc, 1991.)

A „kell” és a „lehet” között — Szöveggyűjtemény a budapesti Dob utcai Óvoda munkáiból
(Szerk.: Hűvös Éva) (Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1989.)
Alternatív pedagógiák az óvodában
(szakmai tanácskozáson elhangzott előadások összefoglalása)
(Baranya Megyei Pedagógiai Int., Pécs,
1993.)
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Epochális rendszerű tanulási folyamat
az óvodában
(Lehel Úti Óvoda Debrecen, 1994.)

Fromm, Eric: A szeretet művészete
(Háttér Kiadó, Bp., 1993.)
Gáti Ferenc: Gyermekvédelem az iskolában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1982.)
Halász Gábor: Iskola, helyi társadalom,
iskolatanács
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1990.)
Hűvös Éva: Pedagógiai gyakorlat a budapesti Dob utcában
(Óvodai Nevelés 1989. 5.)
Inhelder, Brbel—Piaget, Jean: A gyermek logikájától az ifjú logikájáig
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1967.)
Kábítószer-megelőzés — Tanári kézikönyv
(Drogalapítvány, Bp., 1991.)
Keresztúri Ferencné—Kereszthy Zsuzsa—
Kósáné Ormai Vera: Az új nevelési program kritikai elemzése
(Óvodai Nevelés. 1990. 3.)
Keresztúri Ferencné: A gyerekek egyéni
fejlettségéhez és fejlesztéséhez igazodó
életmód a budapesti XIV. kerületi Mályva Téri Óvodában
(Óvodai Nevelés 1989. 6.)
Key, E.: A gyermek évszázada
(Tankönyvkiadó, Bp., 1976.)
Klein S.—Farkas K.: Hogyan lehetnének iskoláink gyermekközpontúak?
(Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet,
Szeged, 1990.)

Infotéka

Kommunikáció I-II.
(Szerk.: Horányi Özséb) (Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1977.)
Koss Erika—Szirt Miklósné: Montessori-pedagógia az óvodában Kézikönyv
(Szerk.: Pereszlényi Éva) (Horizont-2000,
Bp., 1992.)

Sutton—Schmidt, Brian és Shirley: Hogyan játsszunk gyermekeinkkel (és mikor ne)?
(Gondolat, Bp., 1986.)
Stroteich, Anette: Waldorf óvoda Solymáron
(Óvodai Nevelés, 1990/1.)

Kovács Anna: A kezdet — Montessoripedagógia a gyakorlatban
(Óvodai Nevelés, 1990/3.)

Újvári Judit: A genfi Freinet iskola és
óvoda
(Óvodai Nevelés, 1991/9.)

Kudarc nélkül az iskolában — Porkolábné Balogh Katalin és a Bp., IV. ker.
Aradi Utcai Óvoda kísérlete
(Alex-typo, Bp., 1992.)

Válogatás Porkolábné Balogh Katalin
és Páli Judit pszichológiai kísérletéhez
kapcsolódó elméleti írásokból az óvodai
kísérletek tapasztalatairól
(Alex-typo, Bp., 1993.)

Kulcsár K.: Szociológia
(Kossuth, Bp., 1994.)
Kürti Jarmilla: Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban
(Tankönyvkiadó, Bp., 1989.)
Lénárd Ferenc: Emberismeret a pedagógiai munkában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1981.)
Lewin, K.: Csoportdinamika
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1975.)
Méhes Vera, B.: Montessori kiállítás ürügyén
(Óvodai Nevelés, 1991/9.)
Méhes Vera, B.: Montessori pedagógiai
rendszeréről
(Fejlesztő Pedagógia, 1992/1.)
Méhes Vera, B.: Vegyes csoport és szociális élet Montessori óvodáiban
(Óvodai Nevelés, 1992/4.)

Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első
iskolai évek — a pszichológus szemével
(Tankönyvkiadó, Bp., 1989.)
Vekerdy Tamás: Waldorf-óvoda Solymáron 1-2. rész
(Óvodai Nevelés, 1989/11-12.)
Waldorf-pedagógia
(Szerk.: Walláné Újházi Ildikó) (Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, Szeged,
1990.)
Zsámboki Károlyné—Eperjesy Barnáné: Az ősz kincsei — Természet- és életközeli projektvázlatok, témaötletek
(Keraban, Bp., 1993.)
Zsámboki Károlyné — Eperjesy Barnáné:
Freinet-vel szabadabban — Ajánlások egy
Freinet-szellemű óvodai élethez (2. füzet)
(Benedek Elek Óvóképző Főiskola, Sopron, 1992.)

Mérei F.—Várkonyi: Felnőttek között
(RTV—Minerva, Bp., 1980.)

Zsámboki Károlyné és munkatársai: Freinet
óvoda Sopronban 1-2. rész
(Óvodai Nevelés. 1991/7-8.)

Miller, L.: A munkahelyi viselkedés befolyásolása
(Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1982.)

Zsámboki Károlyné: Freinet itt és most
— óvodai nézőpontból
(Új Pedagógiai Szemle 1993. 3.)

Múzeumpedagógia
(Szerk.: Foghtüy Krisztina) (Korona Kiadó, Bp., 1993.)
Nagy József: A rendszerezési képesség
kialakulása — A gondolkodási műveletek elsajátítása
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1990.)
Pleissner, K.: Fiatalság, szerelem
(Móra Ferenc Könyvkiadó, 1987.)
Rowntree, Derek: Menedzsertükör
(Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1992.)

4. Pedagógusok, szakma,
mesterség
Bábosik István dr.: Személyiségformálás közvetett hatásokkal
(Tankönyvkiadó, Bp., 1982.)
Bábosik István dr.: A nevelés folyamata
és módszerei
(Leopárd Könyvkiadó Kft., Bp., 1991.)
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Infotéka

Bagdy Emőke—Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1988.)
Berényi Dénes: Ember és tudomány a
XX. század utolsó évtizedeiben
(Magvető, Bp.,)
Dobozy László—Jakabházy László:
Sportrekreáció
(Magyar Testnevelési Egyetem, Bp., 1992.)
Falus István: Bevezetés a pedagógiai
kutatás módszereibe
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Galicza János: Tekintély és alkotás a
pedagógusmunkában
(Gondolat, Bp., 1981.)
Gáspár László: Egységes világkép,
komplex tananyag
(Tankönyvkiadó, Bp., 1978.)
Gordon, Thomas: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése
(Gondolat, Bp., 1990.)
Gordon, Thomas: V.E.T. Vezetői eredményesség tréning
(Gondolat, Bp., 1993.)

Oroszlány Péter: Dinamikus olvasás
(AKG Alapítvány Kiadó, Bp., 1993.)
Önismereti csoportok
(Szerk.: Rudas J.) (Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1984.)
Rogers Személyközpontú Óvoda
(Közreadja: Rogers Műhely) (Új Katedra, 1992.)
Schein, E. H.: Szervezéslélektan
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1986.)
Snyders, G.: Irányított nevelés vagy szabad nevelés?
(Gondolat, Bp., 1977.)
Szabó László Tamás: A „rejtett tanterv”
(Magvető Kiadó, Bp., 1988.)
Szabó László Tamás: Minőség és minősítés az iskolában
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Szekszárdi Ferencné: Gyermekek, tanítók, szülők
(IFA-MKM-BTF, Bp., 1992.)

Kiss Árpád: Mérés, értékelés, osztályozás
(Tankönyvkiadó, Bp., 1978.)

Szekszárdi Ferencné: Pedagógiai értékelés az osztályfőnöki munkában
(Veszprém, 1987.)

Kiss Tamás: Játék a biztonságért — A
biztonság ökológiája címszavakban
(Szaktudás Kiadó, Bp., 1993.)

Tanári létkérdések
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)

Kozma T.: Tudásgyár? Az iskola, mint
társadalmi szervezet
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1985.)
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Oláh Andor dr.—Kállai Klára—Vadnai
Zsolt: Reformkonyha
(Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1990.)

Hámori József: Nem tudja a jobb kéz,
mit csinál a bal (Az emberi agy aszimmetriái)
(Kozmosz Könyvek, Bp., 1985.)

Kósáné Ormai Vera—Járó Katalin—Kalmár
Magda: Fejlődéslélektani vizsgálatok
(Tankönyvkiadó, Bp., 1977.)

X
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Mohás Lívia: A szülői mesterség
(Minerva Kiadó, Bp., 1982.)

Kurucz Rózsa: Kenyeres Elemér és a
Montessori-módszer
(Óvodai Nevelés, 1991/10.)
Lengyel László: Útfélen
(Századvég, Bp., 1993.)
Mezei Gyula: A magyar közoktatás-irányítás (különösen az iskolafelügyelet)
fejlődésének történeti áttekintése
(Új Kiadó, Bp., 1979.)
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Tanterv
(Educatio, 1994. ősz)
Telkes József dr: Állásvadászat — egy
fejvadász tanácsai azoknak, akik a legjobb állást szeretnék megcsípni
(Jaguár Kiadó, Bp., 1990)
Trencsényi László: Pedagógusszerepek
az általános iskolában
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1988.)
Veczkó József: Gyerekek, tanárok, iskolák
— Gyermekeink viszonya az iskolához
(Tankönyvkiadó, Bp., 1986.)
Vidákovich Tibor: Diagnosztikus pedagógiai értékelés
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1990.)

Infotéka

Zrinszky László: Bevezetés a pedagógiai
kommunikáció elméletébe
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1993.)

5. Pszichológiai ismeretek
A nehezen kezelhető gyermekek: POS
(Szerk.: Erhat Fredi—Mattmüller—
Frick, Felix) (Gondolat, Bp., 1991.)
Aronson, Elliot: A társas lény
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1980.)
Ádám György: Pszichofiziológia
(Gondolat Kiadó, Bp., 1972.)
Álláspontok a szocializációról
(Szerk.: Somlai P.) (Bp., 1975.)
Bábosik István dr.: Személyiségformálás közvetett hatásokkal
(Tankönyvkiadó, Bp., 1982.)
Bábosik István: A nevelés folyamata és
módszerei
(Leopárd Könyvkiadó Kft., Bp., 1991.)
Bácskai Júlia: Énképző — az önismeret
pszichológiája serdülőknek
(Magazin Kiadó, Bp., 1993.)
Bagdy Emőke—Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1988.)
Barkóczi Ilona dr.—Putnoky Jenő dr.:
Tanulás és motiváció
(Tankönyvkiadó, Bp., 1967.)
Bartha Lajos dr.: Pszichológiai alapfogalmak kisenciklopédiája
(Tankönyvkiadó, Bp., 1984.)
Báthory Zoltán: Tanulás és hatékonyság
(Pedagógiai Szemle, 1989/1.)
Báthory Zoltán: A tanítás és a tanulás
(Tankönyvkiadó, Bp., 1985.)
Báthory Zoltán: A tanulási teljesítmények nemzetközi összehasonlítása
(Köznevelés, 1988. szept. 16.)
Bettelheim, Brunó: A mese bűvölete és
a bontakozó gyermeki lélek
(Gondolat, Bp., 1984.)
Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)

Bohár András: Antropológiai és etikai
vázlatok
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Borbély András dr.: A jutalmazás és
büntetés alapvető kérdései
(Tankönyvkiadó, Bp., 1967.)
Bruner, Jerome S.: Új utak az oktatás
elméletéhez
(Gondolat, Bp., 1974.)
Buda Béla—László János: Beszéd a
szavak mögött
(Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1981.)
Buda Béla: A személyiségfejlődés és a
nevelés szociálpszichológiája
(Tankönyvkiadó, Bp., 1988.)
Buda Béla: Az empátia : a beleélés lélektana
(Gondolat, Bp., 1985.)
Buzás László dr.: Az „Új iskola” pedagógiája
(Tankönyvkiadó, Bp., 1969.)
Carnegie, Dale: Sikerkalauz 3. (A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei) Minerva, Bp.,)
Chartier, Jean: Jellempróba
(Gyakorlati jellemismereti kézikönyv) (Új
Vénusz Lap és Könyvkiadó, Bp., 1993.)
Chmaj, Ludwik: Utak és tévutak a XX.
század pedagógiájában
(Gondolat, Bp., 1969.)
Cohen, H: Bármit meg tud tárgyalni
(Bagolyvár, Bp., 1992.)
Csepeli György: A hétköznapi élet anatómiája
(Kossuth, Bp., 1986.)
Csepeli György: Bevezetés a szociálpszichológiába
(Tankönyvkiadó, Bp., 1986.)
Csipes Zoltánné és munkatársai: Nevelési gyakorlat a Mályva téri óvodában
(Óvodai Nevelés, 1989. 6.
Demeter Katalin: A nevelés gyakorlata
a tanítási órán
(Tankönyvkiadó, Bp., 1990.)
Dohányzás-megelőzés — Tanári kézikönyv
(Drogalapítvány, Bp., 1991.)

Iskolavezetés 1996. március

X
4.2
9

Infotéka

Eperjesy Barnáné—Zsámboki Károlyné:
Mitől Freinet szellemű egy óvodai élet?
(Óvodai Nevelés, 1992/6.)

Hauck, Paul: Mélyponton
(Hogyan másszunk ki a depresszióból?)
(Park Kiadó, Bp., 1991.)

Etika a gazdaságban
(Szerk.: Kindler József—Zsolnai László)
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)

Hermann J.—Hermann A.: Az első tíz
év — A gyermek lelki élete magyar írók,
művészek, tudósok életrajzában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1959.)

Fábián Zoltán: A pedagógiai kutatások
módszerei és logikája
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1993.)
Fináczy Ernő—Kornis Gyula: Magyar
Pedagógiai Lexikon I-II.
(Révai Irodalmi Intézet, Bp., 1933-34.)
Freinet, Celestin: A Modern Iskola technikája
(Tankönyvkiadó, Bp., 1982.)
Fucks, R.: Az új tanulási módszerek
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1971.)
Gerevich József: Iskolai mentálhigiéné
(Bp., 1984.) (Belső műhelytanulmányok 9.)
Girott, Haim dr.: Szülők és gyermekek
(Medicina Könyvkiadó, Bp., 1977.)
Goffmann, Erving: A hétköznapi élet
szociálpszichológiája
(Gondolat, Bp., 1981.)
Golnhoffer Erzsébet—M. Nádasi Mária—
Szabó Éva: Készüljünk a vizsgáztatásra
(Korona Kiadó Kft., Bp., 1993.)
Gordon, Thomas: N.E.T. Női eredményesség tanulása
(Gondolat, Bp., 1993.)
Gordon, Thomas: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése
(Gondolat, Bp., 1990.)
Gordon, Thomas: V.E.T. Vezetői eredményesség tréning
(Gondolat, Bp., 1993.)
Gyökössy Endre: Magunkról, magunknak
(Református Zsinati Iroda, Bp., 1989.)
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Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet:
Módszertani segédanyagok — Új utakon az óvodában (KFA konferencia)
(Debrecen, 1994.)
Hankiss János: Hajnali három — Habfürdő
(Gondolat Kiadó, Bp., 1988.)
Hauck, Paul: Így szeress, hogy szeressenek!
(Park Kiadó, Bp., 1990.)
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Hill, Napoleon: Gondolkozz és gazdagodj!
(Bagolyvár Kiadó, Bp., 1993.)
Hills, C. M.: Nem félünk a vizsgáktól
(Fabula Kiadó, Bp., 1992.)
Holt, John: Iskolai kudarcok
(Gondolat, Bp., 1991.)
Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv
(Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI, 1991.)
Hűvös Éva: Megkondul a harang az
óvodában
(Lektor Kiadó, Bp., 1991.)
Iskola és pluralizmus
(Szerk.: Mihály Ottó) (Edukáció, Bp., 1989.)
Kamarás István—Sárkány Klára: Embertan középhaladóknak
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Kamarás István: Emberkép — embertan
(Szent Gellért Egyházi Kiadó, Bp., 1993.)
Kamarás István: Íme, az ember
(Edukáció, Bp., 1990.)
Karácsony Sándor: A magyarok kincse
(Exodus, Bp., 1944.)
Keresztúri Ferencné—Kereszthy Zsuzsa—
Kósáné Ormai Vera: Mi az új a nevelési
programban?
(Óvodai Nevelés, 1990/2.)
Kiadói ismeretek — Útmutató tankönyvszerzők és -szerkesztők számára
(Szerk.: Sz. Kuncze Magdolna) (Korona
Kiadó, Bp., 1993.)
Kluge, N.: Bevezetés a rendszeres pedagógiába
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Kontra György—Franyó István—Viktor
András: Az iskolai műveltség belső arányai
(MTA-EKB, Bp., 1989.)
Kósáné Ormai Vera: Pszichológiai jelenségek a továbbfejlesztett óvodai nevelési programban
(Óvodai Nevelés, 1990. 5.)

Infotéka

Kun János—Kun Jánosné: Szeretet, szerelem, szexualitás — Tanulási segédlet
középiskolásoknak
(Dinasztia Kiadó, Bp., 1993.)
Láng Judit: Differenciált egyéni bánásmód alkalmazása az óvodában
(Heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger,
1989.)
Lengyel László: Útfélen
(Századvég, Bp., 1993.)
Lexikon a szerelemről
(Szerk.: dr. Popper Péter) (Kossuth, Bp.,
1987.)
Mérei Ferenc—V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan
(Gondolat, Bp., 1985.)

Orosz Sándor: A mérés szerepe, feltételei, lehetőségei és módszerek, elemző
eljárások — PSZM Projekt tanfolyami
segédanyag
(Bp.-Veszprém, 1992.)
Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról
(AKG Alapítvány Kiadó, Bp., 1993.)
Osztályfőnöki segédanyag — Az egészséges életmódra nevelés témaköreihez,
I. kötet
(Készült: A szívbetegség megel őzési
program és a Heves M.T. Műv. Oszt.
közös gondozásában, 1988.)
Önismereti játékok és beszélgetések
(Összeállította: Heit Gábor) (Múzsák
Közművelődési Kiadó, Bp., 1980.)

Mérei Ferenc: Az együttes élmény
(Officina, Bp., 1948.)

Peale, Norman Vincent: A pozitív gondolkodás csodás eredményei
(Püski Kiadó, Bp., 1992.)

Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1969.)

Peale, Norman Vincent: A pozitív gondolkodás hatalma
(Püski Kiadó, Bp., 1991.)

Mezei Gyula: A felügyelet szerepe az
iskolai munka korszerűsítésében
(Tankönyvkiadó, Bp., 1980., 2. kiadás)

Peale, Allan — Garner, Alan: Szó —
beszéd (A társalgás művészete)
(Park Kiadó, Bp., 1990.)

Mohás Lívia: Mit tudsz önmagadról
(Móra Könyvkiadó, Bp., 1977.)
Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal
(Móra Könyvkiadó, Bp., 1979.)
Montessori Műhely
(Kiadja a Magyarországi Montessori
Egyesület 1993/2.)
Nagy József: A tudástechnológia elméleti alapjai
(OOK, Veszprém, 1985.)
Nagy László tantervfelfogása és hatása
(Összeáll.: Ballér Endre) (OPI, Bp., 1989.)
Nagy József: A rendszerezési képesség
kialakulása. A gondolkodási műveletek
elsajátítása (Akadémia, Bp., 1990.)

Pease, Allan: Testbeszéd
(Park Kiadó, Bp., 1989.)
Peck, M. Scott: Úttalan utakon — A
szeretet, a hagyományos értékek és a
szellemi fejlődés új pszichológiája
(Láng Kiadó, Bp., 1990.)
Pedagógiai szociálpszichológia
(szerk.: Pataki Ferenc) (Gondolat, Bp.,
1977.)
Pfeiffer, Vera: Pozitív gondolkodás
(Hunga-Print, Bp., 1993.)
Petrikás Árpád dr.: Makarenko antológia
(Tankönyvkiadó, Bp., 1986.)
Pleissner, K.: Fiatalság, szerelem
(Móra Ferenc Könyvkiadó, 1987.)

Németh András: A reformpedagógia
múltja és jelene (1889-1989.) (Nemzeti
Tankönyvkiadó, Bp., 1993.)

Pratkins, A. R.—Aronson, E.: A rábeszélőgép
(ABOVO Kiadó, Bp., 1994.)

Oech, Roger von: Kupán csapott ésszerűség (A kreatív gondolkodás gyors és
ésszerű fejlesztése)
(Édesvíz Kiadó, Bp., 1993.)

Rawlinson, J. Geoffrey: A kreatív gondolkodás és az ötletbörze
(Novotrade, Bp., 1989.)
Reuchlin, M.: A pszichológia története
(Akadémia, Bp., 1987)
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Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és
pályaválasztás
(Tankönyvkiadó, Bp., 1986.)
Rudas János: Delfi örökösei
(Akadémia, Bp., 1990.)
Sántha Attila: Környezetgazdálkodás
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1993.)
Szabó László Tamás: Minőség és minősítés az iskolában — Alkuk, szabályok,
viselkedések
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Szocializáció
(Szerk.: Nagy Katalin) (OPI, Bp., 1982.)
Szociálpszichológia
(Szerk.: Hunyadi György) (Gondolat, Bp.,
1973.)
Trencsényi László: Pedagógusszerepek
az általános iskolában
(Akadémia, Bp., 1988.)
Újvári István: A kreatív gondolkodás
fejlesztése — Feladatgyűjtemény
(Tárogató, Bp., 1993.)
Újvári István: A kreatív gondolkodás
fejlesztése — Tanári segédlet
(Tárogató, Bp., 1993.)
Vajda Zsuzsanna: Mi-Ti-Ők — A társas
lélektan rejtelmei serdülő számára
(Dinasztia Kiadó, Bp., 1993.)
Varga Zoltán: Iskolai ártalmak
(Tankönyvkiadó, Bp., 1974.)
Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első
iskolai évek — a pszichológus szemével
(Tankönyvkiadó, Bp., 1989.)
Vekerdy Tamás: Kamaszkor körül
(Móra, Bp., 1986.)
Vidovszky Gábor dr.: Örömtréning
(Image KFT, Bp., 1993.)
Vincze László: Lélektani, pedagógiai tanulmányok
(Tankönyvkiadó, Bp., 1983.)
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6. Vezetés,
menedzsment,
kutatásmódszertan
Az iskola szociológiai problémái
(Szerk.: Ferge Zsuzsa—Háber Judit)
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1974.)
Ágoston György—Nagy József—Orosz
Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában
(Tankönyvkiadó, Bp., 1971.)
Bábosik István dr.: Személyiségformálás közvetett hatásokkal
(Tankönyvkiadó, Bp., 1982.)
Bakacsiné Gulyás Mária: A nevelés társadalmi alapjai
(JGYTF Kiadó, Szeged, 1995.)
Bartha Lajos—Gazdag Miklós: Vezetéslélektan
(OPI, Bp., 1984.)
Báthory Zoltán: A pedagógiai értékelés
és a közoktatás szabályozási mechanizmusai
(MH Vezetőképző és Továbbképző Intézet, Bp., 1987/88.)
Báthory Zoltán: A tanítás és a tanulás
(Tankönyvkiadó, Bp., 1985.)
Berényi Dénes: Ember és tudomány a
XX. század utolsó évtizedeiben
(Magvető, Bp.,)
Bíró Endre dr.: A gyerekek jogairól
(Iskolapolgár Alapítvány, Bp., 1993.)
Boda Fiore dr.—Erdély Éva: Követelmény, jutalom, büntetés
(Akadémia Kiadó, Bp., 1959.)
Buda Béla — László János: Beszéd a
szavak mögött
(Tömegkommunikációs Kutatóközpont,
Bp., 1981.)

Wallon, Henri: A gyermek lelki fejlődése
(Gondolat, Bp., 1958.)

Buda Béla: A személyiségfejlődés és a
nevelés szociálpszichológiája
(Tankönyvkiadó, Bp., 1988.)

Watzlawick, Paul: A helyzet reménytelen, de nem súlyos
(Helikon Kiadó, Bp., 1989.)

Carnegie, Dale: Sikerkalauz 3.
(A meggyőzés iskolája — A hatásos beszéd módszerei) (Minerva, Bp.,)

Zrinszky László: Bevezetés a pedagógiai
kommunikáció elméletébe
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1993.)

Chartier, Jean: Jellempróba (Gyakorlati jellemismereti kézikönyv)
(Új Vénusz Lap- és Könyvkiadó, Bp.,
1993.)
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Chmaj, Ludwik: Utak és tévutak a XX.
század pedagógiájában
(Gondolat, Bp., 1969.)
Czeizel Endre: Az érték bennünk van
(Gondolat, Bp., 1984.)
Dickson, Anne: A teljes jogú nő, avagy
a természetes viselkedés kézikönyve
(Park Kiadó, Bp., 1989.)
Dobozy László—Jakabházy László:
Sportrekreáció
(Magyar Testnevelési Egyetem, Bp., 1992.)
Duric, L.: A pedagógus teljesítőképessége és fáradtsága
(Tankönyvkiadó, Bp., 1973.)
Faludi Szilárd: Műveltség, iskola, munka
(Tankönyvkiadó, Bp., 1988.)
Falus István—Golnhoffer Erzsébet: A
pedagógia és a pedagógusok
(Akadémia, Bp., 1989.)
Faragó László—Kiss Árpád: Az új nevelés kérdései
(Egyetemi nyomda, Bp., 1949.)
Galicza János: Tekintély és alkotás a
pedagógusmunkában
(Gondolat, Bp., 1981.)
Geréb György: Az iskola pszichés klímájáról
(Tankönyvkiadó, Bp., 1970.)
Gombár Csaba: A politika parttalan világa
(Kozmosz, Bp., 1987.)

Horváth H. Attila: A Freinet-módszer
alkalmazásának lehetőségei Magyarországon
(Ifjúsági Szemle, 1989/2.)
Hűvös Éva: A differenciált bánásmód és
az önálló aktivitás feltétel-rendszerének
összefüggése
(Neveléstörténet és Iskolakutatás, 1986/2.)
Kamarás István—Makk Katalin—Varga
Csaba: Kagylózene (Beszélgetések az emberről)
(Szent Gellért Egyházi Kiadó, Bp., 1993.)
Kiss Tamás: Játék a biztonságért — A
biztonság ökológiája címszavakban
(Szaktudás Kiadó, Bp., 1993.)
Kósáné Ormai Vera—Járó Katalin—
Kalmár Magda: Fejlődéslélektani vizsgálatok
(Tankönyvkiadó, Bp., 1977.)
Környezeti nevelés, oktatás, képzés Magyarországon
(Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium, Bp., 1993.)
Kudarc nélkül az iskolában — Porkolábné Balogh Katalin és a Bp., IV. ker.
Aradi Utcai Óvoda kísérlete
(Alex-typo, Bp., 1992.)
Lexikon a szerelemről
(Szerk.: dr. Popper Péter) (Kossuth
Könyvkiadó, Bp., 1987.)
Majer József: Az ökológia alapjai
(Szaktudás Kiadó, Bp., 1993.)

Gordon, Thomas: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése
(Gondolat, Bp., 1990.)

McCormade, Mark, H.: Ha vinni akarod
valamire...
(Novotrade, Bp., 1990.)

Gordon, Thomas: P.E.T. A szülői eredményesség tanulása
(Gondolat, Bp., 1990.)

Medgyes Béla dr.: Az iskolarendszerű
szakoktatás néhány fejletttőkés országban
(O.P.K., 1983.)

Halmos Ferenc: Mi a baj, tanár úr?
(Kozmosz Könyvek, Bp., 1989.)

Mezei Gyula: A felügyelet szerepe az
iskolai munka korszerűsítésében
(Tankönyvkiadó, Bp., 1980., 2. kiadás.)

Hill, Napoleon—Stone, W. Clement: A
siker titka: pozitív lelki beállítottság
(Bagolyvár Kiadó, Bp., 1993.)
Hills, C. M.: Nem félünk a vizsgáktól
(Fabula Kiadó, Bp., 1992.)
Holl, E.: Rejtett dimenziók (Gondolat,
Bp., 1975.)

Mezei Ottóné: Járjak-e a Waldorf úton?
Előadások Rudolf Steiner pedagógiájáról
(Szerzői Kiadás, Bp., 1992.)
Mikó Magdolna: Az átdolgozott óvodai
nevelési programról
(Óvodai Nevelés, 1991/1.)
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Mit kell tudni egy iskolapolgárnak az új
közoktatási törvényről?
(Humán Innovációs Műhely, Bp., 1993.)
Mohás Lívia: A szülői mesterség
(Minerva Kiadó, Bp., 1982.)

Tanterv és vizsga külföldön
(Szerk.: Mátrai Zsuzsa) (Akadémia, Bp.,
1991.)

Oech, Roger von: Kupán csapott ésszerűség (A kreatív gondolkodás gyors és
ésszerű fejlesztése)
(Édesvíz Kiadó, Bp., 1993.)

Telkes József dr: Állásvadászat — egy
fejvadász tanácsai azoknak, akik a legjobb állást szeretnék megcsípni
(Jaguár Kiadó, Bp., 1990)

Oktatási anyag a kábítószerek fogyasztásának megelőzésére — Tanári segédkönyv

Timár János: Hatalom és döntésképtelenség — Az oktatáspolitika és oktatástervezés négy évtizede (1944-1988.)
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,
1989.)

Oroszlány Péter: Dinamikus olvasás
(AKG Alapítvány Kiadó, Bp., 1993.)
Pease, Allan: Testbeszéd
(Park Kiadó, Bp., 1989.)
Peck, M. Scott: Úttalan utakon — A
szeretet, a hagyományos értékek és a
szellemi fejlődés új pszichológiája
(Láng Kiadó, Bp., 1990.)
Petrikás Árpád dr.: Makarenko antológia
(Tankönyvkiadó, Bp., 1986.)
Reuchlin, M.: A pszichológia története
(Akadémia, Bp., 1987)
Rubinstein, Sz. L.: Az általános pszichológia alapjai
(Akadémia, Bp., 1964.)
Schein, E. H.: Szervezéslélektan
(Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp., 1986.)
Servais, E.: A drogproblémák átfogó
megelőzése
(Poliworld Alapítvány, Bp., 1991.)
Szabó László Tamás: A „rejtett tanterv”
(Magvető Kiadó, Bp., 1988.)
Szabó László Tamás: Minőség és minősítés az iskolában
(Keraban Kiadó, Bp., 1993.)
Szebenyi Péter: A szaktanácsadói rendszer fokozatos kialakítása
(OPI, Bp., 1985.)
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Tanári létkérdések
(Raabe Kiadó, Bp., 1994.)

Sz. Kuncze Magdolna: A kézirat — Útmutató tankönyvszerzők és szerkesztők számára
(Korona Kiadó, Bp., 1993.)
Szűcs Pál: Szakképzés az ezredfordulón
(T.K., 1992.)
Szüdi János dr.: A közoktatási törvény
kézikönyve
(OKKER Oktatási Iroda, Bp., 1994.
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Törvény a közalkalmazottak jogállásáról — Kézikönyv
(KKDSZ Kiadó, Bp., 1992.)
Törvény a közoktatásról
(Művelődési Közlöny, 1993/21.)
Ury, William: Tárgyalás nehéz emberekkel
(Bagolyvár Kiadó, Bp., 1993.)
Vidákovich Tibor: Diagnosztikus pedagógiai értékelés
(Akadémia Kiadó, Bp., 1990.)
Watzlawick, P.—Weakland, J.—Fisch,
R.: Változás — A problémák keletkezésének és megoldásának elvei
(Gondolat, Bp., 1990.)
Weiss, H. Donald: A sikeres menedzser
(Park Kiadó, Bp., 1992.)
Weiss, H. Donald: Hogyan tartsunk hatásos beszédet?
(Park Kiadó, Bp., 1989.)
Weiss, H. Donald: Az életszervezés művészete
(Park Kiadó, Bp., 1986.)
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1. Magyar Polgári Nyugdíjpénztár
Belépési nyilatkozat
Alulírott, kijelentem, hogy a Magyar Polgári Nyugdíjpénztár alapszabályát ismerem és elfogadom. Tagja kívánok lenni a Magyar Polgári Nyugdíjpénztárnak
199............. .................napjától. Az alábbiakban a valóságnak megfelelően közlöm személyi adataimat.
Név:
..................................................................
Születési hely, idő:
..................................................................
Anyja neve:
..................................................................
Állandó lakcím:
...................................................
Levelezési cím, telefonszám:
...................................................
Személyi igazolvány száma:
Személyi szám:
Jelenlegi munkaviszony kezdete: ..................................................................
Munkáltató neve, címe:
..................................................................
A vállalt havi tagdíj mértéke (Az eseti befizetés összegét itt nem kell feltüntetni!):
Egyéni befizetés összege: ..........................., azaz .........................
Munkáltatói hozzájárulás összege: ..........................., azaz .........................
Elhalálozásom esetére az alábbiak szerint rendelkezem (Csak a megfelelő
rész jelölendő (X), kitöltendő!):
Az általános örökösök öröklik az egyéni számlámon nyilvántartott összeget.
Kedvezményezettként az alábbi személy(eke)t jelölöm meg:
Név .............................

Név .............................

Áll. lakcím: .............................

Áll. lakcím: .............................

Anyja neve: .............................

Anyja neve: .............................

Szül. idő .............................

Szül. idő .............................

Részesedési aránya: .............%

Részesedési aránya: .............%
............................
Aláírás

Záradék
A Magyar Polgári Nyugdíjpénztár Igazgatóságának
nevében a fenti
személy belépési kérelmét elfogadom. Az 1993. évi XCVI. törvény és az alapszabály
szerint a tagot azonosító szám alatt nyilvántartásba veszem.
Budapest. 199 ......................
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Munkáltatói szerződés
amely létrejött egyrészről a
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
a továbbiakban: Munkáltató,
másrészről a
Magyar Polgári Nyugdíjpénztár
(1088 Budapest, Múzeum u. 9.)
a továbbiakban: Pénztár
— együttesen a továbbiakban: Felek —
között az alábbi helyen és feltételek szerint:
1. A szerződés célja, hogy szabályozza a Munkáltató és a Pénztár együttműködését
a Magyar Polgári Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár működése tekintetében,
különös tekintettel a munkáltatói hozzájárulás teljesítésének részletes szabályaira, azok megállapítására.
2. Jelen szerződés aláírásával a Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a
Pénztár tagjainak tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja.
3. A fenti cél szolgálata során mind a Pénztár, mind a Munkáltató köteles a Pénztár
működtetését szabályozó jogszabályok — így elsősorban az 1993. évi XCVI.
törvény, valamint a 6/1994 és a 7/1994. sz. kormányrendelet — maradéktalan
érvényesítésére.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályok változását folyamatosan
figyelemmel kísérik. Amennyiben a változás szakmai változtatást igényel, azt a
szerződés és a Pénztár működési alapelvének sérelme nélkül átvezetik.
5. A Munkáltató biztosítja a nála legalább 6 hónapja alkalmazásban álló dolgozók
Pénztárba tagként való belépésének lehetőségét.
A dolgozók tájékoztatásában, a felmerült kérdések megválaszolásában együttműködik a Pénztár képviselőivel.
A dolgozók egyenkénti — név szerinti — belépési kérelemmel válnak a Pénztár
tagjaivá.1
6. A Munkáltató a Pénztár alapszabálya és a kapcsolódó jogszabályok alapján a
dolgozói tagdíját részben vagy egészben átvállalja.
A Munkáltató által átvállalt havi tagdíj (munkáltatói hozzájárulás) összege: a
dolgozó alapbérének 5%-a, de legalább 1500 Ft/hó.
7. A Munkáltató a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy
munkáltatói támogatást nyújt a határozatlan idejű kinevezéssel, teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaknak a hatályos Ksz. 13. sz. mellékletében
foglaltak szerint.
8. A 6. pont szerinti munkáltatói hozzájárulást a Munkáltató a tárgyhó 15. napjáig
köteles a Pénztár számlájára befizetni és a munkáltatói hozzájárulásban részesülő
pénztártagok listáját (az azonosításhoz és a hozzájárulás pontos összegének
megállapításához szükséges információkkal együtt) a Pénztár részére átadni.
Az átadott listán külön-külön kell szerepeltetni a hozzájárulásból kimaradó és a
listára felkerülő pénztártagokat.
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9. A Felek a nyilvántartások összhangja megteremtésének érdekében kiemelten
vállalják:
• A Munkáltató a tárgyhó 5. napjáig tájékoztatja a Pénztárt a munkáltatói
hozzájárulásban részesülő új alkalmazottról, hogy a tagsági viszonnyal
kapcsolatos teendőket a Pénztár rendezni tudja.
• A munkáltatói hozzájárulástól eleső (munkaviszonyukat megszüntető) pénztártagokról a Munkáltató a Pénztárt a jogosultság megszűnését követő 10
napon belül tájékoztatja.
• A munkavégzést hosszabb ideig szüneteltető — például katonai szolgálat,
GYES — tagok esetén a Felek kérik a pénztártag nyilatkozatát a tagdíj
fizetésére vonatkozóan.
• A Felek egyeztetik és rögzítik a közöttük működő adattovábbítás módját,
rendszerét.
10. A Pénztártag a Munkáltató tagdíjátvállalásán felül önállóan, rendszeresen
vagy esetenként kiegészítheti a tagdíj összegét, amelyet a Pénztár készpénz, csekk
vagy átutalásos fizetési móddal lehetővé tesz.
Amennyiben a tag a Munkáltatót bízza meg a saját részének átutalásával, úgy a
Munkáltató köteles azzal a pénztártag és a Pénztár felé egyaránt elszámolni. A
Pénztár felé történő rendezés módjáról a munkáltatói hozzájárulás esetén alkalmazott rendszert kell alkalmazni.
11. Amennyiben a tag kéri tagdíjfizetési kötelezettségének szüneteltetését, ez
mindkét felet köti. A szüneteltetés időtartamát, feltételeit a Pénztár hagyja jóvá,
arról a Munkáltatót 10 napon belül értesíti.
12. A Munkáltató a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozatával kérheti a munkáltatói hozzájárulás, a díjfizetési kötelezettsége szüneteltetését. A szüneteltetésről
a pénztártagokat tájékoztatni kell. A Munkáltató a Pénztárt a szüneteltetés
szándékáról annak beálltát megelőző 30 napon belül köteles értesíteni.
13. A Felek megállapodnak, hogy a Munkáltató átvállalja a Pénztárba való belépés
egyszeri regisztrációs díját, melynek összege minden belépő tag után 1000 Ft. A
tevékenység KSH besorolása: SZJ 10202. Nyugdíjalap-kezelés ÁFA besorolása:
tárgyi adómentes. A regisztrációs díjról a Pénztár az új tag belépését követően
számlát ad, melynek összegét a Munkáltató 8 banki napon belül köteles rendezni.
14. A Pénztár együttműködik a Munkáltatóval a Pénztár működtetése terén.
Munkáltató a jelen szerződés aláírásával a Pénztár munkáltatói tagjává válik.
• A Munkáltató képviselője tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés ülésein. A Munkáltató meghívásáról az Igazgatótanács elnöke gondoskodik.
• A Munkáltatóval való kapcsolattartásra üzemeltetési kérdésekben a Pénztár kapcsolattartót jelöl ki, önkormányzati kérdésekben pedig a Pénztár
Ellenőrző Bizottságában a munkáltatói tagokat 1 fő folyamatosan képviseli.
15. A jelen szerződés 199... ................... ...... napján lép hatályba.
16. A Felek megállapodnak, hogy folyamatosan együttműködnek a felmerülő
kérdések és problémák tisztázása érdekében, melynek keretében szükség szerint
egyeztetnek, de évente legalább egyszer áttekintik az együttműködés technikai és
tartalmi kérdéseit egyaránt.
17. A Felek megállapodnak abban, hogy hosszútávon együttműködnek a nyugdíjpénztári intézmény működése érdekében, közös feladatnak, célnak tekintik a
Pénztár biztonságos és gazdaságos működését a pénztártagok részére nyújtott
szolgáltatás javítása, tökéletesítése céljából.
18. A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik, azt egyoldalúan hat
hónapos felmondási idővel mondhatják fel.
19. Amennyiben a Munkáltató megszűnése miatt a jelen szerződés teljesítése
ellehetetlenül, úgy a pénztártagok egyéni jogosultságai, kötelezettségei jogfolytonosan tovább élnek. A megszűnés tényét a munkáltató köteles megszűnés előtt
60 nappal jelezni a Pénztár felé, hogy a pénztár a szükséges egyeztetéseket el tudja
végezni a dolgozókkal.
20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok,
a Pénztár Alapszabálya az irányadók.
A Felek a szerződést elolvasták és azt mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt
írják alá.
Budapest, 199........
..................................
Munkáltató
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A Magyar Polgári Nyugdíjpénztár nyugdíjjáradék-szolgáltatása
5 éves felhalmozási
időszak után

10 éves felhalmozási
időszak után

egyöszszegű
járadék

havi
járadék 5
éven
keresztül

havi
járadék
10
éven
keresztül

havi
járadék
15
éven
keresztül

1 500 159.714

4 682

3 627

3 404

708.488 20.771 16.088 15.529

2 000 212.952

6 243

4 836

4 538

944.651 27.694 21.451 20.705

3 000 319.429

9 365

7 254

6 807 1.416.977 41.542 32.177 31.057

4 000 439.065 12.872 9 970

9 356 1.947.679 57.100 44.228 42.689

Vállalt
havi
tagdíj

egyöszszegű járadék

havi
járadék 5
éven
keresztül

havi
járadék
10
éven
keresztül

havi
járadék
15
éven
keresztül

5 000 558.701 16.380 12.687 11.906 2.478.382 72.659 56.280 54.321
6 000 678.337 19.887 15.404 14.455 3.009.085 88.218 68.331 65.953
10.000 1.156.88 33.916 26.271 24.653 5.131.896 150.453 116.536 112.480
2
Magyarázat:
Nyugdíjjáradék:
Havi tagdíj:
Felhalmozási időszak:
Egyösszegű járadék:
Havi járadék:

Kamat:

A pénztártag juttatása a Pénztártól nyugdíjjogosultság
esetén.
A minimális 1500 Ft fölött bármennyi lehet, felső határ
nincs.
A tagdíj fizetésének időtartama, minimum 30 nap, maximum nincs.
A tag a jogosultság elérése után egy összegben veszi fel
a teljes járadékot.
A tag választhatja az 5/10/15 éves havi járadék felvételét, a bent maradó rész folyamatosan tovább kamatozik. A feltüntetett adatok a járadékszolgáltatás idejére
érvényes átlagértékek, hiszen a havi járadék évente
növekszik.
A fenti táblázatot évi 28%-os kamatos kamattal számolták ki. A kamatot és a járadékot csak a fedezeti alapra
számították, hiszen ez képezi a járadékalapot.
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A nyugdíjjáradék-szolgáltatás részletezése évenkénti bontásban
(fix 28%-os kamattal, illetve csökkenő inflációval és az ezt kísérő
kamatcsökkenéssel kalkulálva)
A táblázat 1 000 000 Ft-os egyéni számla járadékra váltását tartalmazza.

Év

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Várható
kamatláb
%
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Havi járadék (Ft)
5 éven

10
éven

15
éven

keresztül

16.700
8 300
5 600
21.900 10.800
7 200
29.100 14.000
9 200
39.200 18.200 11.900
55.700 23.800 15.400
— 31.100 20.000
— 40.800 25.900
— 54.200 33.600
— 73.100 43.700
— 103.800 56.900
—
— 74.500
—
— 97.900
—
— 129.900
—
— 175.300
—
— 248.900

Év

Várható
kamatláb
%

1. 33
2. 31,5
3. 29,5
4. 25
5. 22
6. 22
7. 20
8. 20
9. 18
10. 18
11. 16
12. 16
13. 15
14. 12
15. 12

Havi járadék (Ft)
5 éven

10
éven

15
éven

keresztül

16.600
22.100
29.200
37.800
47.300
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

8 300
11.000
14.500
18.900
23.600
28.800
35.200
42.300
50.700
59.900
—
—
—
—
—

5 500
7 300
9 700
12.600
15.700
19.200
23.400
28.100
33.800
39.900
47.100
54.600
63.400
72.900
81.700

A havi járadék kiszámításának módja:
A járadék folyósításának megkezdését megelőző hónap utolsó napján érvényes
egyéni számla egyenlegét osztják a tag által igényelt folyósítási időszak (5/10/15
év) hónapjainak számával és az így adódott összeget 100 Ft-ra kerekítik. Minden
év első hónapjától a havi járadékot újra kiszámítják a hátralevő hónapok számával, az előző évi kamatelszámolás és az esetleges újabb befizetések figyelembevételével.
Ez a számítási módszer biztosítja, hogy a tag inflációkövető kiegészítő nyugdíjjáradékhoz jusson.
A tag kérheti a járadékmegállapítás egyéni módját (például egyszeri felvétel + havi
járadék), illetve a járadékfolyósítás átalakítását.
Figyelem! Mindenki csak a saját egyéni számlájából gazdálkodhat!

A Magyar Polgári Nyugdíjpénztár címe:
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1088 Budapest
Múzeum u. 9.
Tel/fax: 267-2700
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2. Pedagógus Nyugdíjpénztár
Belépési nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a Pedagógus Nyugdíjpénztárnak tagja kívánok lenni. A
Nyugdíjpénztár Alapszabályát megismertem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Vezetéknév: ..................................... Keresztnév: ......................................
Leánykori név: ...................................
Anyja neve: ........................................
Születési hely: .................................... Állampolgársága: ...............................
Születési idő: .... év ....... hó ... nap Szem. ig. száma: .................................
Szem. azonosító jel: ............................
Állandó lakcím:
Irányítószám: ............ Helység: ........................................... Kerület: ..........
Út/utca/tér: .............................. Házszám: ........ Emelet: ........ Ajtó: ........
Telefon: ...................
Értesítési cím:
Irányítószám: ............ Helység: ........................................... Kerület: ..........
Út/utca/tér: .............................. Házszám: ........ Emelet: ........ Ajtó: ........
Telefon: ...................
Munkáltató neve: ...........................................................................................
Címe:
Irányítószám: ............ Helység: ........................................... Kerület: ..........
Út/utca/tér: ..................................... Házszám: ........
Telefon: ................... Bérszámfejtés helye: ........................................
Átlépés esetén
az előző nyugdíjpénztár neve: ........................................................................
Irányítószám: ............ Helység: ........................................... Kerület: ..........
Út/utca/tér: ..................................... Házszám: ........ Telefon: ....................
Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkező változásokról a Pedagógus Nyugdíjpénztárt 15 napon belül értesítenem kell.
Alulírott a Pedagógus Nyugdíjpénztár tagjaként vállalom, hogy a Nyugdíjpénztárnak a Postabank Rt-nél vezetett 11991102-021-54167 számú bankszámlájára
havonta a tárgyhó 15. napjáig tagdíjként megfizetem rendszeres havi bruttó
alapilletményem/előző évi jövedelmem 1/12-ed részének ......... %-át.1
Előző évi bruttó jövedelmem: .............. Ft, azaz ................................... forint.2
Kérjük, hogy a kitöltött belépési nyilatkozat és mellékletei első példányát a
Pedagógus Nyugdíjpénztárhoz eljuttatni szíveskedjen. A belépési nyilatkozatot a
Nyugdíjpénztár annak beérkezésétől számított 30 napon belül záradékolja és a
Záradékot postázza.
A tagsági viszony és a tagdíjfizetési kötelezettség a záradékolás napjától
kezdődik.
Kelt: ...................................................... 199.... ........................ hó ..... nap
.............................................

1

2

A Pedagógus Nyugdíjpénztárban a tagdíj a rendszeres havi bruttó alapilletmény 1/12 részének 3%-a, ennek hiányában pedig az előző évi bruttó
jövedelem 1/12 részének 3%-a, amelynél a pénztártag magasabb százalékot
is vállalhat.
Csak akkor kell kitöltenie, ha nincs rendszeres havi bruttó alapilletménye!
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Nyilatkozat
a tagdíjfizetés módjáról

Alulírott ................................................................................................... (név)
....................................................................................................
............. szám
alatti lakos kijelentem, hogy a Pedagógus Nyugdíjpénztár Belépési nyilatkozatán
vállalt tagdíjamat
• készpénzben a Pedagógus Nyugdíjpénztár házipénztárába (1024 Budapest, Ady
Endre u. 24.)
• lakossági folyószámláról átutalással
• munkáltató által történő átutalással
• csekken
kívánom teljesíteni. (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!)
Amennyiben a lakossági folyószámláról történő átutalást választotta, kérjük, a
számlaszámát és a számlavezető nevét szíveskedjék közölni:
..........................................................................................................................
..................................................................................
Amennyiben a munkáltató által történő átutalást választja, segítségül egy „Megbízás” c. nyomtatványt mellékelünk Önnek, melyet kitöltés után a munkáltatójának adjon át.
Amennyiben csekken kívánja a tagdíjat fizetni, úgy felhívjuk a figyelmét, hogy a
befizetési határidő minden hónap 15. napja. (A szükséges mennyiségű csekket a
záradékkal együtt küldjük Önnek.)

Kelt:.........................................

.....................................
aláírás
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Megbízás
a munkáltató részére

Alulírott...................................................................................................... (név)
....................................................................................................
............... szám
alatti lakos ezennel megbízom munkáltatómat: ....................................................
....................................................................................................
............. (címe:
....................................................................................................
......................)
hogy a rendszeres havi bruttó alapilletményem .............. százalékát vonja le és a
levonás hónapjára vonatkozó tagdíjbefizetés címén havonta a tárgyhó 15. napjáig
utalja át a Pedagógus Nyugdíjpénztár Postabank Rt.-nél vezetett 11991102-02154167 számú bankszámlájára.
Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Kelt:..............................................

.....................................
aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:
1.

Név: .................................................
Cím: ................................................
Szem. ig. száma: ..............................

2.

Név: .................................................
Cím: ................................................
Szem. ig. száma: ..............................
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Kedvezményezett jelölése
Alulírott
Vezetéknév: ...................................... Keresztnév: ......................................
Állandó lakcím:
Irányítószám: ............ Helység: ............................................ Kerület: .........
Út/utca/tér: .................................. Házszám: ...... Emelet: ........ Ajtó: ......
Telefon: ...................
kijelentem, hogy halálom esetén a Pedagógus Nyugdíjpénztárnál kedvezményezettként a következő személyt jelölöm:
Vezetéknév: ...................................... Keresztnév: ......................................
Leánykori név: ...................................
Anyja neve: ........................................
Születési hely: .................................... Állampolgársága: ...............................
Születési idő: .... év ....... hó ... nap Szem. ig. száma: .................................
Állandó lakcím:
Irányítószám: ............ Helység: ............................................ Kerület: .........
Út/utca/tér: .................................. Házszám: ...... Emelet: ........ Ajtó: ......
Telefon: ...................
Értesítési cím:
Irányítószám: ............ Helység: ............................................ Kerület: .........
Út/utca/tér: .................................. Házszám: ...... Emelet: ........ Ajtó: ......
Telefon: ...................
Rendelkezés:
A jogosultsági arány ............... %.
Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról a Pedagógus Nyugdíjpénztárt 15 napon belül értesítenem kell.
Kelt: ........................................... 199....

............................. hó .......... nap
.............................................

Előttünk mint tanúk előtt:
Név: ........................................
Aláírás: ...................................
Cím: .......................................
.......................................
Szem. ig. száma: .....................
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A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok jegyzéke
(a postai irányítószámok emelkedő sorrendjében)
1995/96-os tanév
Hatosztályos gimnáziumok
Toldy Ferenc Gimnázium
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola
és Óvoda
1021 Budapest, Tárogató u. 2.
Budapesti Baár-Madas Református
Gimnázium
1022 Budapest, Lórántffy Zs. u. 3.
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
Móricz Zsigmond Gimnázium
1025 Budapest, Törökvész u. 48-54.
Óbudai Gimnázium
1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
Árpád Gimnázium
1034 Budapest, Nagyszombat u. 19.
Krúdy Gyula Általános Iskola és Gimnázium
1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
Szakiskola és Algimnázium (Leőwey
Klára Gimnázium)
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.
Patrona Hungariae Gimnázium
1092 Budapest, Knézich u. 5-7.
Budapesti Lónyai Utcai Református
Gimnázium
1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.
Vajda János Általános Iskola és Gimnázium
1098 Budapest, Toronyház u. 21.
Bethlen Gábor Ének és Zenetagozatú
Általános Iskola és Újreál Középiskola
1115 Budapest, Bartók Béla út 141.
Táncsics Mihály Gimnázium
1126 Budapest, Kiss János altbgy. u. 15.
Berzsenyi Dániel Gimnázium
1133 Budapest, Kárpát u, 49-53.
Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Könyves Kálmán Gimnázium
1043 Budapest, Tanoda tér 1.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
1146 Budapest, Cházár András u. 10.

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló
Gimnázium
1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.

Dózsa György Gimnázium
1151 Budapest, Fő út 70.

Veres Pálné Gimnázium
1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.
Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.
Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
1063 Budapest, Szív u. 19-21.
Amerikai Endowment School, Amerikai Alapítványi Iskola
1075 Budapest, Wesselényi u. 44.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Szerb Antal Gimnázium
1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 12.
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.
Ferences Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily L. tér 2.
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság u. 162.
ELTE Kísérleti Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.
Gödöllői Református Líceum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.

BZSH Anna Frank Gimnázium
1085 Budapest, Bérkocsis u. 2.

Ráday Pál Gimnázium
2119 Pécel, Isaszegi u. 3.

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola
1088 Budapest, Trefort u. 8.

Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola
2170 Aszód, Hatvani u. 3.

Piarista Gimnázium
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
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Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi
Gimnázium
2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.
József Attila Gimnázium
2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
2230 Gyömrő, Szent István u. 69-71.
Ady Gimnázium és Gépíró és Gyorsíró
Szakiskola
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 82.
Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.
Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskola
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király
út 16-20.
Szent István Gimnázium és Hiradástechnikai Szakközépiskola
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 1.

2

Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12.
Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Miskolci Lévay József Református
Gimnázium
3530 Miskolc, Kálvin tér 2.
Avasi Gimnázium
3531 Miskolc, Klapka György u. 2.
Miskolci Matura Gimnázium
3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 39/a
Kilián György Gimnázium
3534 Miskolc, Kiss tábornok út 42.
Eötvös József Gimnázium és Ipari
Szakközépiskola
3581 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály
u. 13.

Dorogi Gimnázium és Szakiskola
2510 Dorog, Otthon tér 3.

József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
3600 Ózd, Bem u. 14.

Irinyi János Gimnázium és Vegyipari
Műszaki Szakközépiskola
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 63.

TÜV Rheinland Akadémia Hungária
Irinyi János Műszaki Középiskola
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1.

Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17.

Ságvári Endre Gimnázium
3701 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 1.

105. sz. Szakmunkásképző Intézet és
Szakközépiskola
3702 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.

Arany János Református Gimnázium
2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.

Szepsi Csombor Márton Gimnázium,
Gépíró és Gyorsíró Szakiskola
3800 Szikszó, Miskolci u. 9.

Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola
2800 Tatabánya, Fő tér 1.
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Eötvös József Középiskola
3360 Heves, Dobó u. 29.

Váci Mihály Gimnázium
3861 Encs, Petőfi út 60.

Lengyel József Gimnázium
2840 Oroszlány, Kossuth L. út 2.

Bocskai István Gimnázium
3900 Szerencs, Ondi u. 1/a.

Jókai Mór Gimnázium
2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 32.

Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
3911 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7.

Kodály Zoltán Általános Iskola és
Gimnázium
3000 Hatvan, Széchenyi út 14.

Árpád Vezér Gimnázium
3950 Sárospatak, Arany János u. 5-7.

Bajza József Gimnázium
3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 17.

Kossuth Lajos Gimnázium
3981 Sátoraljaújhely, Deák út 10.

Váci Mihály Gimnázium
3078 Bátorterenye, Váci Mihály u. 5.

Fazekas Mihály Gimnázium
4001 Debrecen, Hatvan u. 44.

Bolyai János Gimnázium
3101 Salgótarján, Kissomlyó út 1.

Kossuth Lajos Tudományegyetem
Gyakorló Gimnáziuma
4024 Debrecen, Kossuth u. 35.

Körösi Csoma Sándor Gimnázium
3170 Szécsény, Rákóczi u. 90.
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Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen, Liszt Ferenc tér 3.

Infotéka

Veres Péter Gimnázium
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 15.
József Attila Gimnázium
4090 Polgár Kiss Ernő u. 10.
I. Rákóczi György Gimnázium
4130 Derecske, Lengyel u. 1.
Karacs Ferenc Gimnázium és Ruhaipari Szakközépiskola
4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Móricz Zsigmond Általános Iskola és
Gimnázium és Diákotthon
6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
Móra Ferenc Gimnázium
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 9.
Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti
Szakközépiskola és Kollégium
6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.

Hőgyes Endre Gimnázium
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

Szilády Áron Hatosztályos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.

Korányi Frigyes Gimnázium
4320 Nagykálló, Korányi u. 23.

Hunyadi János Gimnázium
6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.

Krúdy Gyula Gimnázium
4401 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

III. Béla Gimnázium
6500 Baja, Szent Imre tér 5.

Váci Mihály Gimnázium
4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 19.

JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 3-5.

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 19.
Széchenyi István Gimnázium
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 16.
Deák Ferenc Gimnázium
5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59.
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
5300 Karcag, Madarasi út 1-3.
Nagy László Gimnázium, Híradástechnikai Szakközépiskola és Kollégium
5340 Kunhegyes, Kossuth út 30-32.
Teleki Blanka Gimnázium
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 17.
Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai Szakközépiskola
5420 Túrkeve, József Attila u. 23.
Hajnóczy József Gimnázium, Pedagógiai és Szociális Asszisztensképző
Szakközépiskola
5430 Tiszaföldvár, Kossuth u. 100-104.
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
5500 Gyomaendrőd, Hősök út 43.
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4.
Szegedi Kis István Református Gimnázium
5630 Békés, Petőfi Sándor u. 13.
Katona József Gimnázium
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Kecskeméti Református Kollégium
Gimnáziuma
6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.

Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120.
Újszegedi Gimnázium
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Magyar László Gimnázium
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.
Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium
7064 Gyönk, Rákóczi út 55.
Ady Endre Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Tolna Megyei Önormányzat
Sztárai Mihály Gimnáziuma
7130 Tolna, Bajcsy Zsilinszky út 73.
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 17.
Munkácsy Mihály Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48.
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
7500 Nagyatád, Dózsa György u. 13.
Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium
7570 Barcs, Tavasz u. 3.
Dráva-völgye Középiskola
7570 Barcs, Latinca u. 13.
Janus Pannonius Gimnázium és
Szakközépiskola
7621 Pécs, Mária u. 2-4.
Gandhi Alapítványi Gimnázium és
Kollégium
7629 Pécs, Komjáth Aladár u. 5.
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Kisfaludy Károly Gimnázium
7700 Mohács, Szepesy tér 6.
Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós, Gyüdi u. 2.
Zrínyi Miklós Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18.
Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 71.
Teleki Blanka Hatosztályos Gimnázium
8000 Székesfehérvár, Budai út 7.

Kölcsey Ferenc Gimnázium
9900 Körmend, Bajcsy Zs. u. 3.

Nyolcosztályos gimnáziumok
Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium
1011 Budapest, Fő u. 30.
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és
Gimnázium
1012 Budapest, Attila út 135.

Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát lkt. 11.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.

Kisfaludi Sándor Gimnázium és Kollégium
8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
és Gimnázium
8400 Ajka, Fürst u. 2.

Babits Mihály Gimnázium
1047 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.

III. Béla Gimnázium
8420 Zirc, Köztársaság u. 9.
Csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium
8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Károly u. 2.
Ságvári Endre Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
Révai Miklós Gimnázium
9021 Győr, Jókai u. 21.
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
9022 Győr, Széchenyi tér 8.
Apor Vilmos Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
9024 Győr, Pátczay Pál u. 46.

4

Berzsenyi Dániel Gimnázium
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.

Thuri György Gimnázium és Gyors- és
Gépíró Iskola
8100 Várpalota, Szent Imre út 9.

Bródy Imre Gimnázium és
Szakközépiskola
8400 Ajka, Bródy u. 4.

X
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Széchenyi István Általános Iskola és
Gimnázium
9400 Sopron, Templom u. 26.

Bencés Gimnázium
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Kossuth Lajos Gimnázium
9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij út 1.
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Pedagógiai és Óvónőképző
Szakközépiskola
9300 Csorna, Soproni út 97.
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Deák Téri Evangélikus Gimnázium
1052 Budapest, Sütő u. 1.
Szinyei Merse Pál Általános Iskola és
Gimnázium
1060 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 7-9.
Budapesti Evangélikus Gimnázium
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
Vörösmarty Mihály Gimnázium
1085 Budapest, Horánszky u. 11.
Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos
Iskola
1093 Budapest, Lónyay u. 4-8.
Német Iskola
1112 Budapest, Cinege u. 8/c.
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
1117 Budapest, Baranyai u. 16-18.
Németh László Nyolcosztályos Gimnázium
1131 Budapest, Nővér u. 15.
Kassák Lajos Általános Iskola és Gimnázium
1134 Budapest, Váci út 61.
Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
1139 Budapest, Lomb u. 1-7.
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
1146 Budapest, Cházár András u. 10.
Kavicsos Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium
1157 Budapest, Kavicsos köz 4.

Infotéka

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnázium
1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7.
Fővárosi Önkormányzat Nagy László
Általános Iskola és Gimnázium
1203 Budapest, János u. 4.
Jedlik Ányos Gimnázium
1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 92.
Budai Nagy Antal Gimnázium
Általános Iskolai Tagozata
1221 Budapest, Anna u. 13-15.
Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium
1223 Budapest, Közgazdász u. 9.
Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Törökbálinti Kísérleti Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.
Ward Mária Általános Iskola és
Gimnázium
2081 Piliscsaba, Béla király u. 72.
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
2092 Budakeszi Széchenyi u. 141.
Török Ignác Gimnázium és Óvónői
Szakközépiskola
2101 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 12.
Premontrei Szent Norbert Gimnázium
2103 Gödöllő, Egyetem tér 16.
Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Szent István út 39.
Batthyány Kázmér Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.
Táncsics Mihály Gimnázium
2370 Dabas, Március 15. tér 2.
Széchenyi István Gimnázium
2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 15.
Arany János Általános Iskola
2440 Százhalombatta, Május 1. tér 1.
Dobó Katalin Gimnázium
2500 Esztergom, Bánomi út 8.
Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17.
Kossuth Lajos Gimnázium
2700 Cegléd, Rákóczi út 46.
Bárdos László Gimnázium
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701.
Talentum Nyolcosztályos Alapítványi
Gimnázium
2890 Tata, Váralja u. 4.

Körösi Csoma Sándor Gimnázium
3170 Szécsény, Rákóczi u. 90.
Berze Nagy János Gimnázium
3200 Gyöngyös, Kossuth út 33.
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
3300 Eger, Barkóczy út 5.
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 4. sz. Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
3300 Eger, Bartók Béla tér 4.
Sancta Maria Leánygimnázium
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 8.
Dobó István Gimnázium
3300 Eger, Széchenyi u. 19.
Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium
3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
Herman Ottó Gimnázium
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.
Miskolci Katolikus Gimnázium
3525 Miskolc, Városház tér 6.
Zrínyi Ilona Gimnázium
3530 Miskolc, Kálvin János u. 2.
Körösi Csoma Sándor Gimnázium és
Szakközépiskola
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.
Bocskai István Gimnázium
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai u. 12.
Báthory István Gimnázium
4300 Nyírbátor, Ifjúság u. 2.
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Szent István út 17-19.
Szent Imre Katolikus Gimnázium és
Kollégium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19/c
Arany János Gimnázium és Általános
Iskola
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
Zalka Máté Gimnázium
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 3.
Lehel Vezér Gimnázium
5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium
5130 Jászapáti, Vasút u. 2.
Bercsényi Miklós Gimnázium
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1.
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Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.
Kossuth Lajos Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
5351 Tiszafüred, Baross u. 36.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei József
Attila Gimnázium
5441 Kunszentmárton, Rákóczi Ferenc
u. 2.

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola
7632 Pécs, Aidinger J. u. 41.
Általános Iskola
7800 Siklós, Kossuth u. 8.
József Attila Nyolcévfolyamos Gimnázium
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20.

Rózsa Ferenc Gimnázium
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.

Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse u. 1.

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.

Türr István Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola
8500 Pápa, Fő u. 10.

Bányai Júlia Gimnázium
6000 Kecskemét, Nyíri út 11.
Angolkisasszonyok Ward Mária
Leánygimnázium
6000 Kecskemét, Czollner tér 3.

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
8700 Marcali, Petőfi Sándor u. 16.
Batthyány Lajos Gimnázium
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Önkormányzati Gimnázium
8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.

Baksay Sándor Református Gimnázium
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.

Kazinczy Ferenc Gimnázium
9021 Győr, Eötvös tér 1.

Batsányi János Gimnázium
6641 Csongrád, Kossuth tér 1.

Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
9025 Győr, Péterffy Sándor u. 2.

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
és Általános Iskola
6720 Szeged, Tisza L. krt. 6-8.
Bethlen Gábor Gimnázium
6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
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Nagyboldogasszony Római Katolikus
Gimnázium
7400 Kaposvár, Zárda u. 2.

Vajda Péter Gimnázium
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.

Táncsics Mihály Gimnázium és
Szakközépiskola
5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.

X
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Gyakorló Általános Iskola
7400 Kaposvár, Béke u. 75.

Felsőbüki Nagy Pál Nyolcosztályos
Gimnázium
9330 Kapuvár, Fő tér 25.

József Attila Gimnázium és Kollégium
6900 Makó, Csanád vezér tér 6-12.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.

Petőfi Sándor Gimnázium és Híradásipari Szakközépiskola
7000 Sárbogárd, József Attila u. 4.

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
9400 Sopron, Széchenyi tér 11.

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola
és Nyolcosztályos Gimnázium
7030 Paks, Kossuth u. 2.

Tinódi Sebestyén Kísérleti Nyolcosztályos Gimnázium
9600 Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2.

Béri Balogh Ádám Gimnázium és
Kollégium
7090 Tamási, Bezerédj u. 1.

Kanizsai Dorottya Gimnázium
9700 Szombathely, Aréna u. 10.

Garay János Gimnázium
7100 Szekszárd, Mártírok tér 7-9.

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
9700 Szombathely, Bolyai János u. 11.

Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Vörösmarty Mihály Kísérleti Nyolcosztályos Gimnázium
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

Nagy László Gimnázium
7300 Komló, Gorkij u. 2.
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